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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava kakovost storitev računovodskih servisov, njihove vsebinske, 

organizacijske in kadrovske značilnosti ter probleme, s katerimi se srečujejo na trgu. Zanima nas, 

ali računovodski servisi v Sloveniji merijo kakovost storitev, kakšne prijeme pri tem uporabljajo 

in kako pogosto. Na primeru izbranega računovodskega servisa izvedemo analizo kakovosti 

računovodskih storitev. Na podlagi empirične raziskave ugotovimo, da večina računovodskih 

servisov ne meri kakovosti storitev tako, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci. Ko pride do teţav, 

za merjenje izvajajo poglobljene razgovore z odjemalci. Empirično dokazani dimenziji, ki 

vplivata na oceno kakovosti izbranega računovodskega servisa, sta zanesljivost in cena storitev. 

Dejansko zaznana kakovost je niţja pri vseh dimenzijah kakovosti storitev, razen pri fizični 

podpori. Na podlagi modela za merjenje kakovosti storitev, poimenovanega Servqual, izdelamo 

vprašalnik, ki lahko računovodskim servisom v Sloveniji sluţi kot pripomoček za ugotavljanje 

kakovosti storitev. Še več, spoznajo lahko pričakovanja odjemalcev ter vrzel med njihovimi 

pričakovanji in dejansko zaznano kakovostjo storitev, vse to z namenom izboljšanja kakovosti 

storitev in posledično večjega zadovoljstva odjemalcev.  

Ključne besede: računovodstvo, računovodski servisi, računovodske storitve, zadovoljstvo 

odjemalcev, kakovost storitev, merjenje kakovosti. 

SUMMARY 

This master's thesis deals with the service quality of accounting firms, shows their general, 

organizational and personnel feature and problems they are dealing with on the market. We are 

interested in whether Slovenian accounting firms assess customer perceptions of service quality, 

which instruments are used and how often they are used. There has been made an analyze of 

accounting service quality on the case of selected accounting firm. Based on the empirical 

research it has been established that most accounting firms do not assess customer perceptions of 

service quality. The most utilized instrument for assessing customer perceptions of service quality 

is in-depth interview when the problem appears. Two empirically proven dimensions which affect 

the service quality are reliability and service price. Perceived level of service is lower than 

customer expectations with all dimensions except tangibles. The questionnaire has been made by 

using modified Servqual instrument for assessing quality which can serve the Slovenian 

accounting firms to determine customer perceptions of the service quality. Moreover, they can 

recognize customer expectations, a gap between expectations and perceived level of service 

quality, in order to refine their service quality and consequently for better meeting customer 

satisfaction. 

Keywords: accounting, accounting firms, accounting services, service quality, customer 

satisfaction, quality assessment. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju magistrske naloge bomo predstavili teoretična izhodišča in opredelili 

raziskovalni problem. Predstavljeni bodo tudi namen, cilji in temeljna teza magistrske naloge, 

metodologija raziskovanja ter predvidene predpostavke in omejitve.  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Računovodski servis naj bi v najširšem smislu pomenil podjetje, ki za naročnika opravlja vse 

funkcije računovodstva, to so računovodsko predračunavanje, obračunavanje, nadziranje in 

analiziranje. V oţjem smislu pa je to specializirano podjetje, ki se ukvarja z vodenjem poslovnih 

knjig in izdelavo obračunov, predvsem plač in drugih oblik nagrajevanja za delo, s 

pripravljanjem poročil in davčnih prijav, z analiziranjem finančnih izidov ter z računovodskim, 

finančnim in davčnim svetovanjem (Vehar 1998, 157). Dejavnosti, ki jih opravljajo 

računovodski servisi, so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija 

dejavnosti, razporejene pod SKD-šifro 69.200, kamor spadajo dejavnosti knjigovodenja, 

računovodenja, davčnega svetovanja in revizije. Računovodski servisi opravljajo predvsem 

storitve knjigovodenja in računovodenja ter deloma tudi davčnega svetovanja, medtem ko se z 

revizijo ne ukvarjajo. Koţelj (1995, 125) je v svoji raziskavi ugotovil, da velika večina 

računovodskih servisov opravlja za naročnike zgolj knjigovodska dela, tako da je osnovno 

dejavnost računovodskega servisa opredelil kot »vodenje knjigovodstva oziroma izdelavo 

davčnih obračunov«. Horvat (2003b, 28) na drugi strani v raziskavi, opravljeni v letu 2003, 

ugotavlja, da knjigovodenje sicer še vedno močno prevladuje, vendar pa vse več računovodskih 

servisov ponuja tudi »neknjigovodske« storitve, kot so davčno svetovanje in zastopanje, 

računovodsko urejanje
1
 ter računovodsko analiziranje. Horvat (prav tam, 29) je bil razočaran 

tudi nad ugotovitvijo, da kar 69 % vprašanih ni razmišljalo o razširitvi dejavnosti.  

Razen revizije, ki jo ureja Zakon o revidiranju, nobena druga dejavnost ni urejena s posebnim 

zakonom. »Zakonska ureditev področja delovanja računovodskih servisov je potrebna, saj zaradi 

nekaterih specifičnosti trţni mehanizmi sami po sebi ne zmorejo delovati in ne delujejo v smeri 

selekcioniranja konkurence in promoviranja najuspešnejših ter zagotavljanja kakovostnih in 

cenovno sprejemljivih storitev,« poudarja Horvat (2003b, 33). Teze Zakona o računovodski 

dejavnosti so bile prvič predstavljene ţe v letu 2005, a do danes na tem področju še ni napredka. 

Ker pogojev ni, vstopni stroški za začetek opravljanja dejavnosti pa so nizki, lahko računovodski 

servis ustanovi kdor koli, tudi brez ustrezne izobrazbe, zavarovanja odgovornosti za strokovne 

napake ipd. Kar 90 % v raziskavo o računovodskih servisih vključenih servisov je za zakonsko 

ureditev minimalne formalne izobrazbe in drugih pogojev za opravljanje te dejavnosti (prav tam, 

27). Potrebo po izključitvi nelojalne konkurence z določitvijo minimalnih pogojev za opravljanje 

dejavnosti je v svoji raziskavi nakazala ţe Macarol (2001, 140). 

                                                   
1 Pomoč pri statusnih, kadrovskih, davčnih, premoţenjskih in drugih gospodarsko-pravnih zadevah. 
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Posledica zakonske neurejenosti so v večji meri tudi problemi, s katerimi se na slovenskem trgu 

srečujejo računovodski servisi. Horvat (2003b, 31) ugotavlja, da so največji problemi nelojalna 

konkurenca (neregistrirano opravljanje dejavnosti in ponujanje cenenih, a nekakovostnih 

storitev), neusposobljenost odjemalcev
2
 za kakovostno oceno posameznih konkurenčnih ponudb 

ter netransparentnost kakovosti in cen. Po navedbah raziskave Mednarodnega zdruţenja 

računovodskih strokovnjakov (MZRS) (IFAC 2013a, 3) pa sta bila najvišje ocenjena problema 

vse od začetka leta 2011 gospodarska negotovost ter spremljanje novosti in sprememb 

zakonodaje. Ob koncu leta 2013 so računovodski servisi najvišje postavili gospodarsko 

negotovost, sledijo ji pritisk na zniţevanje cen storitev in teţave pri pridobivanju finančnih 

sredstev, zviševanje stroškov ter ohranjanje in pridobivanje novih odjemalcev, na repu pa so se 

znašli še spremljanje novosti in sprememb zakonodaje, konkurenca ter zaposlovanje novih 

kadrov (prav tam, 12). 

Vehar (1998, 190) je v svoji raziskavi ugotovila, da so v pogodbah cene navadno določene v 

pavšalnih zneskih, svetovalne storitve, zaključni računi in posebna mesečna poročila pa se 

zaračunavajo posebej. Podobno ugotavlja tudi Macarol (2001, 140), poleg tega pa še, da le 28 % 

računovodskih servisov zaračunava cene po računovodski tarifi, vsi drugi pa imajo cene niţje od 

priporočenih. Raziskava Horvata (2003b, 31) je pokazala, da slabi dve tretjini storitev 

računovodski servisi zaračunavajo po pavšalnih zneskih in da se računovodske tarife v preteţni 

meri drţi le 7 % anketiranih – vsi drugi jo uporabljajo le kot usmeritev, a so njihove cene v 

povprečju niţje. 

V letih 2008 in 2013 sta bili pod okriljem Zbornice računovodskih servisov
3
 (ZRS) opravljeni 

raziskavi o zadovoljstvu strank z računovodskimi servisi. ZRS je vseslovenska organizacija 

podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov, in deluje 

pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). V registru članov ZRS je bilo na dan 

16. 4. 2013 vpisanih šesto devet podjetij. Zbornica si prizadeva zagotavljati kar najvišjo raven 

kakovosti računovodskih storitev. V registru članov je resda nekaj več kot šesto računovodskih 

servisov, vendar je od teh le štiriinsedemdeset takih, ki imajo zaposlenega strokovnega vodjo, ki 

je preveril svoje znanje in pridobil naziv »strokovni vodja računovodskega servisa« oziroma 

»preizkušeni računovodja«, se zaposleni funkcionalno izobraţujejo in imajo sklenjeno 

zavarovanje poklicne odgovornosti. Ti so zavedeni v Katalogu računovodskih servisov pri ZRS. 

Analiza podatkov zgoraj omenjenih raziskav (ZRS 2008; ZRS 2013c) je pokazala, da so 

naročniki storitev računovodskih servisov v večji meri podjetja z do deset zaposlenimi in 

samostojni podjetniki posamezniki. Razlogi za to, da podjetja ne prepustijo vodenja 

računovodstva servisu, so previsoke cene, nezadovoljstvo s storitvami servisov, slabe pretekle 

izkušnje in nezaupanje, da bodo servisi opravili storitve kakovostno. Razlogi za prepustitev 

                                                   
2 V magistrski nalogi bomo uporabljali besedo odjemalec. Ker v literaturi avtorji uporabljajo tudi 

izraze naročnik, uporabnik, stranka, bomo pri povzemanju le-teh uporabljali enako besedo kot avtor. 
3 Kot Zbornica računovodskih servisov nastopa od leta 2009 dalje, ko se je preimenovala iz 

Zdruţenja računovodskih servisov. 

javascript:link(33182)
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vodenja poslovnih knjig računovodskemu servisu pa so pomanjkanje časa za spremljanje novosti 

in sprememb, pomanjkanje ustreznega kadra ter stroškovni vidik, saj je to ugodneje kot imeti 

zaposleno lastno osebo. Pribliţno 78 % anketiranih je izbralo servis na osnovi priporočil ali 

poznanstev. Podobno ugotavljata tudi Horvat (2003b, 31) in Vehar (1998, 161). V letu 2008 so 

bile anketirancem najpomembnejše naslednje lastnosti računovodskih servisov: natančnost pri 

izvedbi storitev, poznavanje zakonodaje, cena storitev, čas, ki ga računovodski servis nameni 

podjetju, kakovost storitev, odzivni čas za rešitev problema podjetja, prijaznost računovodskega 

servisa do podjetja, obrazloţitev vsebin, ki podjetje zanimajo, obveščanje o novostih in 

spremembah, pomembnih za njihovo poslovanje, ter zaupanje, da računovodski servis razmišlja 

za podjetje. V letu 2013 pa so na prvih mestih pristale naslednje lastnosti: kakovost storitev, 

natančnost pri njihovi izvedbi in poznavanje zakonodaje. Anketiranci so bili obakrat najbolj 

nezadovoljni s ceno, poleg tega pa še z obveščanjem o novostih in spremembah, pomembnih za 

podjetje, ter s časom, ki jim ga nameni računovodski servis. Zadovoljstvo anketirancev v letu 

2013 je bilo sicer pri vseh proučevanih vidikih nekoliko višje od tistega v letu 2008. Glede cen je 

bila slaba (v letu 2008) oziroma dobra (v letu 2013) tretjina anketirancev mnenja, da so 

previsoke. Ko so navedli, kaj pričakujejo od računovodskega servisa, se je pokazalo, da jim je 

pomembneje, da računovodski servis zagotavlja kakovost storitev, pozna zakonodajo in zna 

svetovati. Zanimivo je, da je ugodna oziroma ustrezna cena pristala na repu lestvice. Raziskavi 

tako zaključujeta: »Za povečanje zadovoljstva podjetij s storitvami računovodskih servisov in za 

dvig ugleda dejavnosti računovodskih servisov med podjetji bi bilo treba zakonsko urediti to 

dejavnost in tako preprečiti, da bi storitve računovodskega servisa lahko opravljale osebe, ki za 

to niso ustrezno strokovno usposobljene. Računovodski servisi bodo morali v prihodnje posebno 

pozornost nameniti upravljanju odnosov s svojimi odjemalci in skrbeti za njihovo zadovoljstvo.« 

(ZRS 2008; ZRS 2013c) 

Nedvomno je danes pojem zadovoljstvo odjemalcev v središču razmišljanja vseh računovodskih 

servisov, ki ţelijo biti boljši in drugačni. Prav tako se širi krog tistih, ki se zavedajo usodnega 

pomena tega pojma za lasten razvoj in vse pogosteje tudi za preţivetje. 

Snoj (1998, 158) opredeljuje zadovoljstvo odjemalcev kot »čustveno reakcijo odjemalcev na 

izkušnje v zvezi z določenimi storitvami v primerjavi s pričakovanji v zvezi z njimi«. V to 

subjektivno oceno vključujejo odjemalci tudi primerjave s konkurenčnimi storitvami. Opozarja 

(prav tam) pa na zmedo pri uporabi konceptov »zadovoljstvo odjemalcev« in »kakovost« v 

primerih, ko je kakovost obravnavana z vidika zadovoljevanja potreb odjemalcev. Zveza med 

konceptoma zadovoljstvo in kakovost storitev z vidika potreb odjemalcev ni najbolje razloţena, 

saj pride do prelivanja v določeno raven kakovosti storitev določene storitvene organizacije, ki jo 

zaznavajo odjemalci. 

Opredelitev kakovosti opravljenih računovodskih storitev se med številnimi avtorji razlikuje. 

Kakovost storitev je po Klausu (1985, 17) »… dinamična, kompleksna sestava fizičnih, 
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psiholoških in drugih dejavnikov, ki jih doţivljajo odjemalci. Ti dejavniki se manifestirajo v 

njihovem obnašanju.« 

Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, 46) opredeljujejo kakovost storitve kot »globalno oceno 

oziroma stališče, ki zadeva superiornost določene vrste storitev v nekem obdobju uporabe teh 

storitev, medtem ko je zadovoljstvo koncept, ki je vezan na konkretno okoliščino v zvezi z 

uporabo neke storitve«. Ko se pri posamezni vrsti storitev določenega izvajalca storitev kaţe 

konstantno zadovoljstvo odjemalcev v zvezi z ravnijo delovanja teh storitev, lahko govorimo o 

njihovi dejanski kakovosti. 

Snoj (1999, 50) navaja, da so storitve računovodskega servisa dobre kakovosti tedaj, ko s svojo 

odličnostjo zadovoljijo zahteve naročnikov, prispevajo k dobičku organizacije in so istočasno 

zadovoljni tudi njihovi izvajalci. 

Kakovost opredeljujejo tudi Slovenski računovodski standardi (SRS), ki podrobneje opominjajo, 

na kaj vse je treba biti pozoren pri oblikovanju računovodskih usmeritev, to je pravil in 

postopkov računovodenja. Kakovostne značilnosti računovodenja so po SRS (2006) 

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Da morajo biti strokovne storitve 

opravljene na visokem nivoju, torej kakovostno, določa tudi Kodeks etike MZRS za 

računovodske strokovnjake.  

Odjemalci so tisti, ki usodno odločajo o preţivetju in razvoju vsake organizacije, zato je pri skrbi 

za kakovost storitev smiselno upoštevati predvsem njihove zaznave. Storitve je treba obravnavati 

kot objekte zaznavanja, na katerih raven kakovosti vplivajo med drugim tudi vrednote, 

pričakovanja, čustva in sposobnosti zaznavanja tako izvajalca kot odjemalcev. Z vidika 

kakovosti pa so storitve pomembne tudi kot osnova za vzpostavitev trajnejšega razmerja med 

partnerji v menjavi. Dobra kakovost storitev je torej nekakšno zaupanje v pomenu 

obojestranskega pozitivnega priznavanja, piše Snoj (1998, 160). 

»Kakovost opravljenih storitev je vedno odvisna od stopnje zaupanja med računovodskim 

servisom in naročnikom,« je prepričan tudi Zemljarič (1995, 59). Verjetnost napake pri vodenju 

knjig in predvsem pri davčnih izkazih je dokaj velika, če odjemalec računovodskemu servisu ne 

zaupa in mu posreduje nepopolne informacije ali pa dostavi pomanjkljivo dokumentacijo. 

Največji vpliv na odjemalčevo zaznavanje kakovosti opravljene računovodske storitve imajo 

prav gotovo zaposleni. Računovodski servis bo sposoben kakovostno opravljati storitve za 

odjemalca le v primeru, da bo skrbel za primerno kadrovsko strukturo, strokovno izobraţevanje 

zaposlenih na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter tekoče spremljanje strokovne 

literature. Poleg izkušenj je pomembna tudi strokovna izobrazba zaposlenih v računovodskem 

servisu. Tako Macarol (2001, 138), Vehar (1998, 159), Koţelj (1995, 127) in Horvat (2003b, 

24) v svojih raziskavah ugotavljajo, da ima skoraj dve tretjini zaposlenih v računovodskih 

servisih srednješolsko izobrazbo – vodje servisov imajo sicer višješolsko oziroma visokošolsko, a 
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kljub temu je slaba tretjina vodij še vedno s srednješolsko izobrazbo. To se kaţe kot pomemben 

razvojni problem te dejavnosti, čeprav se odstotek zaposlenih s srednješolsko izobrazbo po 

navedbah raziskav niţa. Poleg tega je seveda pomembno tudi dopolnilno izobraţevanje – 

pridobivanje takšnih ali drugačnih certifikatov, poklicnih nazivov, udeleţbe na seminarjih, 

posvetih in prebiranje strokovne literature.  

Podjetja, ki so se odločila, da prepustijo vodenje računovodstva in tudi nekaterih drugih opravil 

računovodskim servisom, pričakujejo od njih kakovostno opravljeno storitev v dogovorjenih 

rokih in po dogovorjeni ceni. Da bi računovodski servisi lahko izboljševali kakovost svojih 

storitev, pa bi morali to redno meriti. Merjenje kakovosti storitev z zornega kota njihovih 

odjemalcev je pomembno, saj daje povratne informacije o značilnostih zaznavanja kakovosti 

storitev s strani odjemalcev in o temeljnih vzrokih za slabšo kakovost. Smotrno merjenje 

kakovosti storitev zahteva redno, poglobljeno spremljanje obnašanja odjemalcev računovodskih 

storitev. Stroški takšnega spremljanja so za povprečnega izvajalca teh storitev pogosto previsoki, 

pravi rezultati merjenja pa se izkaţejo šele na daljši rok (Snoj 2000, 36).  

Model kakovosti storitev, poimenovan Servqual, je najbolj uporabljiv model na področju 

merjenja kakovosti storitev, navaja Snoj (1998, 169). Bistvo modela je v ugotavljanju 

odjemalčevega zaznavanja kakovosti storitev oziroma stopnje zadovoljstva z njimi. Ta 

predstavlja razliko med pričakovano in dejansko doţiveto ravnijo storitev. Je diagnostična 

metoda za merjenje razlike med odjemalčevim dojemanjem storitve in njegovim pričakovanjem. 

Uporabili so ga v različnih storitvenih dejavnostih in je nedvomno zelo uporabljiv tudi za 

organizacije, ki izvajajo računovodske storitve, še ugotavlja Snoj (prav tam). Njegov koncept se 

imenuje model »Gaps« – iskanje pomanjkljivosti ali razhajanj med izvajalci in odjemalci storitev 

na poti iskanja odličnosti. Ključne dimenzije za vrednotenje kakovosti storitev, ki jih upošteva 

model Servqual, so (prav tam): 

– fizična podpora, ki zajema stanje, videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov, opreme, 

okolja, zaposlenih, promocijskih materialov; 

– zanesljivost, ki pomeni sposobnost, da obljubljeno storitev zanesljivo in natančno izvedemo; 

– odzivnost, ki pomeni pripravljenost odjemalcu pomagati pri reševanju neke naloge; 

– zaupanje in varnost: znanje in usluţnost zaposlenih vlivata odjemalcu zaupanje in 

samozavest; 

– empatija, ki je skrbna pozornost, namenjena posameznemu odjemalcu. 

Rezultati modela Servqual v zvezi s temi dimenzijami, s katerimi se bomo podrobneje ukvarjali v 

raziskavi, so pokazatelji zaznane kakovosti storitev. 

Spremljanje in merjenje kakovosti opravljenih storitev sta torej ključnega pomena za izboljšanje 

ponudbe in razvoj računovodskih servisov v prihodnosti. 
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1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza 

Namen magistrske naloge je bil analizirati stanje na področju merjenja kakovosti storitev 

računovodskih servisov in tako oblikovati pripomoček za merjenje kakovosti storitev v 

računovodskih servisih za izboljšanje kakovosti njihovih storitev. 

Izhodiščna teza, na kateri temelji celotna raziskava, je bila, da so problemi, s katerimi se na trgu 

srečujejo računovodski servisi, v večji meri posledica zakonske neurejenosti trga in pomanjkanja 

razvojne naravnanosti računovodskih servisov ter da vodje servisov ne poznajo pričakovanj 

svojih odjemalcev, saj merjenju kakovosti storitev ne pripisujejo dovolj pomena. 

Iz izhodiščne teze je bilo mogoče izpeljati naslednje cilje magistrske naloge: 

 predstaviti zakonodajo in strokovno literaturo s področja računovodske dejavnosti; 

 analizirati stanje pravnih podlag za delovanje računovodskih servisov; 

 prikazati kadrovske značilnosti slovenskih računovodskih servisov; 

 prikazati, kakšni sta storitvena širina računovodskih servisov in njihova razvojna 

usmerjenost; 

 ugotoviti, s katerimi problemi se na trgu srečujejo računovodski servisi; 

 raziskati, ali računovodski servisi v praksi merijo kakovost storitev, kot jo ocenjujejo njihovi 

odjemalci, na kakšen način in kako pogosto; 

 raziskati, katere dimenzije za vrednotenje kakovosti so po mnenju vodij računovodskih 

servisov bistvene oziroma katerim odjemalci pripisujejo največji pomen, ko ocenjujejo 

kakovost njihovih storitev; 

 ugotoviti, katere dimenzije za vrednotenje kakovosti storitev najbolj vplivajo na splošno 

oceno kakovosti, in raziskati, kakšen vpliv ima pri tem cena opravljenih storitev; 

 raziskati razhajanja med zaznavami in pričakovanji odjemalcev o kakovosti računovodskih 

storitev na primeru izbranega računovodskega servisa v določenem časovnem razmiku; 

 oblikovati pripomoček za merjenje kakovosti storitev v računovodskih servisih za 

izboljšanje kakovosti njihovih storitev. 

Hipoteze, ki smo jih preverjali z raziskavo, so naslednje: 

 Hipoteza 1: Večina računovodskih servisov ne meri kakovosti storitev s strani svojih 

odjemalcev.  

 Hipoteza 2: Povprečna ocena kakovosti storitev računovodskega servisa je niţja od ocene 

»dobra«. 

 Hipoteza 3: Fizična podpora, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija in cena vplivajo na 

oceno kakovosti storitev računovodskega servisa.  

 Hipoteza 4: Povprečna ocena dejansko zaznane kakovosti storitev je niţja od povprečne 

ocene pričakovanj odjemalcev pri vseh dimenzijah kakovosti. 

 Hipoteza 5: Zaznavanje pričakovanj odjemalcev s strani vodje računovodskega servisa in 

zaposlenih na eni strani ter pričakovanja odjemalcev na drugi strani se razlikujejo. 
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 Hipoteza 6: Ocena kakovosti storitev, povprečna ocena pričakovanj odjemalcev in dejansko 

zaznane kakovosti storitev računovodskega servisa so se v obdobju enega leta spremenile. 

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili rezultate ankete, opravljene na vzorcu računovodskih 

servisov, ki so vpisani v register članov ZRS, vse druge hipoteze pa smo preverjali s podatki, 

pridobljenimi z anketo o kakovosti storitev na konkretnem primeru računovodskega servisa. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev magistrske naloge 

Raziskovalčev pogled na dejavnost računovodskih servisov in merjenje kakovosti storitev 

računovodskega servisa oblikujejo sklopi vprašanj, ki so naslednji: 

 z vidika ontologije: predvsem realizem. Resnico ugotavljamo s skladnostjo med opazovanji 

in pojavi, dejstva so konkretna; 

 z vidika epistemologije: predvsem pozitivizem. Cilj raziskave je odkritje, njena izhodišča so 

v hipotezah. Načrt raziskave je eksperimentalen, pri čemer uporabljamo tehnike merjenja, s 

katerimi testiramo vnaprej določene hipoteze. Z analizo ovrednotimo pojave, z izidi pa 

prikaţemo vzročnost; 

 z vidika metodologije: kvantitativna in kvalitativna metodologija. 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu magistrske naloge, v katerem so podane teoretične osnove, smo uporabljali 

naslednje metode raziskovanja: 

 z metodo deskripcije smo opisovali posamezne pojme, zakonodajo, strokovno in tujo 

literaturo ter podano problematiko, s čimer je doseţen celovit prikaz obravnavane tematike; 

 z metodo klasifikacije smo opredelili pojme knjigovodenje in računovodenje, računovodski 

servis, kakovost storitev in zadovoljstvo odjemalcev s storitvami ter druge ključne pojme, ki 

so uporabljeni v magistrski nalogi; 

 za metodo uporabe izpiskov, prevzemanja izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela, navedb 

in citatov drugih avtorjev smo uporabili metodo kompilacije. 

Z zgoraj navedenimi metodami smo analizirali primarno in sekundarno literaturo, knjige, 

znanstvene in strokovne članke ter drugo dostopno literaturo. 

V empiričnem delu magistrske naloge pa smo uporabili naslednje metode: 

 analitično metodo, s pomočjo katere smo celoto razčlenili v posamezne dele; 

 komparativno metodo za primerjanje in stopnjevanje; 

 deduktivno metodo, s pomočjo katere smo predstavili ugotovitve, ki izhajajo iz zakonskih in 

strokovnih predpisov v zvezi z analizo področja delovanja računovodskih servisov in 

merjenja kakovosti storitev računovodskega servisa; 

 deskriptivno statistiko, s katero smo opisali značilnosti naših vzorcev in rezultate raziskav; 
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 statistično metodo (univariatno in bivariatno metodo obdelave podatkov). 

V okviru statističnega preverjanja smo uporabili naslednje metode: 

 hi-kvadrat statistiko za preverjanje enakosti deleţev; 

 t-test in t-test parov; 

 metodo multiple korelacije in analizo odvisnosti; 

 Levenov preizkus enakosti varianc in t-test za neodvisna vzorca. 

Predstavili smo ugotovitve analize zakonske ureditve dejavnosti, razvojne naravnanosti, merjenja 

kakovosti storitev računovodskih servisov in kakovosti storitev na primeru enega 

računovodskega servisa. Na podlagi rezultatov raziskave smo z metodo sinteze oblikovali 

pripomoček za merjenje kakovosti storitev v računovodskih servisih, da bi s tem pripomogli k 

izboljšanju kakovosti njihovih storitev. 

Empirični del magistrske naloge je zasnovan na zbiranju, obdelavi in interpretaciji kvalitativnih 

in kvantitativnih podatkov. S pomočjo metode opisne statistike smo predstavili informacije, ki 

smo jih pridobili na osnovi zbranih podatkov z vprašalniki. Za odkrivanje zakonitosti v podatkih 

smo uporabili statistični paket za obdelavo podatkov SPSS.
4
 

Opravili smo dve različni analizi. S prvim anketnim vprašalnikom smo pridobili splošne 

vsebinske, organizacijske in kadrovske značilnosti računovodskih servisov v Sloveniji. Od zadnje 

tovrstne raziskave je minilo ţe celo desetletje, zato smo ţeleli ugotoviti, ali je prišlo do sprememb 

na kadrovskem področju, področju razvojne naravnanosti računovodskih servisov, 

zaračunavanja storitev in uporabe računovodske tarife ipd. Ugotavljali smo, ali računovodski 

servisi v praksi merijo kakovost svojih storitev tako, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci, kakšne 

prijeme pri tem uporabljajo in kako pogosto izvajajo meritve. Anketni vprašalnik smo poslali po 

elektronski pošti vodjem računovodskih servisov, ki so vpisani v register članov ZRS. Na dan 

16. 4. 2013 je bilo v register vpisanih šesto devet članov. V vzorec smo vključili vse, ki so 

izpolnili anketo. Ključne značilnosti računovodskih servisov, njihovih zaposlenih in vzorca 

odjemalcev računovodskih storitev smo prikazali s pomočjo opisne statistike, to je s srednjimi 

vrednostmi in merami variabilnosti. 

Na podlagi izsledkov dosedanjih raziskav značilnosti povprečnega računovodskega servisa v 

Sloveniji smo se odločili, da opravimo analizo kakovosti storitev na primeru enega 

računovodskega servisa. Je druţba z omejeno odgovornostjo, ima štiri zaposlene (skupaj z vodjo) 

in pribliţno štirideset rednih odjemalcev. Vsem odjemalcem smo poslali anketni vprašalnik, s 

katerim so ocenili kakovost storitev računovodskega servisa ter svoja pričakovanja in dejansko 

zaznano kakovost prejetih računovodskih storitev. Edino, kar smo lahko predvidevali, je, da 

bodo večino v vzorcu predstavljali samostojni podjetniki posamezniki, saj so ti najštevilčnejši 

uporabniki storitev računovodskih servisov nasploh. 

                                                   
4 Statistical Package for the Social Sciences. 
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Z drugim anketnim vprašalnikom smo tako zbrali informacije o splošnih značilnostih odjemalcev 

proučevanega računovodskega servisa in njegovih zaposlenih ter informacije o zaznavanju in 

pričakovanjih odjemalcev o kakovosti računovodskih storitev. Poleg tega pa tudi informacije o 

zaznavanju pričakovanj odjemalcev s strani vodje računovodskega servisa in njegovih 

zaposlenih. Anketo smo v obdobju enega leta izvedli dvakrat, da bi ugotovili razlike pri oceni 

kakovosti storitev, pričakovanjih in dejanski zaznavi kakovosti storitev računovodskega servisa.  

Rezultate v zvezi z zaznano kakovostjo računovodskih storitev s strani odjemalcev v raziskavo 

vključenega računovodskega servisa smo posredovali vodji. Za poglobitev rezultatov smo izvedli 

polstrukturirani intervju, v katerem je vodja proučevanega računovodskega servisa podal mnenje 

o dobljenih rezultatih opravljene analize. Za analizo odgovorov smo uporabili deskriptivni 

pristop. 

Za merjenje razkorakov smo uporabili tako imenovano lestvico Servqual, ki so jo razvili 

Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, 46). To lestvico sestavljajo dimenzije kakovosti storitev, 

kot so fizična podpora, zanesljivost pri izvajanju storitev, pripravljenost osebja na takojšnje 

izvajanje storitev, strokovna pooblaščenost osebja, sposobnost razvijati občutke varnosti in 

zaupanja ter empatičnost osebja – usmerjanje pozornosti k odjemalcu kot posamezniku, 

prilagajanje njegovim potrebam oziroma sposobnost vţiveti se vanj. Izidi modela Servqual v 

zvezi s temi dimenzijami so pokazatelj zaznane kakovosti storitev. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Ena izmed glavnih omejitev je bila v oblikovanju vzorca odjemalcev v raziskavo vključenega 

računovodskega servisa. Nekateri odjemalci se obrnejo na računovodski servis le ob koncu 

poslovnega leta, ko je treba izdelati računovodske izkaze in davčno napoved, oziroma takrat, ko 

potrebujejo določene nasvete. Takih odjemalcev ne moremo obravnavati kot verodostojne 

ocenjevalce kakovosti računovodskih storitev, zato smo jih iz raziskave izključili. 

Pri merjenju zadovoljstva odjemalcev s storitvami smo v raziskavi izhajali iz modela merjenja 

kakovosti storitev. Veljavnost tega edinega, relativno uveljavljenega splošnega modela na 

področju merjenja kakovosti storitev Zeithaml, Parasuraman in Berry ter drugi raziskovalci še 

vedno preverjajo z aplikacijami na različnih področjih storitev. 

Raziskava je bila omejena na število vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov. 

Dejstvo je tudi, da bodo rezultati ocen in meritev uporabnejši za odločitve na področju kakovosti 

storitev, če bodo računovodski servisi ta pripomoček redno uporabljali. 
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2 RAČUNOVODSKI SERVISI V SLOVENIJI 

Pomen računovodskih servisov v širšem gospodarskem prostoru, še posebej pa na področju 

malega gospodarstva, je izredno velik. Pomemben je predvsem njihov vpliv na finančne odločitve 

lastnikov majhnih in srednje velikih gospodarskih subjektov. Kalakota in Robinson (2000, 39) 

svetujeta, da »se mora podjetje osredotočiti na tisto, kar zna delati najbolje, in prenesti funkcije, 

ki niso bistvene za poslovanje podjetja, na zunanje izvajalce, če ţeli v sodobni informacijski 

globalni druţbi ostati uspešno«. Mayr (2006, 17) je v raziskavi leta 2006 ugotovil, da ima okoli 

42 % malih podjetij organizirano računovodstvo na sedeţu podjetja, ostala pa uporabljajo 

storitve računovodskih servisov. Odar, Kavčič in Koţelj (2003, 34) so v letu 2002 opravili 

raziskavo o organiziranosti računovodstva v slovenskih podjetjih, ki je sicer zajela velika in 

srednja podjetja ter tista mala podjetja z dvajset ali več zaposlenci. Ugotovili so, da računovodski 

servisi opravljajo storitve le za 10,3 % takih podjetij. Potemtakem je ocena ZRS (2001, 1), da 

večina podjetij, ki zaposluje manj kot deset delavcev, nima samostojno organiziranega finančno-

računovodskega oddelka znotraj svoje poslovne enote, temveč ta del poslovanja prepusti 

računovodskim servisom, kar na mestu. 

Povprečni slovenski računovodski servis naj bi zaposloval pribliţno 2,1
5
 delavca, kar pomeni, da 

to dejavnost v večini opravljajo samozaposleni. Na drugi strani velika večina računovodskih 

servisov tudi ne kaţe posebne vneme za rast, saj povprečni računovodski servis zaposli 0,15 

dodatno zaposlenega na leto, ugotavlja Horvat (2003b, 23). 

Slovenski računovodski servisi so razmeroma mladi, kar je razumljivo, saj začetki te dejavnosti 

segajo v konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Iz raziskave o razvitosti računovodskih 

servisov (Horvat 2003b, 23) izhaja, da je povprečna doba opravljanja te dejavnosti v letu 2003 

znašala 7,7 leta. Slaba polovica vzorca je predstavljala servise, ki delujejo ţe več kot deset let, 

slaba desetina pa take, ki so z dejavnostjo komaj začeli, kar izkazuje izredno dinamiko 

pojavljanja novih računovodskih servisov. Na to kaţe tudi podatek, da je bilo do dne 16. 4. 2013 

iz registra Ajpesa izbrisanih kar 1.476 tistih, ki so imeli registrirano dejavnost računovodenja. 

»Število ponudnikov računovodskih storitev stalno narašča, zato je čedalje večje tudi število 

tekmecev, ki zavedno ali nezavedno iščejo trţne niše in konkurenčne prednosti.« (Snoj 1999, 38) 

V Sloveniji je bilo po podatkih z dne 16. 4. 2013
6
 za opravljanje dejavnosti pod SKD-šifro 

69.200 registriranih 4.732 gospodarskih subjektov, od tega 2.108 druţb in 2.624 samostojnih 

podjetnikov posameznikov. Za primerjavo, v letu 2003 je bilo registriranih nekaj manj kot 3.100 

gospodarskih subjektov (Horvat 2003b, 22). Da je ponudnikov lahko tudi več, opozarja ZRS, saj 

naj bi bilo v praksi ţe večkrat ugotovljeno, da računovodsko dejavnost opravljajo tudi druţbe 

oziroma posamezniki, ki so glede na SKD razvrščeni v drugo dejavnost (ZRS 2001, 1).  

                                                   
5 Macarol (2001, 138) je ugotovila, da ima en računovodski servis v povprečju 2,18 zaposlenca. 
6 Podatki iz Poslovnega registra Slovenije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
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Kriza je še povečala število računovodskih servisov, saj je veliko posameznikov, ki so imeli 

delovne izkušnje v podjetjih v nekaterih vejah računovodenja in knjigovodenja, po izgubi 

zaposlitve odprlo lastne računovodske servise, za kar ni nobenih omejitev, kot smo ţe izpostavili. 

»V nekaterih servisih se kriza pozna predvsem z večjo potrebo naročnikov po informacijah o 

stanju podjetja, v pritiskih strank na niţanje cen, plačilni nedisciplini, čedalje večji odgovornosti 

in zahtevah ter pričakovanju naročnikov, da jim bodo servisi pomagali pri prebroditvi krize,« 

piše Bertoncelj Popit (2012). Vodja enega izmed servisov pa navaja (prav tam): »Kriza vpliva na 

poslovanje v dveh smereh. Po eni strani so nekateri naročniki zmanjšali obseg poslovanja in se je 

s tem zmanjšal tudi obseg dokumentacije, kar pomeni manj dela tudi za servis. Na drugi strani pa 

banke zaostrujejo pogoje in ročnost financiranja, zato naročniki pogosteje podaljšujejo kredite, 

kar posledično pomeni več dela za servise.« 

Konec leta 2012 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 

(Zdoh-2L, Ur. l. RS, št. 94/2012), v katerem je bila sprejeta novost na področju ugotavljanja 

davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. »Zato so številni servisi zaskrbljeni, saj v 

novem sistemu v določeni meri vidijo tudi nevarnost za izgubo naročnikov,« opozarjata Sekolec 

Kocjančič in Horvat (2013, 22). Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 70-odstotnih 

normiranih odhodkov lahko od 1. januarja 2013 uporabljajo zavezanci, katerih letni prihodki ne 

presegajo meje 50.000 evrov. Najštevilnejši uporabniki računovodskih storitev so prav taki 

podjetniki. Uvedba pavšalne obdavčitve odpravlja obveznost vodenja poslovnih knjig ter 

sestavljanje in oddajo letnega poročila Ajpesu (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo 

dejavnost, Ur. l. RS, št. 21/2013). Na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo 

poleg prihrankov pri stroških računovodstva ter zmanjševanja administrativnih bremen in ovir za 

podjetja izpostavljajo predvsem potencialne davčne prihranke. A Sekolec Kocjančič in Horvat 

(prav tam) opozarjata, da so ocene prihrankov precenjene, in poudarjata, da sta uporaba 

računovodenja kot podlaga za ugotavljanje davčne osnove in vodenje javnih statistik samo dva 

od mnogih namenov vodenja računovodstva. Različni izračuni kaţejo, da je nov sistem 

obdavčitve privlačen predvsem za tiste podjetnike, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi in 

pri katerih so stroški glede na prihodke nizki ter posledično poslovni izid visok. Ukinitev 

zakonske obveznosti iz naslova obdavčitve in poročanja Ajpesu nikakor ne pomeni, da ni 

potrebno vodenje računovodskih evidenc iz drugih razlogov, kot so (prav tam): 

 poročila za namene poslovnega odločanja in nadzora: vsak uspešni podjetnik potrebuje 

natančen in sproten pregled nad svojim premoţenjem, obveznostmi, prihodki, stroški, 

odhodki, prejemki, izdatki in poslovno uspešnostjo; 

 poročila za namene poslovnega financiranja: tu je treba izpostaviti predvsem banke in druge 

zunanje financerje, ki pomemben del svoje ocene podjetnikove kreditne sposobnosti gradijo 

prav na računovodskih podatkih o njegovem poslovanju. Glede na trţne razmere je na tem 

področju pričakovati zgolj še večjo previdnost in zaostritev zahtev glede računovodskega 

poročanja za pridobitev financiranja oziroma njegovo ohranjanje; 
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 poročila za namene rednega in pravočasnega poravnavanja finančnih obveznosti: za vsakega 

podjetnika je pomembno spremljanje lastnih terjatev in obveznosti, za katere pri slednjih 

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1, Ur. l. RS, št. 57/2012) podjetnikom 

celo nalaga, da vse svoje zapadle obveznosti, ki presegajo posamično vrednost 250 evrov, v 

skladu s prvim odstavkom 28. člena prijavljajo v obvezni večstranski pobot, ki sledi mesecu 

nastanka zamude, kar pa brez urejenih računovodskih evidenc ni enostavno; 

 poročila za namene rednega in pravilnega obračunavanja in izplačevanja plač in prispevkov 

za zaposlene ter obračunavanje davkov: to opravilo predstavlja odgovorno, pogosto tudi 

precej zapleteno in zamudno administrativno opravilo, ki ga za podjetnike najpogosteje 

opravljajo računovodski servisi. 

Po podatkih Davčnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2013 v evidenci 

normirancev registriranih in vpisanih 13.321 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, in 239 

pravnih oseb, navaja Petavs (2014b). V letu 2014 so bili oddani prvi obračuni davka od 

dohodkov iz dejavnosti, niso pa še znane posledice sprejetja teh sprememb na povpraševanje 

odjemalcev po računovodskih storitvah. Filip, predstavnik enega izmed računovodskih servisov, 

je povedal (prav tam), da je pribliţno 15 % odjemalcev izbralo normirano obdavčitev, da pa za 

večino teh še vedno vodijo knjigovodstvo za lastne potrebe, saj lahko le prek poslovnih izkazov 

dobijo pravo sliko svojega poslovanja. »Zaradi krize in nespametnega niţanja stroškov z mislijo, 

da v tem primeru odjemalci ne potrebujejo računovodje, prihaja do nepravilnosti in zamud pri 

oddaji raznoraznih obračunov ter do zamud pri plačilih,« še poudarja Filip (prav tam). Zatorej ni 

bojazni, da bi se povpraševanje po storitvah računovodskih servisov zmanjšalo. 

V nadaljevanju poglavja bomo opredelili pojem računovodski servisi in njihovo vlogo ter 

poudarili organizacijo računovodstva v računovodskih servisih. Pregledali bomo ključne 

dejavnike izbire tako računovodskega servisa kot tudi njihovih odjemalcev. Zanimala nas bosta 

odgovornost računovodskih servisov in zavarovanje strokovne oziroma poklicne odgovornosti. 

Poudarili bomo pomen trţenja računovodskih storitev ter kadrovske strukture in izobraţevanj. 

Na koncu poglavja bomo prikazali organiziranost računovodske dejavnosti v Sloveniji ter 

članicah Evropske unije. Na začetku pa bomo pregledali razvoj dejavnosti računovodskih 

servisov. 

2.1 Razvoj dejavnosti računovodskih servisov 

Od nastanka samostojne Slovenije v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo lahko priča 

pravemu razmahu podjetništva. Eden izmed vzrokov je zagotovo prehod iz socializma v 

kapitalizem, ki je povzročil propad velikih poslovnih sistemov. V letu 1988 sprejeti Zakon o 

podjetjih je prinesel novo obdobje urejanja vprašanj pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko 

dejavnost zaradi pridobivanja dobička. Nastajala so podjetja s preteţno zasebno lastnino, saj je 

bila višina potrebnega kapitala zelo nizka (takratnih 2.000 dinarjev). Ker velika večina 

novonastalih podjetij objektivno ni bila sposobna zaposliti vseh potrebnih strokovnjakov, ki bi 
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omogočali nemoteno odvijanje poslovnih funkcij, še posebej je to veljalo za računovodsko 

področje, je velika večina teh zaupala vodenje računovodskih opravil posameznikom ali 

računovodskim servisom (Zemljarič 1995, 58). 

Tako so po letu 1989 v Sloveniji začeli ustanavljati knjigovodske servise, ki so podjetnikom 

prodajali računovodske storitve. Leta 1989 je Zakon o računovodstvu v svojem 13. členu 

dovoljeval pravnim osebam, da lahko vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih 

izkazov v celoti ali delno zaupajo drugi pravni osebi. Kasneje sprejet Zakon o gospodarskih 

druţbah (leta 1993) pa je dodatno prispeval k pospešitvi in večanju njihovega števila. Prvi 

računovodski servisi so bili torej ustanovljeni še po Zakonu o podjetjih ali po Obrtnem zakonu, 

če so imeli značaj obrtnih storitev. Predvsem manjši računovodski servisi so obdrţali značaj 

podjetnika posameznika. »Največji problem pri vsem tem je bil, da ni ne eden ne drugi predpis 

pri ustanavljanju računovodskih servisov zahteval dokazil o resnični strokovnosti vsaj vodje 

računovodskega servisa. Posledice so bile kaj kmalu vidne, saj je nekaj računovodskih servisov 

trg izločil sam, nekateri so imeli velike teţave s strokovnostjo, spet drugi pa so morali na pomoč 

klicati druge strokovnjake,« ugotavlja Koţelj (1995, 126). 

Nadaljnji razvoj podjetniške kulture je prinesel spoznanje, da je treba finančno računovodstvo 

nadgraditi s poslovodnim računovodstvom,
7
 ki pripravlja informacije za menedţersko odločanje, 

z davčnim svetovanjem in z revizijskimi poročili, v primerih, ko to zahteva zakonodaja. 

Računovodski servisi so se tako morali prilagoditi razvoju z razširitvijo obsega ponudbe in 

dvigom kakovosti storitev, ki mora zadovoljiti visoke standarde naročnikov. V preteklosti so 

storitve računovodskih servisov potrebovala večinoma srednja in mala podjetja, v katerih 

lastniki, ki so bili hkrati tudi direktorji podjetij, niso imeli osnovnih znanj s področja 

računovodstva, zaposlitev strokovnjaka v okviru lastnega podjetja pa tudi ne bi bila ekonomsko 

upravičena. Razvoj je prinesel tudi spremembe z vidika velikosti podjetij, ki povprašujejo po 

storitvah računovodskih servisov. Tako so po teh storitvah povpraševala tudi srednje velika 

podjetja, ki pričakujejo specifična znanja in servisom prepuščajo le določene funkcije, ki jih v 

lastnem podjetju s svojimi strokovnjaki ne morejo ustrezno opraviti. V letih, ko so na slovenski 

trg začela prihajati tuja podjetja, je sledilo povečanje povpraševanja po računovodskih servisih. 

Tuja podjetja so od njih ţelela pridobiti podatke o slovenski zakonodaji na področju 

računovodskih in davčnih predpisov, da bi nadzirali pravilnost delovanja računovodskih sluţb, ki 

jih imajo organizirane v okviru lastnega podjetja (Tomc Lampič 2002, 4). 

                                                   
7 Poslovodno računovodstvo pripravlja računovodske informacije za notranje uporabnike, ki so 

odgovorni za vodenje, da bi jim pomagale sprejemati odločitve in izvajati nadzor nad njimi (Arnold 

in Turley 1996, 5). Pri poslovodnem računovodstvu se daje vedno večji poudarek nedenarno 

izraţenim informacijam, še posebej informacijam o kupcih in prodaji, inovacijah v proizvodnji in 

storitvah, času in stroških v temeljnih notranjih procesih ter organizaciji in zmoţnostih zaposlenih 

(Atkinson, Kaplan in Young 2004, 11). Finančno računovodstvo pripravlja računovodske informacije 

za zunanje uporabnike (lastnike, poslovne partnerje, posojilodajalce, drţavo itd.). Podlaga tako 

finančnemu kot poslovodnemu računovodstvu je stroškovno računovodstvo, ki spremlja dogodke 

znotraj poslovnega procesa (Turk in Melavc 2001, 40).  
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Danes se večja podjetja med moţnostjo izbora vodenja računovodstva v okviru lastnega podjetja 

ali predaje računovodstva računovodskim servisom kot zunanjim pogodbenikom odločajo za 

vmesno rešitev. Računovodski servis opravlja za podjetje le del nalog, ki se nanašajo na 

računovodstvo posameznega podjetja, večinoma na svojem sedeţu. To jim seveda omogoča 

informacijska tehnologija. S tem mislimo predvsem na elektronsko izmenjevanje podatkov s 

podjetjem in drţavnimi ustanovami. Tako izmenjevanje omogoča aţurnost zapisovanja poslovnih 

dogodkov in zmanjša število napak zaradi večkratnega vnašanja podatkov v računalnik.  

Nadaljnji razvoj naj bi predvidoma šel na eni strani v smeri celovite ponudbe servisa po zgledu 

zahodnoevropskih drţav (kot podjetja za davčno svetovanje), na drugi strani pa v smeri vse večje 

specializacije znotraj posameznega servisa (ZRS 2006, 5). Zadnji podatki iz leta 2003 

(Horvat 2003b, 28) kaţejo, da imamo še vedno veliko računovodskih servisov, ki svojim 

naročnikom ponujajo izključno računovodske storitve (knjigovodenje, obračunavanje plač). »Če 

ţeli računovodski servis dolgoročno uspeti na trgu se mora biti sposoben hitro učiti in prilagajati. 

Svoje zaposlene mora vzpodbuditi k pridobivanju novih znanj, k učinkovitosti in ustvarjalnosti,« 

poudarja Hooley (1999, 6). 

2.2 Opredelitev in vloga računovodskih servisov 

Kadar govorimo o računovodskem servisu, lahko govorimo o njem v oţjem ali širšem smislu. 

Računovodski servis bi moral v širšem smislu po Kodeksu računovodskih načel in po SRS za 

svoje naročnike opravljati računovodsko predračunavanje, obračunavanje, nadziranje in 

analiziranje. V oţjem smislu pa je računovodski servis specializirano podjetje, ki se ukvarja z 

vodenjem poslovnih knjig in izdelavo obračunov, predvsem plač in drugih oblik nagrajevanja za 

delo, s pripravljanjem poročil in davčnih prijav, s tolmačenjem oziroma analiziranjem finančnih 

izidov, z računovodskim svetovanjem (na primer pri pripravljanju gospodarskih načrtov pri 

ustanavljanju, prestrukturiranju, saniranju, ukinjanju in prodajanju podjetij) in z davčnim 

svetovanjem (na primer pri sestavljanju pogodb, spremembah pravnoorganizacijskih oblik, 

sestavljanju davčnih pritoţb, preverjanju odločb pristojnih davčnih uradov), navaja Vehar (1998, 

157). Največji del dejavnosti je namenjen računovodskemu obračunavanju, v okvir katerega 

spadajo vodenje poslovnih knjig, obračun plač ter izdelava poslovnih in davčnih bilanc. 

Horvat (2003b, 21) opredeljuje računovodske servise kot »tiste gospodarske subjekte, ki za svoje 

naročnike opravljajo računovodske storitve, to je računovodenje in še nekatere druge storitve«. 

Opozarja (prav tam) namreč, da ne smemo mešati računovodskih storitev in računovodenja. 

Računovodenje oziroma storitev računovodenja je povezano z neposredno udeleţbo v izvajanju 

računovodskega procesa, računovodske storitve pa vključujejo še nekaj več, na primer tudi 

zgraditev računovodskega informacijskega sistema, svetovanje pri udejanjanju računovodskega 

procesa ipd. V nadaljevanju poudarja (prav tam), da nekateri dvomijo, ali so naši računovodski 

servisi sploh računovodski oziroma ali ne bi bilo bolje, če bi jih označili kar kot knjigovodske, 

glede na to, da so vse dosedanje raziskave te dejavnosti pokazale, da med storitvami povprečnega 
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računovodskega servisa prevladujejo knjigovodske storitve. Take dvome zavrača s trditvijo (prav 

tam, 22): »Dejstvo, da nekdo izvaja le posamezne računovodske storitve, nikakor ne more biti 

razlog za obravnavanje takega servisa kot manj računovodskega od tistega, ki sam izvaja kar 

celoto računovodskih storitev, karkoli ţe to je. Računovodski servisi so lahko preteţno 

knjigovodski, vendar to njihove kvalifikacije kot računovodskih nič ne zmanjšuje.« 

Dejavnost več kot 4.000 računovodskih servisov je nedvomno pomemben del slovenskega 

gospodarstva zaradi svojega moţnega vpliva na podjetniško stvarnost številnih malih in srednjih 

podjetij, nenadomestljiva pa je njihova vloga v sistemu javnega gospodarskega informiranja.  

Računovodski servisi v imenu svojih odjemalcev predlagajo letna poročila ter druge podatke za 

vodenje drţavne statistike in javno objavo Ajpesu. Poleg letnih poročil o premoţenjskem in 

finančnem stanju ter poslovnem izidu poročanje Ajpesu zajema tudi razna druga poročila, kot so: 

poročila o plačah (obrazec 1-ZAP/M – mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah, 

obrazec ZAP-STRU/L – poročilo o zaposlenih osebah po višini bruto plače), statistika finančnih 

računov (Banka Slovenije je za določene rezidente predpisala četrtletno poročanje o stanju 

finančnih sredstev in obveznosti na finančnih računih ter o njihovih transakcijah), četrtletno 

statistično poročanje o poslovanju poslovnih subjektov, predlog za večstransko pobotanje 

(prijava nepravočasno plačanih obveznosti v prostovoljni in obvezni pobot) ter druga predpisana 

poročila. 

Podjetja in računovodski servisi sodelujejo tudi z drugimi drţavnimi institucijami. Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije posredujejo prijavo oziroma odjavo podatkov o 

pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, 

zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (obrazec M1/M2), 

zahtevke za refundacijo plač itd. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat na leto 

sporočajo podatke o plačah, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja za posameznega 

delavca (obrazec M4/M8). Banki Slovenije mesečno poročajo o kratkoročnih terjatvah in 

obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (obrazec SKV), Carinski upravi Republike Slovenije pa o 

blagovni menjavi med drţavami članicami Evropske unije (Intrastat) itd. 

Računovodski servisi imajo pomembno vlogo tudi kot strateški partnerji finančne uprave. To so 

predvsem tisti, ki skrbijo za strokovnost svojega dela in ne podlegajo zahtevam odjemalcem, da 

kršijo načela kodeksa strokovne in poslovne etike. Ţokal (2010, 109) ugotavlja: »Računovodski 

servisi so pomemben predstavnik strokovne javnosti, ki s svojim aktivnim delovanjem, 

preudarnostjo in strokovnimi vprašanji dopolnjujejo prepoznavanje nedoslednosti zakonov o 

obdavčevanju, kar je v pomoč davčni upravi pri dajanju predlogov za spremembo zakonodaje.« 

Računovodski servis je tako vmesni člen med drţavo in davčnimi zavezanci. Poskrbeti mora, da 

se drţavi plača le toliko dajatev, kot je nujno potrebno, da je ravnanje odjemalcev še vedno v 

zakonskih okvirih. Vloga računovodskega servisa je torej, da s svojo dejavnostjo na eni strani 
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preprečuje davčne utaje, na drugi pa plačevanje višjih davčnih obveznosti od zakonsko 

določenih. 

Pomembno vlogo pa zavzemajo računovodski servisi tudi v odnosu do bančnih institucij in 

drugih kreditodajalcev, saj za svoje odjemalce pripravljajo finančna poročila in načrte za 

najemanje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 

2.3 Organizacija računovodstva v računovodskih servisih 

Organiziranost računovodstva je izjemnega pomena, kajti od njene kakovosti in pravilnosti so 

odvisne kakovost, pravočasnost in točnost zagotavljanja informacij in podatkov, potrebnih tako 

za notranje kot zunanje poročanje, pa tudi za sprejemanje poslovnih odločitev (Odar, Kavčič in 

Koţelj 2003, 24). 

Dobro organiziran računovodski servis in delo v njem sta torej ključ za uspešno opravljanje 

računovodskih storitev. Organiziranje računovodske sluţbe in dela v njej se med računovodskimi 

servisi razlikuje. V vsakem računovodskem servisu mora biti organizacija dela proţna, 

gospodarna, premišljena in prilagojena potrebam posameznega naročnika. Na organizacijo dela 

vplivajo različni dejavniki (Macarol 2001, 146): 

– dejavnost naročnika računovodskih storitev; 

– kraj opravljanja računovodskih storitev (sedeţ servisa in naročnika); 

– velikost naročnika (malo, srednje, veliko podjetje); 

– kadrovska struktura v računovodskem servisu; 

– tehnološka opremljenost računovodskega servisa; 

– potrebe naročnika po sprotnih računovodskih informacijah. 

Obseg dejavnosti in zahtevnost posameznega odjemalca sta zelo različna. Računovodski servis 

vodi poslovne knjige za večje število odjemalcev, običajno skoraj vseh pravnoorganizacijskih 

oblik. Vodja v računovodskem servisu mora ugotoviti, kakšne vrste opravil (nanašajo se na 

vodenje analitičnih knjigovodstev, ki so odvisna od vrste dejavnosti) bo moral odjemalec kljub 

uporabi storitev računovodskega servisa še vedno opravljati na sedeţu podjetja (običajno je to 

materialno knjigovodstvo). 

Odločitev, kje se bodo storitve opravljale, je seveda odvisna od vrste odjemalca, obsega 

dokumentacije in računalniške opreme. Pri društvih in zasebnikih, kjer je dokumentacije 

običajno manj in je računalniška oprema prevelik strošek, je računovodstvo bolj smiselno 

organizirati na sedeţu računovodskega servisa. Povsem drugače je pri nekaterih delniških 

druţbah in javnih zavodih, kjer je dokumentacije veliko, poleg tega imajo svoje računalniške 

programe še iz časov, ko so sami vodili računovodstvo. Ti imajo računovodstvo organizirano v 

lastnem podjetju, na računovodski servis pa se obrnejo le, ko potrebujejo kakšen strokovni 

nasvet. 
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Dobro organiziranost računovodskega servisa je moţno vzpostaviti pod pogojem, da servis 

zaposluje oziroma sodeluje z ljudmi s primerno izobrazbo in ustreznim znanjem. Zaposleni v 

računovodskih servisih se srečujejo z nenehnimi spremembami na zakonodajnem področju, na 

področju informatike in na drugih področjih, ki so povezana z njihovim delom. Zato morajo v 

računovodskem servisu delati ljudje, ki so kos tovrstnim zahtevam. Zaposleni se morajo truditi 

za ugled in odlično opravljeno delo. 

Ne glede na to, kakšna je organizacija dela v računovodskem servisu, je kljub zahtevi po njeni 

proţnosti treba predpisati osnovne delovne postopke in notranje kontrole, ki so obvezni za vse 

zaposlene. S tem se prepreči, da bi znotraj enega računovodskega servisa nastalo toliko različnih 

delovnih postopkov, kolikor je zaposlenih. Dobro organizirano in vodeno računovodstvo 

pravočasno zagotavlja vse potrebne podatke o poslovanju ter uveljavlja strokovna in 

poklicnoetična načela o vodenju računovodstva. »Organizacija dela mora biti takšna, da je 

zagotovljeno opravljanje vseh nalog računovodstva,« navaja Robnik (2000, 13). 

Ko govorimo o sestavljanju računovodskih izkazov in poročanju, pa se je treba zavedati, da je 

predvsem razvoj računalništva in tehnologije poskrbel za veliko večjo hitrost in zmogljivost ter 

nove načine obdelovanja podatkov. 

Za razmah elektronskega poslovanja ni ovir, zato je brezpapirno računovodstvo logična posledica 

tega dejstva. V Sloveniji je ţe bil sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 

podpisu (ZEPEP-UPB1, Ur. l. RS, št. 98/2004), ki ureja elektronsko poslovanje in uporabo 

podatkov v elektronski obliki ter uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar 

vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih (1. 

odstavek 1. člena ZEPEP-UPB1). S tem je pravno urejena izmenjava podatkov med subjekti v 

internacionalnem merilu. Prenovo je zato doţivel tudi 21. standard SRS (SRS 2006), ki 

opredeljuje knjigovodske listine, njihovo nastajanje in prenašanje, kontroliranje ter hranjenje. 

Določa tudi pogoje o računalniškem sestavljanju in hranjenju listin ter omogoča, da so listine 

namesto z lastnoročnim podpisom podpisane z elektronskim podpisom in primerno hranjene. 

Tudi Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006) omogoča izdajanje 

dokumentov v nematerializirani obliki, če imata partnerja dovoljenje davčnega organa za izdajo 

takega dokumenta. Elektronski podpis je pravno enakovreden ročnemu, če je overjen s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom (15. člen ZEPEP-UPB1). Taka digitalna potrdila izdajajo 

posebne ustanove, ki jim imetniki zaupajo ter so mednarodno priznane, tehnološko in zakonsko 

usposobljene za varno hranjenje potrdil. V Sloveniji so za izdajo teh potrdil pooblaščeni 

izdajatelji SIGEN-CA in SIGOV-CA, ki delujta pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve, AC 

NLB Nove Ljubljanske banke, d. d., POŠTA®CA Pošte Slovenije, d. o. o., ter HALCOM CA 

druţbe Halcom, d. d. 
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2.4 Ključni dejavniki izbire računovodskega servisa in odjemalca 

Za odjemalca storitev računovodskega servisa je zelo pomembno, komu bo zaupal vodenje svojih 

poslovnih knjig in kaj poleg knjigovodstva od računovodskega servisa še pričakuje. 

Na začetku podjetniške kariere lahko nekateri manj izkušeni podjetniki celo mislijo, da je 

vodenje poslovnih knjig namenjeno predvsem drţavi, da se nanje papirji in davki ne nanašajo, 

ker se ţelijo ukvarjati le s stroko. Ţe kmalu po tem, ko zaţivijo v poslovnem svetu in so se 

dnevno prisiljeni tudi poslovno odločati (pri tem imajo skoraj vse poslovne odločitve neposreden 

vpliv na višino njihove davčne obveznosti), ugotovijo, da potrebujejo tudi temeljna znanja s 

področja računovodstva in davčnega sistema, sicer ne bodo mogli pravilno predvidevati posledic 

posameznih poslovnih odločitev. Ta znanja najpogosteje pridobijo tako, da se prepustijo v uk 

računovodskim servisom, ki jim potrebna znanja bolj ali manj vešče posredujejo.  

V ZRS (Petavs 2014a) ugotavljajo, da »je cena še vedno odločilen dejavnik pri izbiri 

računovodskega servisa«. Pri ponujanju storitev računovodskih servisov po dumpinških cenah pa 

sta vprašljivi kakovost in strokovnost izvedbe teh storitev, zato je treba večji pomen pripisati 

drugim dejavnikom. 

Odličen računovodski servis je tisti, ki zagotavlja stabilnost poslovanja, opravlja storitve za širok 

spekter strank, izvaja najcelovitejše, najzahtevnejše in raznovrstne računovodske storitve, ima 

razvit sodoben informacijski sistem ter sistem za usposabljanje in razvoj kadrov, je strokovno 

neoporečen, pripravlja razumljive informacije različnim strankam, ima urejeno zavarovanje in 

izdelan sistem obveščanja o zakonskih spremembah, individualno obravnava stranke ter 

zaračunava storitve po primerni ceni (Pikovnik 2010, 22–23). 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro računovodskega servisa, so po Scottu in van der Waltu (1995, 

32) naslednji:  

– hitre in učinkovite storitve; 

– ključno osebje, ki je vedno na voljo; 

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

– konkurenčne cene; 

– specializacija na področjih, ki zanimajo podjetje; 

– dobro ime na področju računovodske stroke; 

– ponudba številnih raznolikih storitev; 

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

– poznavanje partnerjev in zaposlenih v servisu; 

– izkušnje servisa z dejavnostjo naročnika; 

– priporočila bank, odvetnikov, revizorjev in drugih; 

– priporočila zaposlenih v podjetju; 

– dobro poznavanje računovodskih in davčnih predpisov; 

– sprotno seznanjanje naročnika z rezultati poslovanja. 
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Izsledki raziskave o zadovoljstvu strank ZRS pri GZS iz leta 2013 so pokazali, da so 

naročnikom računovodskih storitev najpomembnejši kakovost storitev, natančnost pri izvedbi 

storitev, poznavanje zakonodaje, cena storitev, zaupanje, da računovodski servis razmišlja za 

podjetje, obveščanje o novostih in spremembah ter obrazloţitev vsebin, ki zanimajo posameznega 

naročnika. Najmanj pomembni so jim prijaznost računovodskega servisa, torej lastnikov in 

zaposlenih, odzivni čas za reševanje problemov ter čas, ki jim ga računovodski servis nameni.  

Pikovnik (2010, 22–23) meni, da je odličen računovodja tisti, ki redno spremlja poslovanje 

stranke, ima podporo specializiranih strokovnjakov, pozna zakonodajo in se redno izobraţuje. 

Poleg tega pa navaja tudi nekatere osebne lastnosti računovodje. Ta mora biti zanesljiv, 

natančen, lojalen, samostojen, poklicno molčeč in gospodaren. 

Naročnik, ki ve, kakšne storitve potrebuje od računovodskega servisa, pričakuje, da bo 

odgovorna oseba v računovodskem servisu imela naslednje lastnosti in znanja (Macarol 2001, 

145): 

– je strokovnjak, ki obvladuje ekonomsko in tudi gospodarsko-pravno ureditev najmanj svoje 

drţave; 

– pri svojem delu upošteva etične norme, na primer strokovnost, odgovornost, zaupnost, 

poštenost, resničnost, prizadevnost; 

– ne sme kršiti zakonodaje, temveč išče zakonsko moţne prednosti, ugodnosti, koristi za 

svojega naročnika na več področjih (ne le na davčnem); 

– nikoli ne sme postati podaljšana roka drţave, njegov cilj mora biti zakonita korist naročnika; 

– je naročnikov svetovalec, »osebni zdravnik« podjetja. 

Iz raziskave, ki je bila opravljena leta 2003 na temo etike in odgovornosti v slovenskih podjetjih 

(Kavčič in Kelhar 2004, 133–134), je razvidno, da so anketiranci kot najpomembnejše osebne 

lastnosti (načela) v računovodskem poklicu izpostavili poštenost (izogibanje dejavnostim, ki 

onemogočajo pošteno opravljanje dolţnosti ali utegnejo škodovati strokovnemu in moralnemu 

ugledu računovodje oziroma stroke), zanesljivost (pravočasno in dosledno izvajanje strokovnih 

nalog v skladu z zahtevano ravnjo kakovosti) in izobraţenost (nenehno izpopolnjevanje 

teoretičnega računovodskega znanja in veščin ter vsestransko poznavanja gospodarske teorije in 

prakse). Na četrto mesto so anketiranci postavili zaupnost (varovanje in preudarna uporaba 

zaupnih podatkov, s katerimi se računovodja srečuje pri svojem delu), daleč najmanjši pomen pa 

so pripisali prizadevnosti. 

Temeljni dejavniki, ki vplivajo na uspeh v dejavnosti računovodskih storitev, so po mnenju 

Glaţarja (2007, 61) zaupanje naročnikov, zahtevnost, velikost, vrsta in število naročnikov, obseg 

in vrsta računovodskih storitev, strokovna struktura zaposlenih, programska oprema ter velikost 

računovodskega servisa. Zaupanje naročnikov v posamezni računovodski servis je obvezen 

pogoj, da se odločijo zanj. Naročnik po navadi zaupa konkretnim zaposlenim znotraj 

računovodskega servisa. Od velikosti, vrste in števila naročnikov je odvisno, kakšne storitve in v 
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kakšnem obsegu jih bodo računovodski servisi izvajali. Različne vrste storitev zahtevajo 

primerno izobraţene zaposlene z različnimi sposobnostmi. Od naročnikov in storitev je odvisna 

tudi računalniška programska, strojna in komunikacijska oprema, ki jo potrebuje računovodski 

servis. Vsem izbranim dejavnikom mora slediti tudi velikost računovodskega servisa (prav tam).  

Kot glavne konkurenčne prednosti navajajo računovodski servisi kakovost svojih storitev, 

napredno tehnologijo, znanje, strokovnost, aţurno in pregledno poslovanje, odlično organizacijo 

dela, veliki servisi pa tudi svojo številčno mreţo poslovalnic (Bertoncelj Popit 2012). 

Tako kot odjemalci izbirajo med mnoţico ponudnikov računovodskih storitev na trgu, morajo 

tudi računovodski servisi skrbno izbrati svoje odjemalce, saj pomenijo zanje enega izmed 

pomembnih dejavnikov za kakovostno opravljene storitve.  

»Da bi si računovodski servis razrešil določena temeljna vprašanja pri spoznavanju naročnika, 

ima lahko pripravljen vprašalnik,« svetuje Macarol (2001, 142). Iz postavljenih vprašanj lahko 

izve (prav tam): 

 ali je naročnik v preteklosti ţe uporabljal storitve računovodskih servisov; 

 pričakovanja v zvezi z opravljenimi storitvami; 

 vrste storitev, ki naj bi jih zanj opravljal; 

 ali je seznanjen z etičnimi in strokovnimi normami računovodje; 

 ali se namerava sam in tudi zaposleni v prihodnosti izobraţevati; 

 ali je davčni organ v preteklosti ţe opravil pregled njegovega poslovanja in drugo. 

Odgovori na vprašanja ponudijo računovodskemu servisu informacije o razmišljanju naročnika, 

njegovi usposobljenosti za podjetništvo ter o davčni in poslovni morali. Računovodski servis naj 

bi sprejel končno odločitev o začetku poslovanja z novim naročnikom le na podlagi 

primopredajnega zapisnika, v katerem so pojasnjene gospodarske kategorije, ki jih je naročnik ţe 

imel osnovane pri nekdanjem izvajalcu računovodskih storitev, še piše Macarol (2001, 142). 

Zapisnik predstavlja osnovo za vzpostavitev začetnega knjigovodskega stanja pri novem 

izvajalcu. 

Računovodski servis mora opraviti tudi pregled preteklega poslovanja prihodnjega odjemalca. 

Pri pregledu mora biti pozoren na visoke dolgove preteklim računovodjem in strokovnjakom, 

nezadovoljivo vodena analitična knjigovodstva, nepojasnjene knjigovodske listine, ki ne 

vsebujejo odobritve knjiţenja, nedopustne računovodske metode, ki lahko pomenijo skrivanje 

dobička, stroške, ki niso v povezavi s poslovanjem, razmeroma veliko zapadlih in neizterjanih 

terjatev ipd. 

Vsak računovodski servis izbira odjemalce po svoji presoji. Macarol (2001, 142) priporoča, da 

se računovodski servis izogiba odjemalcev, ki: 

 jim je najpomembnejša nizka cena računovodskih storitev in prepogosto menjajo 

računovodske servise; 



 

21 

 nimajo prave vizije razvoja svojega podjetja (delujejo na trgu, ki je ţe zasičen); 

 imajo prevelike vrednosti zalog proizvodov ali trgovskega blaga, veliko število zapadlih in 

neizterjanih terjatev ter visoke poslovne in druge obveznosti; 

 v informativnem razgovoru dajejo drugačne podatke, kot so razvidni iz izkazov. 

Pri izbiri posameznega odjemalca je potrebna tudi ocenitev notranjih tveganj v računovodskem 

servisu. Računovodski servis tako preveri, ali odjemalec morda ne deluje v skladu s predpisi. 

Odjemalec mu namreč z nekorektnim delovanjem lahko onemogoča kakovostno opravljanje 

dela. To oceni računovodski servis tako, da preveri (Dean in O'Neill 1996, 32): 

 ali delo opravljajo osebe z zadostno specializirano izobrazbo na področjih, ki zahtevajo 

znanje o edinstvenih tehničnih postopkih; 

 ali delo opravljajo osebe z zadostnim znanjem in razumevanjem edinstvenih procesov in 

ekonomike njenega dela, dela prihodnjega naročnika, vseh drţavnih, lokalnih in tujih 

zakonov ter predpisov, ki lahko vplivajo na prihodnjega naročnika in na storitve zanj; 

 ali delo opravljajo osebe z zadostno strokovno izobrazbo in sposobnostjo; 

 ali se obseg posla ni toliko spremenil, da bi presegel strokovne sposobnosti računovodskega 

servisa. 

Ko računovodski servis pridobi čim več zgoraj naštetih informacij, lahko oceni prihodnje koristi 

in tveganja ter se tako odloči o smiselnosti nadaljevanja pogovorov o prevzemu storitev s 

prihodnjim naročnikom (Fiore 1998, 36). Če presodi, da bo s prihodnjim naročnikom moţno 

vzpostaviti korekten poslovni odnos, podpiše z njim podjemno pogodbo o izvajanju 

računovodskih storitev. »V pogodbi se natančno opredelijo medsebojne pravice, obveznosti in 

odgovornosti. Pogodba je praviloma trajnega značaja, naj bo čim bolj pregledna in čim krajša,« 

svetuje Ivanjko (2005, 38). Poudarja (prav tam) še, da »je pogodba veljavno sklenjena tudi ustno 

in ni potrebno, da bi bila sklenjena v pisni obliki«. Prednost računovodskih servisov pri izvajanju 

računovodskih storitev je prav v tem, da svoj odnos z naročniki vzpostavijo na osnovi formalnega 

razmerja in tako vedo, kdo so njihovi odjemalci in zakaj uporabljajo računovodske storitve. »To 

jim povečuje uspešnost komuniciranja z njimi,« je prepričan Snoj (1999, 44). 

Pridobivanje dodatnih novih odjemalcev ob nezadostnem številu ustrezno usposobljenih ljudi in 

pomanjkanju tehnične opreme lahko delo računovodskega servisa skrči na najpreprostejša 

opravila, to je obdelavo preteklih poslovnih dogodkov v podjetju in pripravo obveznih 

računovodskih izkazov in obračunov, za zahtevnejše predračune in analize pa zmanjka časa 

oziroma ni zadostnega znanja in interesa. Računovodski servis mora tako vedeti, kje je meja za 

maksimalno število odjemalcev, ki jim še omogoča kakovostno raven opravljanja storitev in 

upravičene prihodke iz poslovanja. 
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2.5 Odgovornost računovodskih servisov 

V skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR, Ur. l. RS, št. 23/1999) se lahko vodenje poslovnih 

knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe 

javnega in zasebnega prava zaupa drugi pravni osebi oziroma samostojnemu podjetniku 

posamezniku. 

Omenjena določba je pravna podlaga za pogodbeni prenos poslov in delno tudi odgovornosti 

pravne osebe za pravilnost vodenja poslovnih knjig. »Zakon o računovodstvu ne ureja 

podrobneje pravnega razmerja med pravno osebo, ki mora voditi poslovne knjige ter izdelati 

letna poročila v zvezi s svojim poslovanjem in pravno osebo oziroma podjetnikom 

posameznikom, ki prevzame na podlagi pogodbe opravljanje omenjenega dela,« opozarja 

Ivanjko (2005, 37). Odprti ostaneta torej vprašanji o odgovornosti računovodskih servisov za 

pravilno vodenje poslovnih knjig ter o zavarovanju odgovornosti. 

Odškodninska odgovornost računovodskih servisov izhaja ţe iz Obligacijskega zakonika 

(OZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 97/2007) in temelji na obveznosti iz pogodbe o vodenju poslovnih 

knjig. Gre za poslovno odškodninsko obveznost, katere odgovornost temelji na kršitvi 

pogodbenih obveznosti. Odškodninska obveznost računovodskega servisa je obveznost servisa, 

da poravna škodo, za katero je odgovoren naročitelju. Naročitelj lahko od računovodskega 

servisa zahteva povrnitev škode, če računovodski servis v pogodbenem razmerju ni izpolnil vseh 

svojih obveznosti v skladu s pogodbo in zakonom ter navodili naročitelja oziroma če ni 

izpolnjeval svojih obveznosti pošteno in skrbno. Škodo je računovodski servis dolţan povrniti, če 

ne dokaţe, da je škoda nastala brez njegove krivde. Obligacijski zakonik ureja dva primera 

odškodninske odgovornosti, to je če računovodski servis ni izpolnil obveznosti ali če je ni izpolnil 

pravočasno. Dobro je, če se naročitelj in računovodski servis ţe v pogodbi o vodenju poslovnih 

knjig dogovorita o omejitvi oziroma izključitvi odgovornosti računovodskega servisa za 

povzročeno škodo. Pomembno je poudariti, da je odškodninsko odgovoren tudi delavec, ki je 

zaposlen pri računovodskem servisu, če povzroči škodo naročitelju namenoma ali s kaznivim 

dejanjem (Ivanjko 2005, 48). 

Pri izpolnjevanju pogodbe za svojega naročnika je računovodski servis tisti udeleţenec v 

obligacijskem razmerju, ki pri tem izvaja svojo profesionalno dejavnost. Od njega se zato 

zahteva skrbnost dobrega strokovnjaka, saj pri svojem delu odgovarja za škodo, ki jo lahko 

povzroči s svojim ravnanjem. Vprašanje je, ali se od njega zahteva tako skrbnost tudi v primeru, 

ko za naročnika prevzame posle, ki niso ravno računovodski (na primer s področja ekonomskega 

svetovanja, zaposlovanja). Odgovornost bo tem večja, čim bolj bo naročnik prepričan, da 

izvajalec te posle obvlada in jih opravlja kot strokovnjak. V primeru, ko izvajalec naročnika 

opozori, da za take posle ni strokovnjak, pa naročnik vztraja, da jih vseeno opravi, je 

odgovornost manj stroga, vendar še vedno odgovarja kot dober gospodarstvenik (Balaţic 2002, 

151). 
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Računovodski servis mora pri svojem delu preprečevati kršitve dobre poslovne prakse. Kršitve 

druţbene discipline so predpisane v Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 50/2012) 

kot kazniva dejanja. Tako je za računovodske delavce pomembna določba 240. člena 

Kazenskega zakonika. Po tem členu se kaznuje tistega, ki poskuša ali pa tudi naredi vpis laţnih 

podatkov ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka v poslovne knjige ali druge poslovne 

listine, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov. Enako se kaznuje tistega, ki 

s svojim podpisom potrdi takšno knjigo z laţno vsebino ali pa jo uporabi kot resnično, ali tistega, 

ki drugače napravi nerabne poslovne knjige, listine ali spise. Kaznuje se ga z zaporom do dveh 

let. Obstaja še mnogo moţnosti, da bi računovodski delavec s svojim ravnanjem ali opustitvijo 

kršil dobre poslovne običaje. Dobre poslovne običaje krši v primeru, ko v razmerju do svojega 

naročnika ne ravna s posebno skrbnostjo, dela ne opravi v obljubljenem roku ali sploh na način, 

ki ne dosega pričakovane strokovne ravni računovodskega dela (Mazi 2002, 117). 

»Glede na to, da ni mogoče posebej pogodbeno urejati odškodninskega razmerja, je zaradi vse 

bolj zapletenih razmerij poslovanja računovodskih servisov primerno, da se računovodski servisi 

zavarujejo pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki komitentov,« svetuje Ivanjko (2005, 53). 

Priporočljivo je poklicno odgovornost zavarovati pri eni izmed zavarovalnic, ki nudijo 

zavarovanje poklicne odgovornosti računovodskega servisa. Cilj zavarovanja je, da se zagotovijo 

podlage za morebitne moţnosti uresničevanja prihodnjih potreb, nastalih zaradi škodnih 

dogodkov. Zavarovanec se zavezuje, da bo zavarovalnici plačal premijo, zavarovalnica pa se 

zavezuje, da bo ob nastopu zavarovalnega primera izplačala odškodnino, dogovorjeno vsoto ali 

kaj drugega. 

Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica se je pri zavarovanju poklicne odgovornosti moč zavarovati 

pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper računovodski 

servis lahko uveljavljali naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju 

poklicne dejavnosti. Nudijo poklicno odgovornost na finančnem in računovodskem področju (za 

računovodje, davčne svetovalce, revizorje itd.) (Adriatic Slovenica). 

Pri Zavarovalnici Triglav ponujajo zavarovanje odgovornosti, s katerim je krita odgovornost 

zaradi dejanj, opustitev ali napak, ki jih odgovorni in pri njih stalno zaposleni storijo pri 

opravljanju registrirane dejavnosti. Zavarovalnica s tovrstnim zavarovanjem jamči za čisto 

premoţenjsko škodo (ki ni nastala niti na osebah niti na stvareh), ki jo proti zavarovancu 

uveljavlja tretja oseba in za katero je zavarovanec odgovoren. V sklopu zavarovanj poklicnih 

odgovornosti ponuja Zavarovalnica Triglav tudi zavarovanje odgovornosti za poklice davčnega 

svetovalca, revizorja, cenilca ipd. (Zavarovalnica Triglav b. l.b). 

ZRS vsako leto preko Krik Zavarovalno posredniške druţbe, d. o. o., za člane zbornice sklene 

Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoţenja in premoţenjskih interesov članov, kjer je 

mogoče izbrati Zavarovalnico Triglav, d. d., oziroma Zavarovalnico Maribor, d. d. Z njihovo 

pomočjo naj bi bile doseţene bistvene ugodnosti oziroma omejitve določil glede izključitev za 
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zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti in poklicne odgovornosti, ki se 

nanašajo na kršitve izpolnitvenih rokov, plačilo kazni in glob, določilo kršitve iz naslova 

malomarnosti ter sistem bonus/malus
8
 (ZRS 2013d). 

Seveda pa zavarovanja splošne in poklicne odgovornosti ponujajo tudi številne druge 

zavarovalniške druţbe, ki delujejo na slovenskem trgu. 

Iz raziskave o razvitosti računovodskih servisov (Horvat 2003b, 32) izhaja, da je pribliţno 26 % 

slovenskih računovodskih servisov pri zavarovalnicah zavarovanih za povzročitev škode, ki bi jo 

zaradi napak in nepravilnosti v njihovem delu lahko utrpele njihove stranke. »Večina od teh je 

sicer gospodarskih druţb, ki imajo v povprečju višji promet na zaposlenega, večje število 

zaposlenih, a nič kaj višjo izobrazbo od ostalih,« še ugotavlja Horvat (prav tam). 

2.6 Trženje računovodskih storitev 

»Med znanji, ki jih organizacije, ki izvajajo računovodske storitve, potrebujejo za uspešnejše 

poslovanje, zavzemajo posebno mesto znanja iz trţenja,« poudarja Snoj (1999, 46). Ta znanja pa 

potrebujejo zlasti zaradi izboljšanja uspešnosti delovanja, razvijanja novih storitev, boljše 

kakovosti obstoječih storitev oziroma višje stopnje zadovoljstva odjemalcev, večjega priliva 

denarnih sredstev ter izboljševanja svojega statusa v odnosu do različnih zainteresiranih 

segmentov javnosti, še piše Snoj (prav tam). 

Trţni način razmišljanja pomeni usmerjenost organizacij, ki izvajajo računovodske storitve, v 

zadovoljevanje lastnih potreb tako, da zadovoljujejo potrebe moţnih in dejanskih uporabnikov 

ter drugih ciljnih skupin (dobaviteljev, lastnikov itd.) bolje kot tekmeci. Storitve, ki jih ponujajo, 

so visoko strokovne in zahtevajo od izvajalcev poglobljeno znanje ter nenehno izpopolnjevanje, 

od uporabnikov pa učenje, razumevanje in izboljševanje poznavanja značilnosti teh storitev. 

Trţno razmišljajoči zaposleni v organizacijah, ki izvajajo računovodske storitve, si morajo torej 

nenehno postavljati in znati odgovoriti na osnovna vprašanja v zvezi z odjemalci njihovih 

storitev, kot na primer: kdo so, kaj potrebujejo, zakaj so izbrali prav naše storitve in ne 

konkurentovih, kakšno moţnost izbire imajo med različnimi ponudniki storitev, kako in na 

kakšen način vrednotijo različne storitve, kaj vpliva na njihovo vrednotenje ipd., navaja Rowley 

(1997, 81). 

Na trţenje računovodskih storitev ne moremo gledati kot na samostojno enoto v organizaciji in 

poslovanju ponudnikov teh storitev. Preden se podjetja odločajo o trţenju, morajo oblikovati 

                                                   
8 Sistem bonus/malus je določanje zavarovalne premije v odvisnosti od škodnega poteka v predhodnih 

zavarovalnih letih. Zavarovanec, ki v predhodnih letih ni imel nobenega zavarovalnega primera, ima 

pravico do niţje zavarovalne premije od izhodiščne premije (bonus), zavarovanec z več škodnimi 

primeri v predhodnih letih pa mora plačati višjo zavarovalno premijo od izhodiščne (malus) 

(Zavarovalnica Triglav b. l.a). 
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jasno predstavo o poslanstvu in viziji v računovodskem servisu, ciljih ter strategiji, katere 

nepogrešljiv del je trţenje. Če nista jasna poslanstvo in vizija računovodskega servisa ter če niso 

oblikovani cilji, ki jih ţeli doseči s svojim poslovanjem, trţenje ne more prispevati k uspehu 

poslovanja, ne glede na sredstva in napore, ki so vloţeni v procese trţenja. Vsako podjetje ima 

svoje enkratno poslanstvo, vizijo in cilje, zato je tudi strategija trţenja vsakega podjetja samo 

njegova posebnost (Glaţar 2007, 72). 

Trţenje, ki se ukvarja z vprašanjem, kakšne storitve bo podjetje ponujalo trgu in za koga, je 

zunanje trţenje. Z vprašanjem, kako bo podjetje te storitve posredovalo naročnikom, se ukvarja 

odzivno trţenje, notranje trţenje pa z vprašanjem kaj podjetje potrebuje za uspešno ponudbo 

storitev. Tako kot so povezana vsa vprašanja, tako tudi posamezne oblike trţenja vplivajo ena na 

drugo. Če zunanje trţenje ni jasno opredeljeno, v okviru notranjega trţenja aktivnosti ni moţno 

usmeriti v jasno oblikovane potrebe po zmoţnostih zaposlenih in drugih sredstev. Če odzivno 

trţenje ne zagotavlja izpolnjevanja obljub, ki jih je naročnikom posredovalo zunanje trţenje, to 

ne more več pridobiti novih uporabnikov storitev. Če z notranjim trţenjem ne doseţemo ustrezne 

usposobljenosti in motivacije zaposlenih, v okviru odzivnega trţenja ni moţno za naročnika 

zagotoviti kakovostno opravljenih storitev. S pomočjo notranjega trţenja je moţno ustvariti 

zadovoljne zaposlene. Če bodo zadovoljni zaposleni, bodo zadovoljni tudi naročniki 

računovodskih storitev (Glaţar 2007, 73). 

Toda zaposleni v računovodskih servisih bodo teţko ponujali odlične storitve, usmerjene v 

doseganje in celo preseganje pričakovanj svojih odjemalcev, če jih pri tem ne bo spodbujalo 

vodstvo. Zaposleni lahko zadovoljujejo svoje sodelavce in uporabnike le v tolikšni meri, kolikor 

so sami zadovoljni s sabo in z delovnimi pogoji. Cilji organizacije morajo postati cilji v njej 

zaposlenih. Na odjemalce pri zaznavanju in oblikovanju mnenja o računovodskem servisu 

odločilno vplivajo prav zaposleni, torej tisti, s katerimi so odjemalci najpogosteje v stiku. Snoj 

(1999, 47) navaja, da morajo biti ti motivirani in sposobni: 

 izvajati storitve, ki so po strokovni plati ter glede na obljube, dostopnost, razumljivost in 

pravilnost informacij vsaj na ravni odjemalčevih pričakovanj; 

 pravočasno izvesti storitve; 

 popraviti slab vtis zaradi storitve, ki ni bila v skladu s pričakovanji odjemalcev; 

 prepoznavati in zadovoljevati specifične zahteve odjemalcev; 

 dajati jim občutek enakopravnosti in korektnega, prijaznega odnosa; 

 delovati kot usmerjevalci in kolegi svojih sodelavcev in drugih notranjih odjemalcev, ki so v 

vlogi soizvajalcev storitev. 

Glaţar (2007, 42) ugotavlja, da »so računovodski servisi pri nas mala podjetja in da bi jih morali 

po svetovnih klasifikacijah razvrstiti med mikro-podjetja, zato ne uporabljajo formalnih metod 

upravljanja in trţenja«. Ker je od dobre priprave trţnih aktivnosti odvisen njihov uspeh, so 

trţenjski uspehi večine računovodskih servisov zelo skromni. Trţenje se izvaja parcialno in 

stihijsko. To pomeni, da so izpostavljeni samo posamezni trţenjski elementi, kot je na primer 
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cena ali pa pomen širjenja prodaje od ust do ust po zaslugi zadovoljnih naročnikov. 

Računovodski servisi se občasno odločajo za posamezne prodajne akcije (oglaševanje v različnih 

medijih), ki ne prinašajo pomembnih rezultatov, ker ni ustreznih predhodnih raziskav, kako bodo 

vplivale na poslovni rezultat, tudi če bi bil na akcijo močen odziv. Navadno pa za to tudi ni 

dovolj sredstev, zato je dovolj, če se posel širi s priporočili obstoječih naročnikov (Glaţar 2007, 

68–69). 

Da računovodski servisi ne znajo trţiti računovodskih storitev, ugotavlja tudi Macarol (2001, 

138). »To je predvsem posledica pomanjkanja zadostnega znanja s področja trţenja svojih 

storitev,« poudarja Snoj (1999, 52). Ker je pri ponudnikih računovodskih storitev relativno malo 

znanja v povezavi z menedţmentom človeških virov in odnosi z naročniki, je celotno notranje in 

odzivno trţenje prepuščeno slučajnim odzivom zaposlenih (prav tam). »Ker na področju trţenja 

računovodskih storitev v Sloveniji ni bila opravljena nobena primerna raziskava, je za slabo 

stanje trţenja računovodskih storitev moţno zbrati samo posredne dokaze,« nadalje ugotavlja 

Snoj (prav tam, 48). Eden izmed teh je delovno vzdušje. Pri ponudnikih računovodskih storitev, 

pri katerih je slabo delovno vzdušje, običajno prihaja do naslednjega odnosa do naročnikov in 

zaposlenih (prav tam): 

 niso osredotočeni na odjemalce; 

 oblikujejo in izvajajo strategije, ki sluţijo bolj organizaciji kot njenim odjemalcem; 

 ne poznajo potreb porabnikov; 

 neprimerno ugotavljajo uspešnost delovanja; 

 niso usmerjeni v reševanje problemov; 

 slabo usposabljajo in motivirajo zaposlene. 

»Rezultat tega je slab ugled računovodskih servisov, nezadovoljstvo porabnikov in zaposlenih, 

pritisk na zaposlene, da naredijo več v slabih pogojih, nizka morala in padanje trţnih deleţev,« 

meni Snoj (1999, 48). 

2.7 Pomen kadrovske strukture in izobraževanj 

V dejavnosti M69 (pravne in računovodske dejavnosti) je bilo v letu 2012 (SURS) 6.401 

zaposlenih. 69 % podjetij v tej dejavnosti ima zaposleno eno osebo oziroma nobene, 30 % pa 

zaposluje 2–9 oseb. Tudi ta podatek kaţe, da gre večinoma za mikro podjetja. 

Kadrovska struktura zaposlenih bistveno vpliva na organizacijo dela v računovodskem servisu. 

Če ima servis več enako usposobljenih računovodij, si ti lahko razdelijo odgovornost za 

odjemalce in notranje kontrole, sicer mora glavnino dela opraviti oseba, ki obvladuje 

računovodstvo, drugi pa delajo po njegovih navodilih. Vodja računovodskega servisa torej 

opravlja najzahtevnejša dela, ki so vezana predvsem na svetovalno dejavnost odjemalcem in 

dokončne davčne obračune. Njegova naloga je tudi skrb za izvajanje notranjih kontrol pri 
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odjemalcu in v računovodskem servisu ter pripravljanje poslovnih informacij, pomembnih za 

odločitve odjemalcev. Za manj zahtevna in rutinska dela so običajno zaposleni knjigovodje. 

Strokovna izobrazba zaposlenih v računovodskih servisih je poleg delovnih izkušenj gotovo eden 

izmed najpomembnejših elementov, ki posredno vplivajo na kakovost dela. Računovodski servis 

bo sposoben kakovostno opravljati storitve za odjemalca le v primeru, če bo skrbel za primerno 

kadrovsko strukturo, za strokovno izobraţevanje zaposlenih na davčnem, finančnem in 

računovodskem področju ter za tekoče spremljanje strokovne literature. 

V Kodeksu poklicne etike računovodje (Slovenski inštitut za revizijo 1998a) je zapisano, da »se 

mora računovodja zavedati, da je pri računovodskih servisih potrebna najmanj njegova 

visokošolska izobrazba, pri drugih pa najmanj višješolska izobrazba, ter da so najuglednejši 

računovodje na podlagi posebnih preizkusov registrirani pri Slovenskem inštitutu za revizijo 

(SIR)«. 

Zatorej je zaţeleno, da računovodja pridobi kakšnega izmed strokovnih certifikatov oziroma 

poklicnih nazivov. Najaktualnejši so: 

 strokovni vodja računovodskega servisa (naziv podeljuje ZRS pri GZS); 

 preizkušeni davčnik (naziv podeljuje SIR); 

 davčni svetovalec (naziv podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije); 

 preizkušeni notranji revizor (naziv podeljuje SIR); 

 preizkušeni računovodja (naziv podeljuje SIR); 

 preizkušeni revizor informacijskih sistemov (naziv podeljuje SIR); 

 pooblaščeni revizor (naziv podeljuje SIR). 

Vse dosedanje raziskave so pokazale, da se razmeroma slaba izobrazbena sestava slovenskih 

računovodskih servisov dojema kot poseben razvojni problem te dejavnosti. V raziskavi, ki jo je 

leta 1995 opravil Koţelj, naj bi bilo 67 % zaposlenih v računovodskih servisih srednješolsko 

izobraţenih, 66 % po podatkih Macarol (2001, 138) leta 2000, medtem ko je bilo takih v 

raziskavi iz leta 2003 58 % (Horvat 2003b, 24). Računovodske vsebine, ki bi jih računovodski 

servisi morali obvladati za primerno opravljanje svojih storitev, so namreč vse zahtevnejše. Zato 

je brez dvoma treba podpreti in spodbujati teţnjo po krepitvi visoko izobraţenega kadra v tej 

dejavnosti. Horvat (prav tam, 25) pa opozarja, da »samo statistično opazovanje izobrazbene 

sestave zaposlenih ne zadošča ter da je za razvojno analizo pomembneje opazovati izobrazbena 

gibanja in porazdelitve izobrazbenih zmoţnosti po servisih«. Prvo predvsem zato, da se vidi, 

kako se stvari razvijajo same po sebi (ali gredo morda na bolje), drugo pa zato, da se primerno 

pripoznajo tudi sinergije, ki izhajajo iz uskupinjanja manj in bolj izobraţenih, saj vsa strokovna 

opravila v dejavnosti računovodskih servisov ne zahtevajo visoko izobraţenega človeka. Na 

koncu ugotavlja (prav tam), da »se izobrazbena sestava vendarle počasi, a vztrajno izboljšuje in 

da se dejavnost računovodskih servisov vse manj dojema kot nekaj rutinskega, za kar ni potrebno 

posebno znanje«. 
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2.8 Organiziranost računovodske dejavnosti v članicah Evropske unije in Sloveniji 

Pregled organiziranja računovodske dejavnosti po posameznih drţavah članicah kaţe na različno 

stopnjo regulacije te dejavnosti. Glavni cilj regulacije mora biti prizadevanje za kakovost 

storitev, ki je v koraku z nenehno spreminjajočimi se zahtevami gospodarstva in druţbe 

(IFAC 2011, 2). »Regulacija dejavnosti računovodenja je v osnovi namenjena vzpostavitvi 

strokovnih in etičnih standardov v stroki ter vzpostavitvi funkcije, ki preverja skladnost 

delovanja računovodskih strokovnjakov s temi standardi,« navaja Perry (1985, 293). V 

nadaljevanju bomo podrobneje predstavili primere ureditve opravljanja računovodske dejavnosti 

v drţavah članicah Evropske unije, najprej pa bomo preverili, kako je s tem v Sloveniji. 

2.8.1 Organiziranost računovodske dejavnosti v Sloveniji 

Dejavnosti, ki jih opravljajo računovodski servisi, so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje 

SKD, razporejene pod šifro 69.200, kamor spadajo dejavnosti knjigovodenja, računovodenja, 

davčnega svetovanja in revizije. Računovodski servisi opravljajo predvsem storitve 

knjigovodenje in računovodenja ter deloma tudi davčnega svetovanja, medtem ko se z revizijo ne 

ukvarjajo. Razen revizije, ki jo ureja Zakon o revidiranju, nobena druga dejavnost ni urejena s 

posebnim zakonom.  

Za opravljanje knjigovodenja, računovodenja in davčnega svetovanja ni predpisanih nobenih 

pogojev, niti glede izobrazbe niti glede zavarovanja odgovornosti. Prav zato lahko računovodski 

servis ustanovi kdor koli, pa še vstopni stroški za začetek opravljanja dejavnosti so nizki. 

ZR določa, da se vodenje poslovnih knjig lahko zaupa vsem oblikam gospodarskih druţb po 

Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 65/2009), zavodom, zadrugam in 

tudi društvom, ki imajo status pravne osebe. Računovodski servisi po tem zakonu niso omejeni 

na to, da morajo biti organizirani v obliki gospodarske druţbe (kot druţbe z omejeno 

odgovornostjo, druţbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne druţbe in drugo), temveč so 

lahko tudi samostojni podjetniki kot fizične osebe. Najpogosteje so tako organizirani v obliki 

kapitalske druţbe kot druţba z omejeno odgovornostjo ali v obliki samostojnega podjetnika 

posameznika. 

Da bi računovodski servis smel delovati, mora biti registriran, to je vpisan v sodni register 

pristojnega sodišča. Priglašeno mora imeti dejavnost po SKD. S priglasitvijo na pristojnem 

davčnem uradu pa je odprta prosta pot za izvajanje dejavnosti računovodskega servisa. Članstvo 

v katerem koli poklicnem oziroma profesionalnem zdruţenju ni obvezujoče, prav tako pa ni 

obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti. 
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2.8.2 Organiziranost računovodske dejavnosti v članicah Evropske unije 

Organiziranost računovodske dejavnosti v drţavah članicah je različna tako glede vrste 

predpisov, s katerimi se regulira delovanje računovodske dejavnosti na trgu, kot glede moţnosti, 

da posamezen subjekt začne opravljati računovodsko dejavnost na trgu (omejevanje moţnosti 

vstopa na trg). Opravljanje računovodske dejavnosti je običajno določeno (Šircelj 2005, 9): 

 s predpisano izobrazbo; 

 s članstvom v profesionalnih zdruţenjih; 

 z opravljanjem strokovnih izpitov; 

 z ukrepi na področju uravnavanja trţne konkurence (določitev priporočljivih cen – 

minimalnih in maksimalnih, omejitve na področju propagiranja svoje dejavnosti, omejitve 

na področju zdruţevanj in povezovanj, omejitve na področju organiziranosti računovodske 

dejavnosti – določitev organizacijskih oblik delovanja, obvezno permanentno izobraţevanje 

na določenih programih, obveznost zavarovanja svoje dejavnosti). 

Navedene omejitve so v drţavah članicah določene z različnimi vrstami predpisov, ki jih izdajajo 

različni organi in organizacije. Določene so z zakoni na nacionalni in regionalni ravni, s predpisi, 

ki jih izdajajo poklicna zdruţenja z obveznim oziroma neobveznim članstvom, ter s predpisi, ki 

jih izdaja Evropska unija (pogodbe, direktive, odločbe Evropskega sodišča itd.). 

Glede na vrste predpisov, ki jih uporabljajo v posamezni drţavi članici Evropske unije, lahko 

ločimo tri modele, na podlagi katerih se lahko opravlja računovodska dejavnost v posameznih 

drţavah članicah (Šircelj 2005, 9): 

 opravljanje računovodske dejavnosti na podlagi drţavne licence; 

 opravljanje računovodske dejavnosti z licenco, izdano s strani poklicnega zdruţenja, z 

obveznim članstvom; 

 opravljanje računovodske dejavnosti brez (obvezne) licence. 

»Pozornejši pregled evropske krovne zakonodaje pokaţe, da je med vsemi računovodskimi 

poklici z zakonodajo EU regulirana le revizijska dejavnost (Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta o obveznih revizijah – 2006/43/ES),« ugotavlja Zaman Groff (2009, 272). Glede na 

rezultat, ki ga je treba doseči, je direktiva zavezujoča za vse drţave članice. Z njo so določeni 

zgolj cilji, ki morajo biti doseţeni, izbor oblike in metod za doseganje teh ciljev pa je prepuščen 

zakonodajni oblasti posamezne drţave članice. 

V vseh drţavah velja načelo, da v primeru obveznega članstva v poklicno zdruţenje to zdruţenje 

določi in izvaja predpise, ki jih sprejme, vključno z disciplinskimi sankcijami. V vseh drţavah 

članicah veljajo posebna stroţja pravila glede opravljanja poklica pri pooblaščenih revizorjih, za 

katere je določeno, da lahko opravljajo določena dela izključno s pridobitvijo licence. Pri 

računovodsko-knjigovodskih delih je takšna organiziranost določena v Avstriji, Franciji, Belgiji, 

Italiji, Malti in Luksemburgu (Zaman Groff 2009, 273). To pomeni, da lahko računovodsko 
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dejavnost opravljajo samo tisti, ki pridobijo določen naziv in izpolnjujejo določene predpisane 

pogoje. V drugih drţavah pravica opravljanja računovodske dejavnosti ni pogojena s 

pridobljenim certifikatom. V Estoniji, Litvi in Latviji lahko računovodsko dejavnost opravlja 

kdor koli. V Latviji in na Poljskem članstvo v poklicnih zdruţenjih ni obvezno (Šircelj 2005, 9). 

V drţavah, ki imajo področje urejeno s predpisi, je za pridobitev licence zahtevana univerzitetna 

ali visoka izobrazba in le v treh drţavah (Nemčiji, Veliki Britaniji in Irski) je moţno izobrazbo 

pridobiti z določenim številom let prakse (od dva do pet let – z izjemo Grčije, kjer se zahteva 

osem let delovne prakse). V vseh drţavah se za večino poklicev, ki opravljajo računovodsko 

dejavnost, zahteva opravljen strokovni izpit (Šircelj 2005, 10). 

Največja raven regulative pri opravljanju računovodske dejavnosti (vključno z revizorji) je v 

Belgiji, Avstriji, Italiji, Franciji Madţarski in Malti; tej skupini drţav sledijo Nizozemska, 

Finska, Španija, Švedska, Ciper, Poljska, Slovaška, Velika Britanija, Irska, Danska, Češka itd. 

(Šircelj 2005, 10). 

Z namenom, da se zagotovi boljše uresničevanje osnovnih izhodišč Evropske unije ter da se 

povečata konkurenca in konkurenčnost tako imenovanih profesionalnih dejavnosti, med katere se 

uvršča tudi dejavnost računovodstva, je bila sprejeta Direktiva 2005/36/EC, ki se nanaša na 

upoštevanje strokovnih klasifikacij v vseh drţavah članicah. Navedeno pomeni, da mora 

Slovenija na tem področju priznati enake kvalifikacije (stopnjo izobrazbe, stopnjo podeljenih 

certifikatov, delovne izkušnje ipd.) podjetjem in posameznikom iz vseh drţav članic. Direktiva 

zahteva več poenotenja, transparentnosti, fleksibilnosti in popolno nediskriminatornost pri 

priznavanju kvalifikacij za opravljanje poklica (Šircelj 2005, 9). Ta zahteva je upoštevana tudi v 

našem Predlogu Zakona o računovodski dejavnosti. 
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3 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE RAČUNOVODSKIH SERVISOV 

Računovodstvo je v Sloveniji urejeno s pravnimi pravili, zato morajo podjetja pri opravljanju in 

vodenju dejavnosti računovodenja upoštevati veljavne zakone, računovodske standarde in druge 

predpise s tega področja. Prav zato bomo v nadaljevanju najprej predstavili pravne in druge 

podlage, ki opredeljujejo kakovostno opravljanje računovodskih storitev, nato pa bomo 

predstavili še Predlog Zakona o računovodski dejavnosti, s pomočjo katerega bi uzakonili 

osnovne pogoje, ki bi jih morali računovodski strokovnjaki izpolnjevati za izvajanje dejavnosti 

računovodskih servisov. 

3.1 Pregled pravnih in drugih podlag 

V tem podpoglavju bi se ţeleli dotakniti vsaj osnovnih pravnih podlag, ki poleg Zakona o 

gospodarskih druţbah in Zakona o računovodstvu vplivajo na korektno vodenje ter delovanje 

računovodskega servisa. To so SRS in Mednarodni standardi računovodskega poročanja 

(MSRP), pomembni pa so tudi Kodeks etike računovodskega strokovnjaka, Kodeks poklicne 

etike računovodij in Kodeks poklicne etike članov društva davčnih svetovalcev Slovenije. Vsi ti 

kodeksi so pomembni tako za računovodje kot za vodje računovodskih servisov, saj morajo 

vodenje poslovnih knjig opravljati kot dobri strokovnjaki. Kodeksi jim pomagajo, da se znajo pri 

svojem vsakdanjem delu pravilno in etično odločati ter tako skrbeti za dobro svojih odjemalcev 

in drţave. Kot je razvidno iz zapisanega, je zakonodaja s področja računovodstva obširna, zato v 

nadaljevanju opisujemo le najpomembnejše pravne podlage, ki predpisujejo pravila in 

priporočila za kakovostno opravljanje računovodskih storitev s strani zaposlenih v 

računovodskih servisih.  

3.1.1 Zakon o gospodarskih družbah 

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja ustanavljanje in poslovanje gospodarskih druţb, samostojnih 

podjetnikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih zdruţenj in podruţnic tujih podjetij ter 

njihovo statusno preoblikovanje. 

ZGD-1 v 54. členu predstavlja določila za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnega poročila, 

ki zahtevajo: 

 da morajo druţbe in samostojni podjetniki voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno 

zaključiti v skladu z omenjenim zakonom, SRS ali MSRP, če zakon ne določa drugače. 

Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega, na podlagi zaključenih poslovnih knjig je 

treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno 

poročilo, konsolidirana letna poročila pa je treba sestaviti v štirih mesecih po koncu 

poslovnega leta (velja za skupine podjetij, ki sestavijo skupno konsolidirano letno poročilo); 

 da morajo biti poslovne knjige vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, če zakon ne 

zahteva drugače; 
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 da je treba vsaj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v 

poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem; 

 da je treba, če se nad druţbo ali samostojnim podjetnikom začne postopek likvidacije ali 

stečaja, zadnji dan pred začetkom tega postopka izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega 

izida; 

 da je treba poslovne knjige, bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter letna in poslovna 

poročila iz 56. in 60. člena ter prvega odstavka 70. člena tega zakona trajno hraniti. 

Knjigovodske listine se lahko hranijo samo določeno časovno obdobje; 

 da podrobnejša pravila o računovodenju določajo SRS, ki jih sprejme SIR v soglasju z 

ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Slednja pred odločitvijo o soglasju z 

javnim pozivom omogočita zainteresiranim osebam, da nanje podajo mnenje. Po sprejemu 

soglasja jih mora SIR objaviti v Uradnem listu RS. SRS določajo zlasti: vsebino in členitev 

izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala, pravila o vrednotenju računovodskih 

postavk ter pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih in pojasnilih teh 

postavk v prilogi k izkazom; 

 da SRS ne smejo biti v nasprotju s tem in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o 

računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi; 

 da morajo SRS povzemati vsebino Direktive 1978/660/EGS in Direktive 1983/349/EGS ter 

v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP; 

 da morajo druţbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov 

vrednostnih papirjev v drţavah članicah Evropske skupnosti in ki so zavezane h 

konsolidaciji po 56. členu tega zakona, sestaviti konsolidirano letno poročilo iz 7. odstavka 

56. člena tega zakona po MSRP; 

 da poleg druţb iz prejšnjega odstavka sestavljajo računovodska poročila iz 1. odstavka 60. 

člena tega zakona po MSRP tudi: banke, zavarovalnice in druge druţbe, če tako odloči 

skupščina druţbe, vendar najmanj za pet let. 

ZGD-1 tako v 54. členu določa nekatera najsplošnejša pravila računovodenja. Podrobnejša 

pravila določajo SRS, kar obravnava 8. odstavek omenjenega člena. SRS ne smejo kršiti pravil 

ZGD-1 in ne smejo biti v neskladju z MSRP. 

3.1.2 Zakon o računovodstvu 

ZR se uporablja od leta 2000 in ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za 

proračun in proračunske uporabnike ter pravne osebe. Pravne osebe morajo voditi poslovne 

knjige ter izdelati letna poročila v sladu z določbami Zakona o računovodstvu in drugimi 

predpisi, Kodeksom računovodskih načel ter SRS. Zakon o računovodstvu podrobneje 

opredeljuje knjigovodske listine in poslovne knjige, prihodke in odhodke, ugotavljanje izida 

poslovanja, računovodske izkaze in letno poročilo, hranjenje knjigovodskih listin in poslovnih 

knjig, vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, obveznost popisa sredstev in obveznosti do 



 

33 

virov sredstev, odpisovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, revaloriziranje sredstev, finančno poslovanje ter plačilni promet. V svojih določbah se 

najpogosteje sklicuje na upoštevanje računovodskih standardov. 

3.1.3 Mednarodni standardi računovodskega poročanja 

MSRP sprejema Mednarodni odbor za računovodske standarde (International Accounting 

Standards Board – IASB), ki se je leta 2001 preoblikoval iz Sveta za mednarodne računovodske 

standarde. Ustanovljen je bil v Londonu leta 1973. Njegovi glavni cilji so razviti kakovostne in 

razumljive računovodske standarde, ki se zahtevajo za oblikovanje transparentnih in primerljivih 

računovodskih informacij, spodbujati uporabo standardov ter pribliţevati nacionalne in 

mednarodne računovodske standarde s kakovostnimi rešitvami (Scott 2003, 456). MSRP skupaj 

s standardi posameznih drţav ustvarjajo podlago za pripravo računovodskih izkazov o resničnem 

gospodarskem in finančnem stanju podjetja, tako v pogledu dobička kot tudi sredstev in 

obveznosti do virov sredstev, ter zagotavljajo primerljivost računovodskih poročil v času in 

prostoru (Mednarodni računovodski standardi 2008). MSRP se sprejemajo in spreminjajo z 

uredbami. 

Poleg primerljivosti računovodskih izkazov Koritnik Rakela (2009) navaja še druge pozitivne 

posledice uporabe MSRP, in sicer »večjo učinkovitost razporejanja finančnih sredstev, boljšo 

kakovost poročanja, finančno integracijo in več moţnosti za čezmejno sodelovanje ter ne 

nazadnje veliko niţje stroške sestavitve letnih poročil«. 

Evropska komisija je sprejela MSRP kot obvezne računovodske standarde za pripravo 

računovodskih izkazov podjetij, ki nastopajo na mednarodnih trgih kapitala. To so podjetja, 

katerih vrednostni papirji imajo dovoljenje za trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih 

papirjev katere koli članice Evropske unije, torej tudi v Sloveniji. Prav tako morajo po MSRP 

sestavljati izkaze banke (od 1. 1. 2006 dalje), zavarovalnice (od 1. 1. 2007 dalje) in druge 

druţbe, če tako odloči skupščina druţbe, vendar najmanj za obdobje petih let. 

MSRP, ki se uporabljajo v več kot sto drţavah, so (pre)obseţni in (pre)zahtevni za uporabo v 

vseh podjetjih, zato ima večina drţav še nacionalne računovodske standarde, vendar je brez 

prilagoditev teţko primerjati računovodske izkaze, če so ti sestavljeni po različnih nacionalnih 

standardih. IASB je po dolgih letih strokovnih razprav izdal mednarodni računovodski standard 

za mala in srednja podjetja. Gre za dolgo pričakovano poenostavitev pravil računovodenja z zelo 

zmanjšano zahtevo po dodatnih razkritjih (Koritnik Rakela 2009). 

Standardi so tako nastali iz potrebe po skupnem računovodskem jeziku, da bi bile primerjave 

med računovodskimi informacijami pod različnimi zakonodajami in računovodskimi standardi 

moţne in zanesljive. Njihov namen je tako izboljševati računovodsko poročanje lastnikom, 

posojilodajalcem, poslovnim strankam, drţavi in zaposlencem. Danes nastajajo MSRP na 
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podlagi sodobnih teoretičnih spoznanj in najboljše računovodske prakse, s ciljem, da se postavijo 

temeljne strokovne predpostavke in nato standardi. Računovodskim izkazom daje to kakovostno 

podlago za oblikovanje ter presojanje resničnosti in poštenosti. MSRP omogočajo 

izpopolnjevanje in standardizacijo računovodskih rešitev v posameznih drţavah. Praviloma se ne 

uporabljajo neposredno, saj so podlaga za oblikovanje obveznih računovodskih rešitev v 

posameznih drţavah. Drţave članice morajo tako svoje računovodske izkaze uskladiti z 

domačimi predpisi in z zahtevanimi rešitvami, kjer obstaja moţnost proste izbire, pa v sladu z 

MSRP, ki upoštevajo sedanjo prakso v svetu in razvojne smernice računovodskih standardov v 

posameznih drţavah. Nekatere, sicer redke drţave pa MSRP neposredno uporabljajo kot obvezne 

standarde (Hrvaška, Makedonija, Estonija, Armenija, Ciper, Egipt in še nekatere druge) 

(Koletnik 2001, 126). 

MSRP so torej podlaga za sestavljanje nacionalnih računovodskih standardov, pa tudi nekateri 

SRS se sklicujejo na neposredno uporabo MSRP, zato je spremljanje področja MSRP pomembno 

za vsa podjetja. MZRS (IFAC 2013b, 20) je v svojem poročilu o globalnem razvoju 

profesionalnih računovodskih organizacij opozorila, da drţave še vedno ne poskrbijo za 

prilagajanje standardov spremembam oziroma storijo to prepočasi, nedosledna in pomanjkljiva 

uporaba standardov računovodskih izvajalcev pa zmanjšuje mednarodno primerljivost in 

čezmejno razumevanje. 

3.1.4 Slovenski računovodski standardi 

SRS oblikuje SIR v soglasju s pristojnim ministrom za finance. So temeljni akt, ki ga morajo pri 

vodenju poslovnih knjig in izdelavi računovodskih izkazov upoštevati vse druţbe, ustanovljene 

po ZGD-1. Določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobno predstavljajo 

zakonske določbe in opredelitve (SRS 2006, 7).  

V Sloveniji smo računovodske standarde imeli ţe od leta 1993 dalje. Oblikovanje SRS je 

spodbudil 5. člen Zakona o računovodstvu iz leta 1989, ki je vrhovno strokovno organizacijo 

pooblastil, da namesto drţave, ki je dotlej z zakoni in drugimi predpisi urejala računovodenje, v 

skladu z razvojem stroke v svetu in domačimi doseţki oblikuje svoje strokovne standarde (SRS 

2006, 7). Do njihove prenove z veljavnostjo s 1. 1. 2006 je prišlo zaradi sprememb splošnega 

okvirja, ki ga predpisuje ZGD-1, in zaradi novih MSRP. SRS 2006 so z nekaterimi novostmi v 

uporabi od 1. 1. 2010 dalje. 

SRS ne izhajajo samo iz Kodeksa računovodskih načel, temveč tudi iz določil MSRP in smernic 

Evropske unije, ki se nanašajo na računovodsko poročanje. Zaradi opiranja na domači Kodeks 

računovodskih načel imajo slovenski standardi veliko širšo zasnovo kot mednarodni. SRS 

obravnavajo računovodenje kot celoto za notranje in zunanje potrebe podjetij, torej za razliko od 

MSRP niso usmerjeni zgolj v zunanje računovodsko poročanje o doseţkih v preteklosti. Izhajajo 

iz temeljne zamisli, da mora zunanje računovodsko poročanje, ki ga oblikujejo zunanje zahteve, 
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vplivati tudi na temeljno ureditev računovodenja, na kateri temeljijo posebne rešitve pri 

notranjem poročanju. MSRP velikokrat dopuščajo več rešitev, SRS pa te moţnosti omejujejo. 

Posamezen SRS je lahko povezan z več MSRP in smernicami Evropske unije, posamezen MSRP 

ali posamezna smernica Evropske unije pa je upoštevan(a) v več slovenskih standardih (SRS 

2006, 8–10). 

Standardov je 30. SRS od 1 do 19 obravnavajo metodiko vsebinskega izkazovanja gospodarskih 

kategorij, SRS od 24 do 27 metodiko oblikovanega predstavljanja gospodarskih kategorij pri 

zunanjem poročanju, SRS od 20 do 23 in od 28 do 30 pa metodiko delovanja na posameznih 

področjih računovodenja (računovodskega predračunavanja, knjigovodenja, računovodskega 

nadziranja, računovodskega proučevanja in informiranja). 

Podjetja morajo pri svojem predpisanem zunanjem poročanju upoštevati SRS od 1 do 15, od 17 

do 19, od 24 do 27 in tiste določbe drugih SRS, na katere se našteti sklicujejo ali nanašajo, ter 

seveda določbe Uvoda v SRS. Uporaba drugih SRS ni obvezna, temveč se priporoča predvsem 

pri notranjem poročanju. Po svoji vsebini so namreč pravila skrbnega računovodenja. 

Poleg splošnih SRS obstajajo še posebni SRS od SRS 31 naprej, ki obravnavajo posebnosti 

računovodenja v organizacijah posameznih vrst (računovodske rešitve v društvih in invalidskih 

organizacijah, zadrugah, nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava, 

podjetjih v stečaju ali likvidaciji, vzajemnih skladih ter pri malih samostojnih podjetnikih 

posameznikih) in posebnosti računovodenja v primerih, ko niso upoštevane temeljne 

računovodske predpostavke, na katerih so zasnovani splošni SRS. 

3.1.5 Kodeks računovodskih načel 

Pri računovodskem spremljanju poslovanja in še posebej pri pripravi računovodskih izkazov 

računovodstvo izhaja iz osnovnih računovodskih načel oziroma predpostavk. Računovodska 

načela so sad strokovnih spoznanj in dognanj računovodske stroke, ki jih v posameznih drţavah 

sprejemajo pristojne strokovne institucije. V Sloveniji jih opredeljuje Kodeks računovodskih 

načel, ki je bil prvikrat oblikovan in sprejet pri nas leta 1972. Prenovljenega pa je leta 1995 

sprejel Strokovni svet SIR. Računovodska načela med drugim pomagajo strokovnjakom na 

področju računovodstva, da ustvarijo trajnejšo podlago za računovodske usmeritve v 

posameznem podjetju glede organiziranja in organiziranosti računovodske sluţbe. So podlaga za 

računovodske usmeritve v zvezi z vsebino in merjenjem gospodarskih kategorij ter njihovim 

računovodskim izkazovanjem in pojasnjevanjem. Glede zajemanja in obdelovanja 

računovodskih podatkov, oblikovanja računovodskih informacij ter predstavljanja in hrambe 

računovodskih podatkov in informacij računovodska načela podrobneje obdelujejo računovodski 

standardi (Slovenski inštitut za revizijo 1998b). 
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3.1.6 Kodeks etike MZRS za računovodske strokovnjake 

Za kakovostno in strokovno opravljanje dela mora računovodski servis razpolagati z 

računovodskim strokovnjakom, ki bo lahko opravljal storitve (računovodske, revizijske, davčne 

in svetovalne) v skladu s standardom poklicnega delovanja in pri svojem delu spoštoval temeljna 

načela svoje stroke. Od računovodij kot strokovnjakov se pričakuje, da bodo pri svojem 

delovanju upoštevali stroţje etične norme kot drugi člani druţbe, saj njihova poročila, ki so 

visoko strokovna, nestrokovnjaki teţko strokovno presojajo. Etika pomeni temeljna načela, po 

katerih se ljudje ravnajo in vedejo do drugih. Za to, da se ta načela izvajajo tudi v praksi, skrbi 

vodja računovodskega servisa. Etična načela oziroma etični kodeksi za posamezen poklic, tudi 

računovodskega, so se izoblikovala zaradi pomembnosti posameznega poklica in moţnosti 

zlorabe pooblastil (Turk idr. 1999, 693). 

Zapis pravil, po katerih se ravnajo računovodski strokovnjaki pri opravljanju svoje dejavnosti, 

imenujemo Kodeks etike MZRS za računovodske strokovnjake. Zdruţenje meni, da je 

pomembno sestaviti mednarodni kodeks, ki naj bi predstavljal podlago, na kateri bi bile 

zasnovane etične zahteve (kodeks etike, podrobna pravila, navodila, standardi vedenja), ki jih 

mora spoštovati računovodski strokovnjak, ne glede na to, ali deluje samostojno ali v okviru 

drugih dejavnosti v posamezni drţavi (Slovenski inštitut za revizijo 2012). MZRS je za drţave, 

ki ţelijo sprejeti Mednarodni kodeks etike računovodskega strokovnjaka kot svoj kodeks, 

oblikovalo besedilo, s katerim določa njegovo veljavnost in uporabo. Pri nas je za sprejem tega 

kodeksa odgovoren SIR, ki je za posamezne vrste računovodskih strokovnjakov pripravil 

posebne, njim namenjene kodekse etike. Ta kodeks je bil nazadnje obnovljen januarja 2011. 

Računovodski servis je zdruţba, ki lahko vključuje enega ali več računovodskih strokovnjakov, 

ki vsak zase spoštujejo temeljna načela svoje stroke. Skrb za to, da vsak posameznik, ki deluje v 

okviru računovodskega servisa, in s tem tudi računovodski servis kot celota ta načela izvaja tudi 

v praksi, prevzema vodja računovodskega servisa. 

Računovodski servis mora pri opravljanju svojih storitev skrbeti za (Slovenski inštitut za revizijo 

2012): 

 neoporečnost: vodja računovodskega servisa mora skrbeti, da so zaposleni in vsi drugi 

sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju storitev za naročnika, pri svojem delu odkriti in 

pošteni. Računovodski strokovnjak ne sme biti vedé udeleţen pri poročilih, obračunih, 

sporočilih in drugih informacijah, če meni, da informacije vsebujejo pomembno napačne ali 

zavajajoče navedbe; 

 nepristranskost: vodja računovodskega servisa mora skrbeti za pravičnost in ne sme dovoliti, 

da bi predsodki ali pristranskost, nasprotje interesov ali vplivi drugih ogrozili nepristranskost 

obravnavanja naročnikov storitev; 

 strokovna usposobljenost in potrebna skrbnost: vodja računovodskega servisa mora skrbeti 

za doseganje visokega nivoja opravljanja strokovnih storitev. V primeru, da vodja 
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računovodskega servisa presodi, da pričakovanja naročnika presegajo njegovo znanje ali 

pooblastila oziroma da zahtevane storitve računovodski servis ni sposoben kakovostno 

opraviti brez pomoči zunanjih strokovnjakov, mora s tem naročnika seznaniti in mu 

predlagati ustrezno rešitev. Za doseganje primerne kakovosti opravljenih storitev mora vodja 

računovodskega servisa skrbeti za nenehno izobraţevanje in usposabljanje sebe in drugih 

sodelavcev; 

 zaupnost: vodja računovodskega servisa mora zagotavljati zaupnost informacij, ki jih 

računovodski servis pridobi od naročnika, ali ugotovitev, ki nastanejo kot posledica 

opravljanja storitev. Teh informacij in ugotovitev ne sme uporabiti ali razkriti brez 

ustreznega pooblastila oziroma brez pravne ali poklicne pravice ali dolţnosti po razkritju. 

Zaupnost mora ohraniti tudi v primeru prekinitve poslovnega sodelovanja z naročnikom; 

 poklicu primerno obnašanje: vodja računovodskega servisa in njegovi zaposleni morajo 

spoštovati ustrezne zakone in druge predpise ter se izogibati vsem dejanjem, ki lahko 

škodujejo ugledu poklica. Vodja računovodskega servisa pri propagiranju in trţenju svojih 

storitev ne sme uporabljati sredstev, ki škodijo ugledu stroke, prav tako ne sme bistveno 

odstopati od primernega zaračunavanja za storitve, ki jih je opravil. Pri oglaševanju svoje 

usposobljenosti oziroma izkušenj ne sme omalovaţevati dela drugih računovodskih servisov 

ali strokovnjakov. 

3.1.7 Kodeks poklicne etike računovodje 

Sedanji Kodeks poklicne etike računovodje je leta 1995 sprejel Svet SIR. Je zapis pravil 

obnašanja in zavezuje računovodje, ki so člani Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev 

Slovenije ali so vpisani v register pri SIR, da bodo delovali po njegovih načelih. Izraţa 

odgovornost pripadnikov računovodske stroke do poslovodstva in lastnikov podjetja, do javnosti 

ter poklicnih kolegov. Predstavlja vodilo pri opravljanju poklicnih dolţnosti ter določa temeljne 

prvine poklicno-etičnega obnašanja v stroki in javnosti. Računovodja sprejema odgovornost, da 

bo deloval v skladu s koristmi tistih, za katere opravlja naloge. Ne sme ravnati zoper omenjena 

načela in ne dopuščati njihove kršitve (Slovenski inštitut za revizijo 1998a, 2). 

Kodeks poklicne etike računovodje (Slovenski inštitut za revizijo 1998a, 3–5) narekuje pet načel 

obnašanja računovodje: 

 strokovnost in odgovornost: računovodje morajo biti strokovno usposobljeni, upoštevati 

morajo zakone in predpise drţave ter stroke, biti morajo zanesljivi in se stalno izobraţevati. 

Prevzeti smejo samo tiste naloge, za katere lahko upravičeno pričakujejo, da jih bodo 

opravili na strokovno neoporečen način. Prav tako je računovodja dolţan oskrbovati 

odločitvene ravni v organizaciji in v njenem okolju s pomembnimi in zanesljivimi 

informacijami; 
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 zaupnost: zaupne informacije je računovodja dolţan varovati – z njimi se ne sme okoriščati. 

O zaupni naravi informacij je dolţan obveščati svoje podrejene sodelavce. Pri tem jih je 

dolţan nadzorovati in tako zagotavljati spoštovanje načela zaupnosti; 

 poštenost: računovodja se mora izogibati vsem nepoštenim dejavnostim, dejanskim ali 

navideznim navzkriţjem interesov in vse prizadete stranke obvestiti o vsakem moţnem 

navzkriţju. Dolţan je ugotavljati strokovne pomanjkljivosti ali druge ovire, ki onemogočajo 

odgovorno presojanje ali uspešno opravljanje posameznih dejavnosti, in druge obveščati o 

njih, svoji strokovni presoji ali mnenjih; 

 resničnost: informacije, ki bi lahko slabo vplivale na uporabnikovo razumevanje poročil, 

mora računovodja takoj razkriti. Prav tako se mora vzdrţati vsake dejavnosti, ki ni v skladu 

s koristmi njegove strokovne organizacije oziroma bi lahko škodila nepristranskemu 

izpolnjevanju dolţnosti in odgovornosti; 

 prizadevnost: pri opravljanju računovodskih obveznosti si računovodja prizadeva za 

izpopolnjevanje znanja ter za večjo učinkovitost in kakovost svojega dela. Računovodja 

osebno odgovarja za gradnjo in delovanje računovodstva v svoji organizaciji ter skrbi za 

natančno razmejevanje pristojnosti in odgovornosti vsakega soudeleţenca pri pripravljanju 

natančnih in pravočasnih računovodskih informacij. Skrbeti mora tudi za delovanje 

računovodskega nadzora. 

3.1.8 Kodeks poklicne etike članov društva davčnih svetovalcev Slovenije 

Ta kodeks smo se odločili opisati zato, ker se odjemalci računovodskih storitev mnogokrat ne 

zavedajo pomena drţave in njenih zahtev, računovodje pa morajo delovati v skladu z 

zakonodajo, zaradi česar pride pogosto do konflikta. Računovodski servisi se namreč pri svojem 

delu mnogokrat srečajo s teţavo, da ţelijo odjemalci z nepopolnim prikazom stanja doseči utajo 

davkov. V Evropi so se z ţeljo rešiti ta problem odločili za sprejem smernic Confederation 

Fiscale Europeenne (CFE), na podlagi katerih je bil sprejet Kodeks poklicne etike članov društva 

davčnih svetovalcev Slovenije. V omenjenem kodeksu so predstavljena naslednja načela 

(Zemljarič 1995, 60–62): 

 neodvisnost: vodja računovodskega servisa mora biti pri opravljanju poklica moralno, 

intelektualno in ekonomsko neodvisen; 

 osebna odgovornost: vodja računovodskega servisa opravlja svojo poklicno dejavnost na 

lastno odgovornost; 

 skrbnost in vestnost: računovodski servis mora pri opravljanju dejavnosti spoštovati 

zakonske zahteve in zahteve poklica; 

 molčečnost: informacije, ki jih naročnik zaupa računovodskemu servisu, so tajne, 

zavezanost k molčečnosti pa velja za vse zaposlene; 

 zdruţljive in nezdruţljive dejavnosti: dejavnosti, ki jih opravlja računovodski servis, morajo 

biti dovoljene in ne smejo ogroţati spoštovanja poslovnih obveznosti do naročnikov; 
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 reklamiranje: dejavnosti računovodskega servisa ni moţno neposredno ponujati ali kakor 

koli reklamirati z običajnimi metodami reklamiranja; 

 plačilo: naročnik mora računovodskemu servisu plačati za opravljene storitve v skladu z 

odgovornostjo, naravo in pomembnostjo dela ter s časom, ki je bil za to delo potreben. 

3.2 Predlog Zakona o računovodski dejavnosti 

V Sloveniji ţe dalj časa potekajo pogajanja o ureditvi delovanja računovodskih servisov. Zakon 

o računovodski dejavnosti bi tudi pri nas, tako kot v nekaterih drţavah članicah Evropske unije, 

predpisal zahtevano izobrazbo, pridobitev strokovnega naziva in ustrezne delovne izkušnje za 

osebe, ki ţelijo ustanoviti lasten računovodski servis in nuditi računovodske storitve.  

Namen predloga zakona je podrobneje pravno urediti področje računovodske dejavnosti in 

opravljanja računovodskih storitev za zunanje uporabnike, predvsem s ciljem zaščite odjemalcev 

storitev računovodskih servisov, dviga kakovosti računovodskih storitev, povečanja zaupanja v 

resničnost in verodostojnost letnih poročil in davčnih izkazov. Prav zato predlog zakona določa 

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati računovodske druţbe in pri njih zaposleni vodje računovodskih 

druţb. V navezavi na te pogoje pa računovodske druţbe zavezuje, da zanje opravljajo storitve 

vodenja računovodske druţbe, bodisi na podlagi zaposlitve bodisi na drugi pravni podlagi, samo 

tiste osebe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, in da so odgovorni za škodo, ki jo povzroči vodja 

računovodske druţbe ter da se z namenom zaščite odjemalcev ustrezno zavarujejo za primer 

strokovne odgovornosti. Vse to povečuje pravno varnost odjemalcev. Hkrati pa izpolnjevanje 

predpisanih pogojev zagotavlja zanesljivejše in bolj neoporečne podatke tudi drugi javnosti, 

navaja Tomc Lampič (2005, 19).  

Med institucijami, ki so posebej zainteresirane za pravilno prikazovanje podatkov o poslovanju 

gospodarskih subjektov, so institucije, ki zbirajo podatke iz računovodskih izkazov za statistične 

namene in namene javne objave (AJPES, Statistični urad Republike Slovenije), institucije, ki na 

podlagi računovodskih izkazov in poročil ugotavljajo višino davčnih in drugih obveznosti 

(Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod 

za zdravstveno zavarovanje), in institucije, ki ugotavljajo poslovno sposobnost in boniteto 

odjemalcev (banke).  

Bistveni cilji, ki jih zasleduje predlagani zakon, so, da se v skladu s temeljnimi načeli in 

namenom zakona opredelijo ter s tem zavarujejo pravice in dolţnosti odjemalcev, tretjih oseb, 

vodij računovodskih druţb ter računovodskih druţb, tako da se (Tomc Lampič 2005, 19–21):  

– v povezavi s standardno klasifikacijo dejavnosti uredijo pojmi s področja opravljanja 

računovodskih storitev. Izvajalci računovodskih storitev so lahko slovenske gospodarske 

druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Poleg 

knjigovodenja in računovodenja pa izvajajo tudi storitve davčnega in poslovnega 

svetovanja; 
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 določijo računovodskim druţbam in vodjem druţb jasni pogoji za opravljanje storitev 

računovodenja za zunanje odjemalce. Pravica za opravljanje računovodske dejavnosti se 

pridobi z licenco. Računovodska druţba lahko pridobi licenco, če ima zaposleno najmanj 

eno osebo, ki je pridobila potrdilo o usposobljenosti za vodjo računovodske druţbe, je 

zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu, in je podala 

izjavo, da bo spoštovala kodeks etike računovodskih druţb. Vodja mora imeti najmanj 

visokošolsko izobrazbo, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti, ne sme biti 

pravnomočno obsojen za krivo dejanje, ki je povezano z opravljanjem računovodske 

dejavnosti, mora aktivno obvladati slovenski jezik in imeti najmanj pet let delovnih izkušenj 

na področju računovodenja. Tudi osebe iz drţav članic Evropske unije lahko opravljajo 

računovodsko dejavnost v RS, če so v matični drţavi pridobile pravico do opravljanja 

računovodske dejavnosti. Pogodba, ki jo sklene računovodska druţba s svojim odjemalcem, 

mora biti v pisni obliki; 

– določijo pravila za varno in skrbno poslovanje, ki so jih računovodske druţbe in vodje 

računovodskih druţb dolţni upoštevati pri svojem delu; 

– opredeli pristojnost zbornice. Zbornica podeljuje in odvzema licence za opravljanje 

računovodske dejavnosti, vodi register računovodskih druţb, ki so pridobile licence za 

opravljanje dejavnosti, izvaja preizkuse usposobljenosti za strokovnega vodjo računovodske 

druţbe in vodi register oseb, ki so pridobile potrdilo o usposobljenosti za strokovnega vodjo 

računovodske druţbe; 

– zagotovijo javne evidence o računovodskih druţbah in vodjih računovodskih druţb (register 

vodi zbornica); 

– zagotovi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona. 

Za tiste računovodske servise, ki ţe opravljajo računovodsko dejavnost, je predviden dveletni rok 

za uskladitev z določbami predlaganega zakona (Grilc 2005, 34). 

Predlog zakona so prvič predstavili ţe leta 2005, a do danes še ni napredka na tem področju. 

Leta 2010 so se vse aktivnosti v zvezi s pobudo zakonske regulacije dejavnosti celo začasno 

ustavile, saj se je takratni minister Matej Lahovnik v medijih izrekel proti zakonski ureditvi 

računovodske panoge (ZRS 2013b). Po mnenju Lahovnika je to področje ţe sedaj ustrezno 

regulirano, saj je najboljši način za ločevanje med dobrimi in slabimi računovodji konkurenca, ki 

pa bi bila z novimi zakonskimi določili omejena, uvedba regulacije pa naj bi bila tudi v nasprotju 

s teţnjo po zmanjševanju birokratskih in administrativnih ovir (Svenšek 2009). »Zaradi 

nerazumevanja potrebe po zakonski ureditvi s strani drţave in ministrstev je ZRS pristopila k 

uvedbi standarda računovodskih servisov,« piše Đokić (2013). Slovenski standard 

računovodskih servisov naj bi opredelil merila kakovosti, katerim bo moral zadostiti 

računovodski servis. Nespoštovanje in nedoseganje pogojev naj bi z uveljavitvijo standarda 

imelo za posledico izgubo odjemalcev, lahko pa tudi konec opravljanja dejavnosti. S standardom 

bi ZRS imela tudi moţnost preverjanja vseh prijav odjemalcev o nestrokovnem delovanju 

računovodskih servisov, kar do sedaj ni bilo moţno (Đokić 2013). 
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Ureditev področja delovanja računovodskih servisov bi torej bila nujna, saj bi se tako preprečil 

vstop na trg pomanjkljivo kvalificiranim, ki vsekakor mečejo slabo luč na celotno računovodsko 

dejavnost. Z določitvijo osnovnih pogojev za delovanje pa bi bili tudi korak bliţe k temu, da bi 

računovodski servisi z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti zagotavljali kakovostne 

storitve za svoje odjemalce. Pričakovana posledica obojega je tudi dvig ugleda računovodske 

stroke. 
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4 STORITVE RAČUNOVODSKIH SERVISOV 

»Storitve računovodskih servisov so podjetniki zaradi nepoznavanja njihovih koristi sprva 

pojmovali kot nepotreben strošek in nujno zlo, njihovo delo je bilo omejeno na evidentiranje 

poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala drţava,« ugotavlja 

Hočevar (1999, 15). Za podjetnike je vsekakor pomembna odločitev, komu bodo zaupali 

vodenje svojih poslovnih knjig in katere storitve bo računovodski servis zanje opravljal. V 

nadaljevanju bomo opredelili računovodske storitve in njihove značilnosti, prikazali storitveno 

širino računovodskih servisov ter ugotovili, kako servisi vrednotijo svoje storitve. 

4.1 Opredelitev računovodskih storitev 

Računovodski servisi izvajajo za svoje odjemalce storitve, ki so prepletene s tesno povezanimi 

štirimi računovodskimi funkcijami (Hočevar, Igličar in Zaman 2002, 15–16): 

 računovodskim predračunavanjem (obravnavanje podatkov o prihodnosti); 

 knjigovodstvom (obravnavanje podatkov o preteklosti); 

 računovodskim nadziranjem (nadziranje obravnavanja podatkov); 

 računovodskim analiziranjem (analiziranje podatkov). 

Kot bomo videli v nadaljevanju, računovodski servisi v večji meri izvajajo funkcijo 

knjigovodstva, v nekoliko manjši pa še druge tri funkcije.  

Računovodsko predračunavanje oziroma funkcija obravnavanja podatkov o prihodnosti je 

zbiranje, urejevanje, začetno obdelovanje in prikazovanje podatkov o prihodnjih poslovnih 

procesih in stanjih. Naloga te funkcije je, da informacijsko podpira odločitve o načrtih 

prihodnjega poslovanja podjetja, ki se sprejmejo v odločevalnem podsistemu (Lončar 2009, 11–

12). Končni izdelki računovodskega predračunavanja so računovodski predračuni, ki se nanašajo 

na celotni poslovni sistem (predračunski izkaz stanja, poslovnega izida itd.), na posamezne dele 

poslovnega sistema (predračun stalnih stroškov po stroškovnih mestih, predračun stroškov po 

poslovnoizidnih enotah itd.) in na posamezne poslovne učinke (predračun lastne cene poslovnega 

učinka, predračun prispevka za kritje itd.) (Turk in Melavc 2001, 29–31). Tako računovodsko 

predračunavanje predstavlja nekakšno podlago za načrtovanje in odločanje v podjetju. 

Računovodsko predračunavanje je po ugotovitvah Veharjeve (1998, 169) pri zasebnikih in v 

malih podjetjih zelo slabo razvito. Pa še takrat je povezano z viri financiranja. Pri najemanju 

posojil pri bankah in drugih organizacijah kreditodajalci zahtevajo investicijski elaborat, 

katerega del so tudi predračuni ali pa vsaj načrt poslovanja za prihodnje obdobje. Izdelava 

predračunov mora tako potekati s tesnim medsebojnim sodelovanjem odjemalca in 

računovodskega servisa. 
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Arnold, Hope in Southworth (1985, 12) opredeljujejo knjigovodstvo kot »tehnično opravilo 

evidentiranja poslovnih dogodkov, ki je kot tako usmerjeno v preteklost«. Njegova naloga je, da 

pripravlja informacijsko podlago za odločanje pri nadziranju kot odločevalni funkciji (Lončar 

2009, 10). Iz navedenega lahko razberemo, da knjigovodstvo temelji na popolnem zbiranju 

preteklih podatkov o spremembah pri poslovnih procesih in stanjih. Zbiranje podatkov mora biti 

dokumentirano. Za knjigovodstvo so pomembni poslovni dogodki, to so vsi podatki, ki 

spreminjajo sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroške, odhodke in prihodke ter posledično 

tudi poslovni izid. Ti podatki so tako podlaga za pripravo računovodskih poročil (računovodskih 

izkazov), ki na določen način povzemajo dogajanje in stanje v podjetju. Glavna razlika med 

knjigovodstvom in računovodskim predračunavanjem je v tem, da knjigovodstvo obravnava 

podatke o uresničenih poslovnih dogodkih, procesih in stanjih ter je usmerjeno v preteklost, 

računovodsko predračunavanje pa je usmerjeno v prihodnost in obravnava podatke o prihodnosti. 

To, da knjigovodstvo predstavlja glavno storitev računovodskih servisov, smo ţe večkrat 

omenili. 

Računovodsko nadziranje oziroma funkcijo nadziranja obravnavanja podatkov lahko razumemo 

kot presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri oblikovanju informacij. Naloga 

funkcije je, da zagotavlja pravilno izkazovanje poslovnega procesa v podatkih in njihovo 

preoblikovanje v informacije. Končni rezultati računovodskega nadziranja se kaţejo v 

zanesljivejših računovodskih obračunih ter v večji usklajenosti poslovanja z notranjimi in 

zunanjimi predpisi. Razlikujemo več vrst nadziranja, in sicer kontroliranje, revidiranje in 

inšpiciranje (Turk in Melavc 2001, 31–32). Pri delu računovodskega servisa se v okviru te 

funkcije uporablja le kontroliranje in še to notranje, katerega namen je preverjanje točnosti in 

pravilnosti podatkov v knjigovodskih listinah ter poslovnih knjigah. Revidiranje in inšpiciranje 

sta namreč glavni nalogi nadzora drugih institucij in se računovodski servisi z njima načeloma ne 

ukvarjajo. 

»Pri delu v računovodskem servisu je treba predpisati osnovne delovne postopke in notranje 

kontrole,« piše Macarol (2001, 148). Predpisani delovni postopki omogočajo laţje odkrivanje 

napak in odgovornosti, pomenijo tudi prihranek časa in denarja. V računovodskem servisu je 

moţno organizirati več načinov notranjih kontrol. V nekaterih servisih opravlja vse kontrole 

vodja servisa. Tam, kjer je zaposlenih več računovodij, lahko organizirajo tudi medsebojne 

kontrole. Bistveno je le, da vsako delo, ki ga opravi posamezen zaposlenec v servisu, pregleda 

odgovorna oseba na enaki ali višji ravni usposobljenosti. »Računovodski servis lahko najame 

tudi neodvisnega zunanjega strokovnjaka (revizorja, davčnega svetovalca, sodnega izvedenca), 

ki bo pregledal pravilnost vodenja poslovnih knjig in obračunavanja dajatev za posamezne 

naročnike,« še piše Macarol (prav tam). Vehar (1998, 170) v svoji raziskavi ugotavlja, da 

»lahko govorimo le o računovodskem kontroliranju podatkov«. Računovodsko kontroliranje se 

začne pri odjemalcu ob izdajanju knjigovodskih listin ter se nadaljuje v računovodskem servisu s 

sprejemanjem knjigovodskih listin in vodenjem poslovnih knjig, konča pa se z izdelavo 

računovodskih obračunov. 
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Četrta v sklopu računovodskih funkcij je analiziranje. Pomeni presojanje ugodnosti, ki jo izraţa, 

ter iskanje izboljšav kot podlage za usmerjanje in uravnavanje prihodnjega delovanja. Naloga 

analiziranja je v tem, da se uporablja kot podlaga za odločanje v odločevalnih funkcijah (Lončar 

2009, 12). Z računovodskim analiziranjem primerjamo podatke v računovodskih obračunih in 

računovodskih predračunih. Lahko primerjamo podatke iz preteklosti s tistimi v prihodnosti, 

uresničene podatke z načrtovanimi, podatke podjetja s podatki konkurenčnega podjetja itd. S 

primerjavo uresničenih rezultatov in določenih gospodarskih kategorij pridemo do ugotovitev o 

uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja. Plod računovodskega analiziranja je viden v 

zanesljivejših računovodskih poročilih, ki povezujejo računovodske predračune z 

računovodskimi obračuni in pojasnjujejo razlike med njimi. 

»Prav tako kot načrtovanje je tudi analiziranje v servisih za njihove stranke slabo razvito. Ker 

nimajo predračunskih računovodskih poročil, je primerljivost uresničenega z načrtovanim 

nemogoča,« ugotavlja Vehar (1998, 171). 

Znotraj posameznih skupin računovodskih storitev obstajajo storitve, ki jih potrebuje vsak 

naročnik računovodskih storitev. Imenujemo jih splošne računovodske storitve. Poleg njih pa 

vsak računovodski servis oblikuje tudi paleto dodatnih računovodskih storitev, odvisno od 

zmoţnosti, ki jih ima, in od potreb naročnikov iz trţnega segmenta. Računovodski servis lahko 

ponudi tudi nekatere neračunovodske storitve (Glaţar 2007, 78). 

Splošne računovodske storitve naročnikom zagotavljajo izpolnjevanje davčnih, delavnopravnih 

in drugih računovodskih zakonov, standardov in predpisov. Te storitve so namenjene predvsem 

zunanjim uporabnikom računovodskih informacij, to je davčni upravi, statističnim evidencam, ki 

jih v obliki statističnih letnih poročil zbira AJPES, ali pa poročilom za Banko Slovenije, Zavod 

za zaposlovanje in podobne drţavne institucije. Druge računovodske storitve se izvajajo na 

zahtevo naročnika in so namenjene predvsem notranjemu informiranju. Delimo jih na enostavne 

in strokovno zahtevne. Enostavne storitve so, na primer, izstavljanje računov za naročnika, 

izvajanje plačilnega prometa, pisanje potnih nalogov itd., strokovno zahtevne pa so tiste, ki so 

vezane na spremljanje, poročanje, načrtovanje in analiziranje računovodskih podatkov ter 

strokovno svetovanje in izobraţevanje. Različna ponudba drugih računovodskih storitev ima 

močan vpliv na razlikovanje med računovodskimi servisi. Zanje lahko pomenijo nove trţne 

priloţnosti. Nekateri naročniki od računovodskih servisov pričakujejo tudi kaj več kot samo 

izvajanje računovodstva, zato je primerno, da ponudniki računovodskih storitev v okvir svoje 

ponudbe uvrstijo tudi neračunovodske storitve (prenos dokumentov, pošte in denarja, kopiranje, 

urejanje dokumentov itd.). Pojavlja pa se tudi povpraševanje po davčnem in drugem poslovnem 

svetovanju, s čimer računovodski servisi dopolnjujejo in zaokroţujejo paleto poslovnih storitev, 

seveda le v primeru, če imajo moţnosti za ponujanje tovrstnih storitev (Glaţar 2007, 80).  
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4.2 Značilnosti računovodskih storitev 

Storitve so dejanja in postopki, katerih učinki so lahko oprijemljivi, kot na primer računovodsko 

poročilo, vendar same storitve niso oprijemljive. Tavčar (2000, 134) in Kotler (2004, 446) 

navajata štiri temeljne značilnosti storitev: neopredmetenost, neločljivost izvajanja in uporabe, 

spremenljivost ter minljivost.  

Snoj (1998, 36) navaja še druge značilnosti, loči pa med generičnimi in izvedenimi značilnostmi 

računovodskih storitev. Generične značilnosti storitev so lastne vsem storitvam. To so procesnost, 

neotipljivost in neobstojnost storitev. Procesnost se kot imanentna lastnost storitev pojavlja prav v 

vseh opredelitvah storitev. Procesnost računovodskih storitev je torej osnovni vzrok za vse 

njihove druge značilnosti. Procesi se ne morejo dogajati brez snovnosti (prav tam). Neotipljivost 

računovodskih storitev oteţuje njihovo razumevanje. Storitev ne vidimo, čutimo, okušamo in se 

jih ne moremo dotikati. Če po opravljenih storitvah odjemalec ne pridobi fizičnih dokazov ali ne 

čuti neposrednih koristi od storitev, lahko podvomi o tem, da so bile sploh izvedene (če 

odjemalec ni davčni zavezanec in ne uporablja evidenc iz računovodskih knjig, mesečno plačuje 

storitev vodenja knjig, za katerega na koncu meseca ne dobi nobenega fizičnega dokaza, na 

primer v obliki izpisa konto kartic, odprtih postavk ali bruto bilance). Učinki računovodskih 

storitev so lahko dolgotrajni, čeprav so storitve kot procesi neobstojne, razen v času njihovega 

izvajanja. »V večini primerov pri storitvenem procesu ni mogoče ločiti faze izvedbe in faze 

porabe, zato je za storitve značilno, da se jih porabi istočasno s tem, ko jih ustvarimo,« navaja 

Lovelock (1996, 12). »Storitev ne moremo izvesti vnaprej, preden obstaja po njih povpraševanje 

in jih ne moremo skladiščiti,« še piše Snoj (1998, 36). Največji obseg dela v računovodskih 

servisih je proti koncu koledarskega leta, ko se začnejo prebujati tudi tisti odjemalci, ki jih do 

takrat poslovanje podjetja ni niti malo zanimalo, pa vse tja do aprila. Idealno bi bilo, če bi bilo 

povpraševanje po teh storitvah enakomerno skozi celotno poslovno oziroma koledarsko leto.  

Med izvedene značilnosti računovodskih storitev pa Snoj (1999, 43) uvršča neločljivost od 

izvajalca, neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki, prepletanje izvajanja in trţenja, 

aktivno sodelovanje uporabnikov pri izvajanju ter variabilnost. Računovodske storitve je 

nemogoče ločiti od njihovih izvajalcev. Sama računovodska storitev kot taka ne potrebuje 

sodelovanja odjemalca storitve, da bi se izvajala pravilno. Hoffman in Bateson (1997, 28–31) 

ugotavljata, da »zahtevajo nekatere storitve vključenost odjemalca v proces izvedbe storitve«. 

Narava računovodskih storitev je taka, da zahteva aktivno vključevanje odjemalcev v izvajanje 

storitev, saj so odjemalci teh storitev tisti, ki so neposredno povezani z vsakim poslovnim 

dogodkom in listino, ki je podlaga za knjiţenje. Računovodskih storitev ni mogoče 

standardizirati, saj se morajo prilagajati zahtevam in potrebam tako naročnika kot tudi drugih 

notranjih in zunanjih uporabnikov računovodskih informacij (Snoj 1999, 43). Poleg tega pa iste 

storitve izvajajo različni ljudje, ki jih zaradi različnih zmoţnosti izvajajo različno kakovostno. 

Lahko celo isti posameznik v različnem obdobju storitve opravi različno. 
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Poleg temeljnih štirih značilnosti pa Potočnik (2004, 30) navaja še druge značilnosti: občutljivost 

na čas, teţavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, visoko stopnjo tveganja, prilagajanje 

ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev ter ustvarjanje osebnih stikov med porabnikom 

in izvajalcem storitve.  

Storitve računovodskih servisov spadajo med strokovne storitve, za katere je značilno (Snoj 

1999, 46): 

 da je potrebnih relativno malo transakcij; 

 da so ukrojene izrazito po meri (skoraj vsak odjemalec ima različne potrebe in interese, ki 

jih poskuša računovodski servis pri izvedbi storitev upoštevati); 

 da so procesno usmerjene; 

 da večina vrednosti nastane za sceno (da lahko računovodski servis na primer pripravi letno 

poročilo z računovodskimi izkazi in davčni obračun, mora poskrbeti, da so vsi podatki v 

bruto bilanci točni, usklajeni ter odsevajo resnično stanje sredstev, obveznosti do virov 

sredstev, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev ter financerjev, prihodkov in 

odhodkov itd.); 

 da zahtevajo veliko znanja pri zadovoljevanju potreb naročnikov (tako knjigovodskega kot 

tudi znanja z davčnega področja); 

 da je potreben relativno dolg kontaktni čas (kako pogosto in v kolikšni meri se posluţuje 

odjemalec storitev računovodskega servisa, je odvisno tudi od njegovih potreb, poslovanja, 

pri vseh zahtevnejših opravilih pa mora praviloma odjemalec sodelovati s servisom, da lahko 

ta opravi delo tako, kot je treba). 

4.3 Storitvena širina 

Z izrazom storitvena širina mislimo na to, katere storitve računovodski servisi svojim 

odjemalcem pravzaprav zagotavljajo. 

Kot smo ţe zapisali, ima računovodstvo štiri funkcije: računovodsko predračunavanje, 

knjigovodstvo, računovodsko nadziranje in analiziranje. V praksi računovodski servisi ponujajo 

naslednje storitve: 

 knjiţenje dokumentov v glavno knjigo in dnevnike glavne knjige; 

 vodenje knjige prihodkov in odhodkov; 

 spremljanje terjatev in obveznosti; 

 urejanje registra osnovnih sredstev in obračunavanja amortizacije; 

 analitično evidentiranje stroškov in prihodkov; 

 sestavljanje letnih računovodskih izkazov: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 

bilančnega dobička oziroma izgube za statistične potrebe; 

 sestavljanje davčne bilance; 
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 izdelava letne napovedi za odmero davka od dohodka iz dejavnosti oziroma davka od 

dobička pravnih oseb; 

 vodenje knjige prejetih in izdanih računov; 

 obračun davka na dodano vrednost; 

 izdelava rekapitulacijskih poročil o dobavah v Evropski uniji; 

 izdelava poročil o dobavah po 76. členu ZDDV-1 (obrnjena davčna obveznost); 

 obračun plač in sestavljanje poročila o plačah zaposlenih za Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije; 

 mesečno poročanje o blagovni menjavi med drţavami članicami Evropske unije (Intrastat); 

 mesečni obračun prispevkov za socialno varnost zasebnikov oziroma lastnikov druţb; 

 sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam, ki sluţijo za obračun dohodnine; 

 sestavljanje poročil Banki Slovenije; 

 sestavljanje drugih poročil na ţeljo in potrebe odjemalca itd. 

Zanimivi so izsledki raziskave o zadovoljstvu strank računovodskih servisov, ki jo je opravila 

ZRS pri GZS v letih 2008 in 2013 (ZRS 2013c). Velika večina anketiranih uporablja celoten 

obseg storitev računovodskega servisa (leta 2008 76,8 %, leta 2013 79,4 %), precej jih uporablja 

predvsem pripravo letnega poročila (leta 2008 21,4 %, leta 2013 19,1 %), samo obračun DDV 

(leta 2008 13,4 %, leta 2013 15,1 %), samo obračun plač (leta 2008 13 %, leta 2013 10,1 %) in 

samo knjiţenja (leta 2008 8,6 %, leta 2013 9,4 %). Celoten obseg storitev računovodskih 

servisov statistično značilno nadpovprečno uporabljajo samostojni podjetniki in pravne osebe z 

1–5 zaposlenimi, samo posamezne storitve pa nadpovprečno uporabljajo pravne osebe s 6–10 

zaposlenimi in tudi z 11–25 zaposlenimi. 

Podobno je v svoji raziskavi ugotovila tudi Vehar (1998, 167), ki navaja, da računovodski 

servisi vodijo poslovne knjige za stranke v celoti ali deloma. Največkrat stranke same 

organizirajo materialno knjigovodstvo in saldakonte kupcev, redkeje pa saldakonte dobaviteljev. 

Register opredmetenih osnovnih sredstev vodijo večinoma računovodski servisi, medtem ko je 

knjigovodstvo plač in nadomestil plač organizirano bodisi pri stranki bodisi v računovodskem 

servisu. Skoraj brez izjeme računovodski servis za svoje stranke sestavlja temeljne računovodske 

izkaze (predračunske in obračunske), druga analitična poročila pa odvisno od zahtevnosti 

stranke. Vedno pogostejši so primeri, ko stranka med letom sama knjiţi poslovne dogodke na 

identičnem računovodskem programu, kot ga uporablja računovodski servis. Končno obdelavo 

(izdelavo računovodskih in davčnih izkazov) pa stranka zaupa računovodskemu servisu. Takšen 

način dela omogoča znatno zniţanje cen računovodskih storitev. Ne glede na navedeno pa velika 

večina računovodskih servisov (81 %) opravlja storitve na svojem sedeţu (Vehar 1998, 167). 

Iz rezultatov raziskave o razvitosti računovodskih servisov (Horvat 2003b, 28) je razvidno, da 

knjigovodenje močno prevladuje, saj v povprečju zaposluje 63 % celotnih delovnih zmogljivosti. 

Uporabniki računovodskih storitev so poleg knjigovodenja deleţni še številnih drugih storitev, 
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med katerimi s 7,4 % v povprečju prevladujeta davčno svetovanje in zastopanje, sledijo pa 

računovodsko urejanje z 9,8 %, svetovanje v zadevah knjigovodenja s 7,2 % in računovodsko 

analiziranje s 4,3 %. Nekaj je tudi pomoči pri poslovnem odločanju (3 %), predračunsko in 

nadzorno računovodsko spremljanje pa dosegata zelo majhen deleţ (2,3 %). Gradnja 

računovodskih informacijskih sistemov (1,8 %) zaposluje najmanj delovnih zmogljivosti 

anketiranih servisov. Različne neknjigovodske storitve sluţijo zaokroţitvi ponudbe v 

računovodskih servisih oziroma so posledica vedno zahtevnejših strank in teţnje računovodskih 

servisov ponuditi celovito storitev na enem mestu ter so torej zgolj priloţnostne narave. 

Bolj kot trenutno stanje pa so zanimive napovedi udeleţencev raziskave o razvitosti 

računovodskih servisov v zvezi z razširitvijo dejavnosti s katero od ponujenih ali drugih storitev. 

Kar 69 % vprašanih o tem sploh ni razmišljalo oziroma vsaj kratkoročno ni imelo v zvezi s tem 

posebnih namer. Med tistimi, ki o tem razmišljajo in delajo v tej smeri, pa z 29 % prevladujeta 

davčno svetovanje in zastopanje, z 21 % sledi analiziranje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja 

ter premoţenjsko-finančnega poloţaja, s po 16 % pa še računovodsko urejanje in pomoč pri 

poslovnem odločanju. Svetovanje v zadevah knjigovodenja in knjigovodskega poročanja ter 

pomoč pri gradnji poslovnih informacijskih sistemov sta z 8 % oziroma 10 % vseh navedb na 

repu tovrstnih razmišljanj oziroma namer (Horvat 2003b, 29). 

Igličar (2013) napoveduje, da »bodo boljši računovodski servisi svoje storitve v prihodnosti širili 

predvsem na načrtovanje, analiziranje ter nadzorovanje poslovanja podjetij«. 

Štern (2007, 57) ugotavlja, da »bi lahko računovodski servisi igrali izjemno pomembno vlogo 

pri pridobivanju nepovratnih sredstev za projekte podjetij svojih naročnikov«. Njihova vloga ni 

samo vloga vestnega finančnega administratorja, temveč še posebej svetovalca in finančnega 

upravitelja projekta, ki bistveno pripomore k uspešni pridobitvi nepovratnih sredstev in njihovi 

namenski uporabi. 

»Izobraţevanje naročnikov je področje, ki ga v nekaterih računovodskih servisih namenoma 

zanemarjajo, ker se bojijo, da bodo ob bolj usposobljenih uporabnikih lahko izgubili posel,« piše 

Glaţar (2007, 46). Izobraţevanje odjemalcev bi po njegovem mnenju lahko bila pomembna 

podporna dejavnost pri kakovostni ponudbi računovodskih storitev. 

Tisti računovodski servisi, ki se ţelijo usmeriti v ponudbo računovodskih storitev za nezahtevne 

naročnike, bodo verjetno tudi v prihodnje ponujali samo splošne računovodske storitve, ki so 

namenjene zunanjemu poročanju, obračunu davkov in plač. Te storitve bodo morali opravljati po 

načelih mnoţične proizvodnje, je prepričan Glaţar (2007, 64). »Ta model v okrnjeni obliki 

prevladuje v Sloveniji v sedanjih razmerah, saj preteţno izvajajo le minimalno knjigovodsko 

podporo v okviru finančnega računovodstva,« ugotavlja Korošec (1996, 172). Toda konkurenca 

sili tudi nezahtevne naročnike v rast in razvoj, zato postajajo kakovostne računovodske 

informacije tudi zanje vse pomembnejše (Hočevar 1999, 14). 
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Računovodski servisi, katerih strategija bo usmerjena k večjim in zahtevnejšim naročnikom, 

bodo morali ponujati tudi storitve poročanja, računovodskega analiziranja in načrtovanja za 

potrebe naročnika, ki so pomembne za kakovostno izvajanje menedţerske funkcije. Največji 

problem odločanja je namreč v tem, kako iz pomanjkljivih in pogosto nepravilnih informacij 

sprejeti ustrezno odločitev (Hočevar 1999, 3). Računovodski servisi, ki ţelijo ponujati 

kakovostne storitve zahtevnim naročnikom, morajo biti usposobljeni za svetovanje pri postavitvi 

in organiziranju računovodstva po potrebah porabnikov. »Uspešni bodo morali ponuditi storitve 

posebnih naročil pri sprejemanju enkratnih poslovnih odločitev,« je prepričana Korošec (1996, 

173). 

Raziskava MZRS (IFAC 2013a, 3) o trendih in razvoju v računovodski dejavnosti je pokazala 

na nove moţnosti v zvezi s ponujanjem storitev, povezanih s trajnostnim razvojem – tako 

imenovano celovito (integrirano) poročanje. Integrirano poročanje odlikuje zdruţevanje in 

povezovanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij z nefinančnimi informacijami o 

upravljanju druţb ter njihovi okoljski in druţbeni odgovornosti. Računovodski servisi sicer še ne 

zaznavajo povpraševanja po tej vrsti poročanja, a pričakujejo, da se bo potreba po njem pokazala 

v naslednjih petih letih (prav tam). 

4.4 Vrednotenje računovodskih storitev 

Naročnik se počuti varnega, če zaupa v kakovost opravljenih storitev. To zaupanje pridobi na 

podlagi lastnih pozitivnih izkušenj ali pa na podlagi priporočil drugih naročnikov, zato se mora 

vodja računovodskega servisa v primeru, ko naročnik noče plačati oziroma oporeka višini 

računa, vprašati, ali je raven strokovnosti, zanesljivosti in odnosa do naročnika takšna, da vzbuja 

njegovo zaupanje ali ne. Poslovni in moralni interes vodje računovodskega servisa je, da zna 

naročnike seznaniti z moţnostjo uporabe računovodskih informacij pri vodenju podjetja in da jih 

opozori tudi na moţne posledice, če njihovo poslovanje ne bo urejeno skladno s predpisi. Če bo 

naročnik prepričan, da so storitve, ki mu jih prodaja računovodski servis, koristne, potrebne in 

kakovostno opravljene, bo zadovoljen in jih bo tudi plačal. Če bo naročnik s storitvijo 

zadovoljen, obstaja velika verjetnost, da bo ostal zvest računovodskemu servisu in mu bo tudi 

zaupal (Macarol 2001, 141). »Zaupanje odjemalca v ponudnika je eden glavnih pogojev za 

njegovo zvestobo.« (Snoj 2000, 34) 

Računovodski servisi so v Sloveniji razporejeni v dve konkurenčni skupini. Prva predstavlja 

tiste, ki si konkurirajo predvsem s cenami, druga pa tiste, ki na trgu ţelijo konkurirati drugim 

predvsem s kakovostjo. Ta skupina je še vedno manjša kot prva, je pa uspešnejša. Za slovenski 

prostor ţe velja, da za malo denarja ne moreš dobiti kakovostnih računovodskih storitev, za 

veliko denarja pa tudi ni nujno, da so te storitve kakovostne, piše Glaţar (2007, 59). 

Tisti, ki svojo konkurenčno prednost vidijo v nizkih cenah, ponujajo nezahtevne storitve in 

zaposlujejo manj izobraţen kader. V tej skupini računovodskih servisov je prisoten močan pritisk 
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na zniţevanje stroškov, saj edino tako lahko konkurirajo z niţjimi cenami. Računovodski servisi, 

ki svojo priloţnost vidijo v kakovostni ponudbi storitev, se v povprečju na trgu ohranjajo dosti 

dlje kot nizkocenovni. Ker na kakovost storitev najbolj vplivajo ljudje, se prednosti na tem 

področju pridobijo predvsem z ustrezno strukturo, izobrazbo in usposobljenostjo zaposlenih, zato 

sta pridobitev in oblikovanje primerne računovodske ekipe lahko močna konkurenčna prednost 

za tistega, ki jo ima (Glaţar 2007, 60). 

»Pomena cenikov se odgovorni v računovodskih servisih premalo zavedajo. Cenik je dokument, 

po katerem se naročnik dokončno odloči za določenega ponudnika.« (Glaţar 2007, 69) Eden 

izmed prvih izpeljanih projektov ZRS je bil sprejetje računovodske tarife, ki naj bi bila osnova za 

izdelovanje cenikov v računovodskih servisih. »Poglavitna slabost prvega tarifnega sistema je 

bila v tem, da je bil za uporabnike nepregleden in predvsem nejasen in ni vseboval nobene 

razlage, kakšne aktivnosti spadajo pod posamezno tarifo,« piše Glaţar (prav tam). Zadnja 

računovodska tarifa, ki je nekoliko preglednejša in obsega tudi razlago tarif, ohranja pa za 

odjemalce še vedno nekaj nejasnosti, je bila sprejeta v letu 2009. Tipičen primer je cena 

vknjiţbe, ki naj bi bila osnovna postavka pri knjiţenju. Odjemalci praviloma ne ločijo med 

knjiţbo in poslovnim dokumentom, kot je račun, zato si večinoma predstavljajo, da na primer 

izdani račun predstavlja eno knjiţbo. Kasneje so zelo razočarani, ko ugotovijo, da izdani račun 

lahko povzroči tudi do šest knjiţb. »Iz tarife in večine cenikov tudi ni jasno, ali cena na knjiţbo 

pomeni samo vnos podatkov v poslovne knjige ali tudi vodenje teh knjig, kar je bistveno širši 

pojem od samega knjiţenja,« še ugotavlja Glaţar (prav tam). 

Vsekakor je pri pripravi cen za računovodske storitve računovodska tarifa zelo dober 

pripomoček. Z njeno pomočjo si lahko računovodski servisi ustvarijo določeno strukturo cenika. 

Dejavniki, ki vplivajo na določitev cene, pa so geografsko območje, kakovost in zahtevnost 

naročnikov. Splošno znano je, da se na Koroškem in v Prekmurju dosegajo bistveno niţje cene, 

kot na primer v Ljubljani. Na višino cene lahko vpliva tudi kakovost izvedbe posamezne storitve. 

Ta pa je neposredno povezana z izobrazbo in izkušnjami zaposlenih. Bolj izobraţeni in izkušeni 

zaposleni so po navadi draţji, zato morajo biti tudi cene storitev višje. Večjo kakovost 

računovodskih storitev pa v praksi bolj cenijo zahtevni naročniki, ki od računovodstva 

pričakujejo sprotne in razumljive informacije o poslovanju uporabnikov. Ponudniki 

računovodskih storitev morajo pri postavljanju cen upoštevati trţno in lastno ceno storitev. Pri 

izračunavanju lastne cene računovodskih storitev je treba upoštevati dejstvo, da je strošek dela 

najpomembnejši in najvišji element prodajne cene. Čeprav je v Sloveniji veliko število 

ponudnikov računovodskih storitev in je računovodska tarifa v veljavi ţe več kot deset let, je 

servisom teţko opredeliti zgornjo mejo trţnih cen storitev. Velik problem se kaţe v tem, da je trg 

računovodskih storitev slabo razvit. Naročniki v večini primerov ne vedo, kaj kupujejo, 

ponudniki pa so se pripravljeni pogoditi za cene, ki so niţje od lastnih cen (Glaţar 2007, 84). 
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»Zaradi krize občutijo danes računovodski servisi na trgu pritiske na dampinško zniţanje cen. S 

tako nizkimi cenami pa servisi ne morejo preţiveti, kaj šele, da bi zagotavljali rast, izobraţevanje 

in tehnične pogoje,« piše Bertoncelj Popit (2012). 

Raziskava zadovoljstva strank z računovodskimi servisi (ZRS 2013c) se je dotaknila tudi te 

teme. 35,4 % anketiranih strank (leta 2008 31,1 %) meni, da so cene storitev računovodskih 

servisov v Sloveniji previsoke, 32 % (leta 2008 32,9 %) anketiranih jih je ocenilo kot visoke, 

vendar primerne, če je storitev kakovostna, kot primerne pa jih je označilo 32,6 % anketiranih 

(leta 2008 34,6 %), kar kaţe na to, da so stranke manj zadovoljne s ceno storitev računovodskih 

servisov. 

Koliko računovodskih servisov in v kolikšni meri se drţijo tarif, ki jih je za posamezna 

računovodska opravila predvidela ZRS pri GZS, je v raziskavi ugotavljal tudi Horvat (2003b, 

31). Pribliţno 10 % vprašanih je navedlo, da teh tarif sploh ne upoštevajo, v preteţni meri naj bi 

se jih drţalo pribliţno 7 %, 78 % pa jih uporablja le kot usmeritev, a so njihove cene niţje. Da 

imajo cene višje od predvidenih, sta navedla 2 % anketiranih.
9
 Bolj kot odstopanje od 

predvidenih tarif pa Horvata (prav tam) skrbi dejstvo, da se večji del storitev še vedno 

zaračunava po mesečnem pavšalu. V povprečju naj bi računovodski servisi zaračunali kar 61 % 

opravljenih storitev po mesečnih pavšalih, še več, kar slaba četrtina računovodskih servisov 

zaračuna po mesečnih pavšalih kar 90 % svojih storitev. 

Na tem področju bi morali računovodski servisi spremeniti svoje mišljenje, če ţelijo, da se stvari 

premaknejo na bolje, saj bi tako tudi sami pripomogli k izboljšanju razmer na trgu. 

                                                   
9 Macarol (2001, 140) ugotavlja, da le 1,5 % servisov zaračunava višje cene od priporočenih s tarifo, 

6,8 % jih zaračunava niţje cene, tarifo jih upošteva le delno 68 %, po tarifi pa zaračunava cene 

računovodskih storitev 28 % servisov.  
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5 KAKOVOST STORITEV IN NJENO MERJENJE 

Danes je kakovost prisotna v vseh delih poslovnega ţivljenja in je sinonim za razcvet podjetja. 

Spada med najpomembnejše dejavnike uspešnosti prodaje in poslovanja. Lahko bi trdili, da je 

strateški dejavnik konkurenčne prednosti. 

Skrb za zadovoljstvo odjemalcev je ena izmed temeljnih prioritet v kateri koli organizaciji. 

»Računovodski servisi morajo ţe pri oblikovanju vizije preseči kratkoročne, v finančno 

uspešnost usmerjene cilje, in se osredotočiti na cilje izgradnje dolgoročnih partnerskih odnosov s 

svojimi odjemalci, kjer so ključnega pomena kakovost, zadovoljstvo, vrednost in lojalnost,« 

svetuje Grönroos (2007, 330). Da pa bi računovodski servis lahko povečeval zadovoljstvo 

odjemalcev svojih storitev, bi moral redno meriti njihovo zadovoljstvo, spoznati njihova 

pričakovanja v zvezi s storitvami in izvedbo ter tako ugotoviti, kako ocenjujejo kakovost 

opravljenih storitev. Šalamun (2011, 22) ugotavlja, da »podjetja po navadi niso dovolj 

usposobljena za oceno kakovosti storitev računovodskega servisa, svoje zadovoljstvo pa merijo z 

merili, ki niso najpomembnejša, na primer s ceno«. 

Horvat (2003a, 98) opozarja, da si odjemalci računovodskih storitev sliko o njihovi kakovosti 

ustvarjajo po logiki »odsotnosti problemov«. To pomeni, da tako dolgo, dokler ni problemov, 

štejejo svoj računovodski servis za kakovostnega (prav tam). Resnejše teţave s kakovostjo 

izvedbe storitev računovodskih servisov se navadno razkrijejo šele z zunanjo kontrolo – davčnim 

inšpekcijskim pregledom. Če se tu ugotovijo nepravilnosti, postanejo odjemalci hitro 

nezadovoljni z izvedbo storitev računovodskega servisa, pod vprašaj pa se postavi tudi zaupanje 

vanj. 

»Merjenje zaznane kakovosti je precej oteţeno,« navajajo Berry, Parasuraman in Zeithaml 

(1988, 35), »saj zaradi različnih dejavnikov, kot so pretekle izkušnje, ţelje, potrebe itd., 

odjemalci različno ocenjujejo kakovost storitev. Dodatno oviro pri merjenju pa predstavljajo tudi 

specifične značilnosti storitev (neotipljivost, neločljivost …).« 

V nadaljevanju bomo opredelili zadovoljstvo odjemalcev in kakovost storitev ter dimenzije za 

ocenjevanje kakovosti storitev, proučili pa bomo tudi razširjenost uporabe standardov ISO za 

obvladovanje kakovosti v računovodskih servisih. Predstavili bomo metode, ki se uporabljajo za 

merjenje kakovosti storitev, podrobneje pa tudi model merjenja Servqual, ki predstavlja osnovo 

za našo raziskavo. 

5.1 Zadovoljstvo odjemalcev in kakovost storitev 

Zadovoljstvo odjemalcev mora biti v središču razmišljanja vseh računovodskih servisov, ki ţelijo 

biti boljši in drugačni. Snoj (2000, 27) piše, da »je po številnih raziskavah zadovoljstvo 

odjemalcev vse bolj odvisno od celotne kakovosti v ponudbi organizacij zlasti pa od kakovosti 

storitvenih sestavin. Visoka stopnja zadovoljstva odjemalcev vodi k povečani stopnji lojalnosti le 
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ta pa k večji dobičkonosnosti in višjim prihodkom ter s tem k boljšemu konkurenčnemu poloţaju 

organizacij«. Snoj (prav tam) ugotavlja tudi, da je pridobivanje novega odjemalca v povprečju 

petkrat draţje od ohranjanja obstoječega (zadovoljnega in lojalnega) odjemalca. Spet druga 

raziskava, navaja Snoj (2000, 28), je pokazala, da organizacije v povprečju ne zaznajo reakcij 

96 % nezadovoljnih odjemalcev, saj se ti neposredno ne pritoţujejo osebju organizacije. Še več, 

sodeč po rezultatih raziskav povprečen odjemalec, razočaran nad izdelkom, pove svojo izkušnjo 

9–10 ljudem. Znano pa je, da ima negativno informiranje mnogo močnejši učinek kot pozitivno 

informiranje (prav tam). 

Zadovoljstvo odjemalcev je čustvena reakcija odjemalcev na izkušnje v zvezi z določenimi 

storitvami v primerjavi s pričakovanji v zvezi z njimi. V to subjektivno oceno vključujejo 

odjemalci tudi primerjave s konkurenčnimi storitvami. Pričakovanja odjemalcev običajno 

izhajajo iz stališč v zvezi z določenimi storitvami v primeru, ko imajo odjemalci izkušnje s 

tovrstnimi storitvami istega izvajalca. Odjemalci si lahko gradijo stališča do določenih storitev na 

osnovi pričakovanj v primeru, ko gre za prvo izkušnjo v zvezi s tovrstnimi storitvami določene 

organizacije, ki izvaja storitve (Snoj 1998, 158). 

Snoj (1998, 159) opozarja na zmedo pri uporabi konceptov »zadovoljstvo odjemalcev« in 

»kakovost« v primerih, ko je kakovost obravnavana z vidika zadovoljevanja potreb odjemalcev. 

Zveza med konceptom zadovoljstvo in konceptom kakovost storitev z vidika potreb odjemalcev 

ni najbolje razloţena, saj pride do prelivanja v določeno raven kakovosti storitev določene 

storitvene organizacije, ki jo zaznavajo odjemalci. 

Raziskava zadovoljstva strank računovodskih servisov (ZRS 2013c) je pokazala, da so naročniki 

najbolj zadovoljni s prijaznostjo računovodskih servisov (srednja ocena na lestvici od 1 do 5 je za 

leto 2013 4,59, za leto 2008 pa 4,57). Temu sledijo še: 

 odzivni čas za rešitev problema (leta 2013 4,38, leta 2008 4,31); 

 kakovost storitev (leta 2013 4,34, leta 2008 4,28); 

 poznavanje zakonodaje (leta 2013 4,33, leta 2008 4,28); 

 natančnost pri izvedbi storitev (leta 2013 4,31, leta 2008 4,26); 

 obrazloţitev vsebin, ki zanimajo stranko (leta 2013 4,25, leta 2008 4,17); 

 čas, ki ga računovodski servis nameni stranki (leta 2013 4,23, leta 2008 4,15). 

Najmanjše zadovoljstvo so naročniki izrazili pri zaupanju, da računovodski servis razmišlja za 

podjetje (leta 2013 4,00, leta 2008 3,99), obveščanju o novostih in spremembah, pomembnih za 

njihovo podjetje (leta 2013 3,99, leta 2008 3,89). Na zadnjem mestu je pristala cena storitev 

(leta 2013 3,86, leta 2008 3,84). 

Z namenom širjenja zavedanja o pomenu kakovosti računovodskih servisov ZRS ţe od leta 2008 

v okviru kongresa računovodskih servisov organizira izbor za najboljši računovodski servis. Pri 

izbiri upoštevajo strokovnost računovodij, raznolikost strank, finančne kazalnike, ravnanje s 
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človeškimi viri, skrb za stranke, splošni vtis o računovodskem servisu, napredek v zadnjem letu, 

informacijsko tehnologijo, druţbeno odgovornost in povezovanja na tujem trgu (ZRS 2013a). 

Opredelitev kakovosti se med številnimi avtorji razlikuje. Potočnik (1996, 217) meni, da 

kakovost opredeljujejo predvsem naslednji dejavniki: 

 zanesljivost pri pravilnem izvajanju storitev; 

 pripravljenost zaposlenih za izvajanje storitev in pomoč uporabnikom storitev; 

 strokovnost pri izvajanju storitev z ustreznimi znanji in veščinami; 

 dostopnost med izvajalcem in uporabnikom storitev; 

 usluţnost z vljudnostjo, prijaznostjo kontaktnega osebja in spoštovanjem uporabnikov; 

 primerna oprema za opravljanje prevzetih storitev. 

Šostar (2000, 7) opredeljuje kakovost kot »skupek značilnosti in značilnih vrednosti storitve 

glede na njeno primernost in izpopolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb«, 

medtem ko jo Evans in Lindsay (2000, 16) opredeljujeta kot »doseganje oziroma preseganje 

pričakovanj kupcev«. 

Kakovost storitev je po Klausu (1985, 17) »… dinamična, kompleksna sestava fizičnih, 

psiholoških in drugih dejavnikov, ki jih doţivljajo odjemalci. Ti dejavniki se manifestirajo v 

njihovem obnašanju.« 

»Kakovost je merilo o tem, v kolikšni meri storitev, storitveni proces ter organizacija, ki storitev 

nudi, izpolnjujejo pričakovanja uporabnika.« (Kasper, Helsdingen in Vries 1999, 188) 

Snoj (1999, 50) navaja, da so storitve računovodskega servisa dobre kakovosti tedaj, ko s svojo 

odličnostjo zadovoljijo zahteve naročnikov, prispevajo k dobičku organizacije in so istočasno 

zadovoljni tudi njihovi izvajalci. 

Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, 46) opredeljujejo kakovost storitve kot »globalno oceno 

oziroma stališče, ki zadeva superiornost določene vrste storitev v nekem obdobju uporabe teh 

storitev, zadovoljstvo pa kot koncept, ki je vezan na konkretno okoliščino v zvezi z uporabo neke 

storitve«. Ko se pri posamezni vrsti storitev določenega izvajalca storitev kaţe konstantno 

zadovoljstvo odjemalcev v zvezi z ravnijo delovanja teh storitev, lahko govorimo o njihovi 

dejanski kakovosti. 

Očitno je kakovost koncept, ki ima različne pomene za različne udeleţence v zvezi s 

proizvajanjem, menjavanjem in uporabo storitev. Ker pa so odjemalci tisti, ki usodno odločajo o 

preţivetju in razvoju vsake organizacije, je pri skrbi za kakovost storitev smiselno upoštevati 

predvsem njihove zaznave. Storitve je treba obravnavati predvsem kot objekte zaznavanja, na 

katerih raven kakovosti vplivajo med drugim tudi vrednote, pričakovanja, čustva in sposobnosti 

zaznavanja tako izvajalca kot odjemalcev. Z vidika kakovosti pa so storitve pomembne tudi kot 
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osnova za vzpostavitev trajnejšega razmerja med partnerji v menjavi. Dobra kakovost storitev je 

torej nekakšno zaupanje v pomenu obojestranskega pozitivnega priznavanja (Snoj 1998, 160). 

»Kakovost opravljenih storitev je vedno odvisna od stopnje zaupanja med računovodskim 

servisom in naročnikom,« meni Zemljarič (1995, 59). Verjetnost napake pri vodenju knjig in 

predvsem pri davčnih izkazih je dokaj velika, če odjemalec računovodskemu servisu ne zaupa in 

mu posreduje nepopolne informacije ali pa dostavi pomanjkljivo dokumentacijo. 

Največji vpliv na odjemalčevo zaznavanje kakovosti opravljene računovodske storitve imajo 

prav gotovo zaposleni. Računovodski servis bo sposoben kakovostno opravljati storitve za 

odjemalce le v primeru, če bo skrbel za primerno kadrovsko strukturo, strokovno izobraţevanje 

zaposlenih na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter tekoče spremljanje strokovne 

literature. 

Kakovost opredeljujejo tudi SRS, ki podrobneje opominjajo, na kaj vse je treba biti pozoren pri 

oblikovanju računovodskih usmeritev, to je pravil in postopkov računovodenja, ki jih morajo 

računovodski servisi upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov in drugih informacij za svoje 

odjemalce. Kakovostne značilnosti računovodenja po SRS (SRS 2006, 12–13) so: 

 razumljivost: računovodske informacije morajo biti razumljive za njihove uporabnike, da bi 

jih lahko ob dobrem poznavanju poslovnega in gospodarskega delovanja ter računovodstva 

pravilno proučili in razumeli. Gre za razumevanje posameznih postavk v računovodskih 

izkazih, ugotavljanje in razumevanje posameznih kontov ter knjiţb na njih; 

 ustreznost: računovodski izkazi so ustrezni, če pomagajo uporabnikom sprejemati oziroma 

popravljati ali potrjevati poslovne odločitve. Konti in knjiţbe na njih morajo ustrezati 

namenu in pravilom. Računovodske informacije morajo biti zaţelene in potrebne ter imeti 

koristne lastnosti. Biti morajo bistvene, kar pomeni, da lahko njihova opustitev ali napačna 

predstavitev vpliva na poslovne odločitve uporabnikov; 

 zanesljivost: zanesljivost pomeni, da računovodske informacije ne smejo vsebovati 

pomembnih napak in pristranskih stališč ter zavestno predstavljajo tisto, za kar trdijo, da 

predstavljajo, ali za kar se lahko upravičeno domneva, da predstavljajo. Tu je zelo 

pomembno računovodsko načelo o dajanju prednosti vsebini pred obliko in previdnosti, kar 

pomeni, da poslovnih dogodkov ne smemo omejiti zgolj na njihovo pravno obliko, temveč 

jih moramo obravnavati v skladu z njihovo vsebino in v dejanski merski enoti. Zahteva po 

previdnosti opozarja, da so številni poslovni dogodki neizogibno povezani z negotovostjo, 

zato jih je treba pri računovodenju obravnavati razumno in premišljeno ob upoštevanju 

moţnih posledic; 

 primerljivost: zaradi metodične enotnosti je mogoče primerjati postavke v računovodskih 

izkazih istega podjetja za različna leta ali postavke v računovodskih izkazih različnih 

podjetij. Konti in knjiţbe na njih morajo biti metodično enotni tako v posameznem kot v 

različnih podjetjih. 
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V primerjavi s SRS navajata Glautier in Underdown (2001, 194–195) podrobnejšo razčlenitev 

kakovostnih meril, ki poleg prej naštetih kakovostnih značilnosti vključujejo še: pomembnost, 

popolnost, objektivnost, previdnost in pravočasnost. Računovodski izkazi morajo vsebovati 

dovolj pomembne informacije za različne uporabnike, da lahko vsak iz njih razbere, kar ga 

zanima. Poleg tega morajo biti sestavljeni objektivno in ne subjektivno, torej tako da ne dosegajo 

ţelenega poslovnega izida in pri tem ne vplivajo na odločitve posameznih uporabnikov 

informacij. Računovodske izkaze je treba sestavljati previdno, natančno in tudi pravočasno, saj 

če informacija ne pride ob pravem času, izgubi svojo vrednost in je za uporabnika popolnoma 

neuporabna. Računovodski servisi morajo tako pri pripravi računovodskih izkazov poskrbeti, da 

imajo informacije vse kakovostne značilnosti, saj lahko le take predstavljajo podlago za 

sprejemanje pravih poslovnih odločitev. 

Da morajo biti strokovne storitve opravljene na visokem nivoju, torej kakovostno, določa tudi 

Kodeks etike MZRS za računovodske strokovnjake (Slovenski inštitut za revizijo 2012). Vodja 

računovodskega servisa mora skrbeti, da so storitve zasnovane na najnovejšem razvoju običajnih 

postopkov, tehnike in zakonodaje. Če vodja računovodskega servisa presodi, da storitev, ki jo je 

zahteval odjemalec, računovodski servis ni sposoben opraviti brez pomoči zunanjih 

strokovnjakov, ga mora o tem seznaniti in mu predlagati ustrezno rešitev. To se lahko zgodi v 

primeru, ko pričakovanja presegajo znanje ali pooblastila vodje. 

Krivda za nekakovostno opravljeno delo pa ni le na strani računovodskih servisov, temveč so 

velikokrat tudi odjemalci nezainteresirani za dodatne podatke in informacije, saj ne vedo, kako si 

lahko z računovodskimi informacijami pomagajo pri vodenju podjetja. Občasno tako pride tudi 

do teţav med odjemalcem in izvajalcem. Odjemalec se ne zaveda strokovnosti dela in meni, da 

mora računovodski servis knjiţiti vse, kar mu posreduje, ne glede na to, če s tem krši zakone in 

predpise. Nekateri računovodski servisi se temu ne uklonijo, tudi če to pomeni izgubo odjemalca, 

drugi pa ţal popustijo. Ti pritiski so se z uvedbo davka na dodano vrednost in kaznovalne 

politike nekoliko omilili. Vendar teţave še vedno obstajajo na področju materialnega 

knjigovodstva (zaloge surovin, blaga, proizvodov in polproizvodov), ki ga računovodski servis 

zaradi tehničnih razlogov praviloma ne more voditi. Vodi ga odjemalec, ki računovodskemu 

servisu posreduje podatke o stanju enkrat letno ob inventuri. 

5.2 Dimenzije kakovosti računovodskih storitev 

Najpogosteje je uporabljena razvrstitev desetih dimenzij kakovosti storitev po Parasuramanu, 

Zeithamlovi in Berryju (1985, 41–50), ki jih je po njihovem mnenju mogoče uporabiti pri 

mnogih storitvah. Dimenzije kakovosti so: 

 zanesljivost, ki vsebuje konsistentnost v izvajanju. To pomeni, da izvajalec pravilno izvaja 

storitve ţe prvič in se drţi obljub. Vključuje na primer točnost v izstavljanju računov, 

pravilno vodenje evidence in izvajanje storitev ob dogovorjenem času; 
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 pripravljenost osebja na izvajanje storitev oziroma za pomoč odjemalcem. Zajema 

aţurnost storitev, kot na primer dnevno obveščanje o stanju terjatev do kupcev, pa tudi 

obveznosti do dobaviteljev; 

 strokovnost, ki vključuje ustrezna znanja in veščine v zvezi z izvajanjem storitev; 

 dostopnost, ki pomeni razpoloţljivost storitev in enostavnost stika med odjemalcem in 

izvajalcem. Vključuje na primer hitro moţnost zveze z izvajalcem storitev po telefonu, 

kratek čakalni čas, primeren delovni čas in ustrezno lokacijo pri ponudbi storitev. 

Dostopnost v pomenu razpoloţljivosti je pravzaprav verjetnost, da bo neka storitev na voljo 

tam v času, ko jo potrebujemo, in da bo izpolnila osnovne naloge; 

 uslužnost, ki vsebuje vljudnost in prijaznost kontaktnega osebja ter spoštovanje in 

upoštevanje odjemalcev. V to dimenzijo spadajo na primer skrb za lastnino odjemalcev ter 

uglajeno in urejeno kontaktno osebje; 

 komuniciranje, ki pomeni skrb za obveščenost odjemalcev, skrb za razumevanje reagiranja 

odjemalcev in uporabo jezika oziroma načina izraţanja, ki je odjemalcem razumljiv. 

Vključuje na primer razlago vsebine storitve, razlago cenovne strukture, razlago 

kompromisov med kakovostjo storitev in stroški. Je sposobnost prepričati odjemalce 

oziroma jim zagotoviti, da bodo njihovi problemi primerno rešeni; 

 zaupanje, ki vsebuje delovanje izvajalca storitev v interesu odjemalcev. H gradnji te 

dimenzije kakovosti storitev lahko prispevajo na primer ugled organizacije, njeno ime in 

osebnostne značilnosti kontaktnega osebja; 

 varnost, ki je skrb za odpravo nevarnosti oziroma tveganj ali dvomov. Vključuje na primer 

finančno varnost, zasebnost in zaupnost podatkov; 

 razumevanje in poznavanje odjemalcev, ki predstavlja skrb za nenehno ugotavljanje 

značilnosti njihovih potreb. Pri tem gre na primer za ugotavljanje posebnih zahtev 

odjemalcev, zagotavljanje skrbi za vsakega posameznika in posebno pozornost stalnim 

odjemalcem; 

 fizična podpora storitvam zajema snovne sestavine v zvezi s storitvami, kot na primer 

opremo za opravljanje storitve, zunanjo pojavnost osebja in zgradbe ter njihovo opremljenost 

in druge ljudi, prisotne pri izvajanju storitev. 

Lovelock (1996, 465) navaja, da so v kasnejši raziskavi skrčili deset prej omenjenih 

prekrivajočih se dimenzij kakovosti storitev na naslednjih pet: fizično podporo, zanesljivost pri 

izvajanju storitev, pripravljenost osebja na promptno izvajanje storitev, strokovno pooblaščenost 

osebja in sposobnost razvijati občutke varnosti in zaupanja ter empatičnost osebja (usmerjanje 

pozornosti k odjemalcu kot posamezniku, prilagajanje njegovim potrebam oziroma sposobnost 

vţiveti se vanj). S temi dimenzijami se bomo podrobneje ukvarjali v raziskavi. 

Vpliv posameznih dimenzij na (ne)zadovoljstvo uporabnikov s storitvami računovodskih 

servisov je v svoji raziskavi raziskal tudi Horvat (2003a, 97). »Spoznavanje posameznih vidikov 

zadovoljstva odjemalcev računovodskih storitev je zanimivo tako za stroko kot tudi izvajalce. Za 



 

58 

stroko predvsem zato, ker je lahko pomemben pokazatelj resnih teţav v praksi, za izvajalce pa 

zato, ker jim kaţe, katerim dejavnikom kakovosti odjemalci posvečajo največ pozornosti, hkrati 

pa tudi, pri katerih je v smislu njihove kakovostne zadovoljitve še nekaj rezerv in s tem moţnosti 

za konkuriranje z ostalimi ponudniki,« še navaja Horvat (prav tam, 93). Varnost in zaupanje, 

empatičnost, zanesljivost ter odzivnost so se izkazali za najpomembnejše dimenzije ocene 

zadovoljstva odjemalcev z delom svojih računovodskih servisov, fizična podpora pa za najmanj 

pomembno dimenzijo (prav tam).  

Aga in Veli Safakli (2007, 90) sta v raziskavi ugotovila, da na zadovoljstvo odjemalcev vplivajo 

ugled podjetja oziroma njegovo dobro ime, kakovost storitev in cena, ki vpliva tudi na kakovost 

opravljenih storitev. Od vseh dimenzij za oceno kakovosti storitev se je samo za empatijo 

izkazalo, da je povezana z zadovoljstvom odjemalcev, pričakovanja odjemalcev pa so bila višja 

pri vseh dimenzijah kakovosti storitev, razen pri fizični podpori. 

Po raziskavi Saxbyja, Ehlena in Koskija (2004, 80–84) vplivata na kakovost storitve dimenziji 

zanesljivosti ter varnosti in zaupanja. Po Berryju in Parasuramanu (2004, 16) je zanesljivost 

najpomembnejša dimenzija pri ocenjevanju kakovosti. Za dimenzijo fizične podpore se je v 

veliko raziskavah izkazalo, da nima vpliva na kakovost storitev oziroma zadovoljstvo 

odjemalcev s storitvami ali pa je njen vpliv zelo majhen (Aldhizer, Turner in Shank 2002, 66; 

Saxby, Ehlen in Koski 2004, 80–84; Aga in Veli Safakli 2007, 91). Prav zato je dimenzijo 

fizične podpore veliko raziskovalcev začelo izključevati iz svojih raziskav (Saxby, Ehlen in 

Koski 2004, 81).  

5.3 Obvladovanje kakovosti s standardi kakovosti 

Kakovost je postala odločujoč sopotnik sodobnega podjetništva. Priča smo spremembam 

gledanja na kakovost, prisotna je poslovna miselnost, ki temelji na celoviti kakovosti. 

Upravljanje in vodenje podjetja pridobiva stil, ki je preţet s teţnjo po vedno večji kakovosti 

(Koletnik 1995, 5). 

Računovodski servis si mora stalno prizadevati, da bo v celoti izpolnil pričakovanja svojih 

naročnikov. Prav zato si mora jasno postaviti cilje glede kakovosti (Vujošević 1996, 12): 

– doseči in vzdrţevati kakovost storitev ter stalno prizadevanje za izboljšanje kakovosti; 

– izboljšati kakovost dela, tako da bodo stalno zadovoljene potrebe naročnikov; 

– pridobiti zaupanje zaposlenih, da bodo zahteve kakovosti izpolnjene in vzdrţevane; 

– pridobiti zaupanje naročnikov, da bodo opravljene storitve izpolnjevale zahtevano kakovost. 

Sistem kakovosti po standardih serije ISO 9000 je učinkovito orodje za uresničitev teh ciljev in 

zagotavljanje kakovosti storitev. Skupina standardov ISO 9000 podaja smernice in zahteve za 

sistem kakovosti celotnega poslovnega procesa z namenom, da zagotovi nastanek kakovostnega 
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proizvoda oziroma storitve. Standardi kakovosti ISO 9000 pomagajo širiti kulturo celovite 

kakovosti poslovanja podjetij (Koletnik 1995, 5).  

»Standard ISO 9000 še nima prave vrednosti na slovenskem trţišču računovodskih storitev, saj 

je za uresničitev projekta potreben čas,« ugotavlja Vujošević (1996, 15). Na prste ene roke bi 

bilo mogoče našteti tiste računovodske servise v Sloveniji, ki so pridobili certifikat standarda ISO 

9001 za področje računovodstva in davčnega svetovanja. Standard ISO 9000 je sicer prinesel v 

podjetja sistemsko mišljenje, organizacijsko kulturo in spoznanje, da je vse, kar naredimo, 

pomembno za kakovost. Računovodski servis, ki pridobi standard ISO 9000, postane tudi 

mednarodno priznan. Povečata se njegov ugled in poloţaj na trgu. Načelo lastne odgovornosti, ki 

se uvaja z zagotavljanjem kakovosti, spodbuja vse zaposlene k dobremu delu. Projektu ISO 

morajo slediti druge faze, vse do celovitega upravljanja kakovosti (prav tam, 7). Za kakovost so 

tako odgovorni vsi, na vseh področjih in na vseh nivojih, zato mora biti politika kakovosti 

določena na najvišjem nivoju vodenja in obvezna za vse zaposlene. Cilji postanejo sami po sebi 

jasni, ko je politika določena (prav tam, 15). 

Snoj (1998, 168) navaja, da so storitvene organizacije pri oblikovanju standardov njihovega 

delovanja soočene s teţavo, da standardi ne odsevajo dejanskih pričakovanj, še manj pa ţelja 

odjemalcev. Zlasti pri sestavljenih, visoko kontaktnih storitvah aktivna udeleţba odjemalcev v 

izvajanju storitev povečuje variabilnost in s tem stopnjo negotovosti v zvezi z ravnijo kakovosti 

storitev. Razen variabilnosti je teţava v zvezi s pričakovanji odjemalcev tudi v tem, da se 

nanašajo na najrazličnejše značilnosti oziroma lastnosti storitev. Za storitvene organizacije so 

problemi predvsem pri specificiranju procesnih sestavin storitev (na primer prijaznost osebja), ki 

jih ni moţno natančno opredeliti (v času, s teţo, v kalorijah ali drugih merljivih kazalcih) in pri 

njih tradicionalne raziskovalne metode niso uporabne. Prav zato trţniki veţejo standarde na 

merljive vrednosti, kot na primer na povprečen čas odjemalčevega čakanja na storitev ipd., saj je 

to najlaţji, vendar pa vprašljiv način za merjenje kakovosti (prav tam). 

Druge značilne dimenzije vprašljivosti standardov so (Snoj 1998, 169): 

 ker jih postavljajo strokovnjaki iz organizacije in ne odjemalci, lahko pride do razkoraka 

med potrebami odjemalcev in ravnijo izvajanja storitev; 

 pri postavljanju in merjenju standardov strokovnjaki iz organizacije pogosto pozabljajo na 

specifično teţo, ki jo imajo različne značilnosti storitev v oblikovanju preference 

odjemalcev; 

 podatki, ki sluţijo za oblikovanje standardov, običajno ne zajemajo vseh pomembnih 

vzrokov napak v izvajanju storitev; 

 zaradi teţnje po doseganju čim višje stopnje operativne učinkovitosti pri postavljanju 

standardov pogosto pozabljajo na to, da so potrebni kompromisi med stroški storitev in ceno, 

ki jo je odjemalec pripravljen plačati pri določeni kakovosti storitve; 

 ko so standardi potrjeni, je to pot k statičnosti, tako da so izboljšave v izvajanju storitve 

zanemarjene. Poudarek je torej na doseganju ciljev v okviru standardov. 
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Za vsak računovodski servis bi bilo priporočljivo uvesti lastne standarde kakovosti. Ti naj bi bili 

v obliki vprašalnika ali opomnika, ki naj bi vodstvo in vse zaposlene venomer opominjal, dajal 

smernice pri delu glede obvladovanja kakovosti z jasno sliko o svojih prednostih in področjih, ki 

jih mora izboljšati. Cilj sistema kakovosti je ustvariti razmere za doseganje kakovosti, cilj 

celovitega upravljanja kakovosti pa je dolgoročno ugoden poslovni uspeh organizacije kot 

rezultat (Macarol 2001, 149): 

 stalnega izboljševanja delovnih procesov in preprečevanja napak; 

 zmanjševanja stroškov z zgodnjim spoznavanjem neskladnosti in vzrokov; 

 izboljševanje delovnega vzdušja; 

 uporabe modernih metod in tehnik upravljanja kakovosti; 

 partnerskega odnosa z naročniki računovodskih storitev; 

 povečevanje ugleda računovodskega servisa. 

5.4 Metode za merjenje kakovosti storitev 

Merjenje kakovosti z zornega kota odjemalcev računovodskih storitev je pomembno, saj daje 

povratne informacije o značilnostih zaznavanja kakovosti storitev s strani odjemalcev in o 

temeljnih vzrokih za slabšo kakovost. Hkrati pa so tovrstne informacije eden izmed osnovnih 

zgodnjih signalov, da je v poslovanju organizacije nekaj narobe in da bo to odsevalo tudi v njeni 

dolgoročni uspešnosti (Snoj 1999, 50). 

Smotrno merjenje kakovosti storitev zahteva redno spremljanje obnašanja odjemalcev 

računovodskih storitev. Stroški takšnega spremljanja so za povprečnega izvajalca teh storitev 

pogosto previsoki. Pravi rezultati merjenja pa se izkaţejo šele na daljši rok. Zaradi tega se 

izvajalci storitev posluţujejo kvečjemu enostavnih načinov merjenja kakovosti storitev. Za te pa 

so značilne številne pomanjkljivosti – kratki vprašalniki, namenjeni odjemalcem storitve, na 

katere odgovori običajno niso dovolj podrobni, da bi natančno osvetlili problem, sistemi 

spremljanja reklamacij, pri katerih jih v primeru ustnih pritoţb odjemalcev osebje ne posreduje 

vodstvu, pogosto so pritoţbe le posledica različnih vzrokov, ki ostanejo prikriti, neznani ipd., 

standardi, ki so pogosto postavljeni nestvarno (Snoj 1999, 50). 

Vsako merjenje zadovoljstva mora po Snoju (2000, 34) omogočati naslednje: 

 osredotočanje na dejanske zaznave in pričakovanja ravni delovanja storitev servisa z vidika 

odjemalca; 

 povezovanje in vključevanje vseh zaposlenih v servisu v procese razvijanja standardov 

merjenja zadovoljstva; 

 uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod merjenja; 

 razvijanje specifičnih vprašanj in hkrati dovolj enostavnih za zbiranje in obdelavo; 

 akcijsko naravnanost servisa na spremembe glede na izide;  

 motivacijske oblike nagrajevanja za odlične izide. 
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Točno določenih receptov za merjenje kakovosti storitev in posledično tudi uspešnosti servisov 

ni. Prav iz tega razloga se raziskovalci pri merjenju zadovoljstva odjemalcev posluţujejo 

različnih kvantitativnih in kvalitativnih metod. Temeljne metode, ki jih navaja Snoj (2000, 35), 

so: 

 sistem predlogov in pritoţb; 

 skrivno, namišljeno nakupovanje; 

 analiziranje izgubljenih odjemalcev; 

 izvajanje anket o zadovoljstvu odjemalcev. 

Zelo pomembno za presojo zadovoljstva odjemalcev je, da je sistem pritoţb in predlogov 

enostaven. Sredstva za zbiranje tovrstnih podatkov so različna; lahko so v obliki obrazcev, 

priloţeni računom ali dostopni na vidnih mestih, knjige pritoţb in pohval, odjemalcem znane 

brezplačne telefonske številke itd. Skrivni, namišljeni kupci so posamezniki, ki jih servis najame, 

da se pretvarjajo, da so resni poslovni partnerji, in potem ti poročajo o slabih in dobrih izkušnjah 

v procesu izvajanja poslov servisa ali pri konkurentu. Pri tej metodi so morebitni konflikti v 

večini primerov zreţirani, da pridobijo čim več kakovostnih informacij. Pomen analize 

izgubljenih odjemalcev pa je pridobivanje informacij o odjemalcih, ki ne poslujejo več s 

servisom. Predvsem jih zanimajo razlogi prenehanja poslovanja, v ta namen pa velikokrat 

uporabijo globinski intervju (Snoj 2000, 35). 

Vodja servisa navadno nima stalnega stika s svojimi odjemalci, je pa tisti, ki skupaj z 

zaposlenimi skrbi za njihovo zadovoljstvo. Največkrat se različne teţave rešujejo s poglobljenimi 

razgovori vodje z odjemalci, kjer ti podajo pripombe na opravljeno dosedanje delo. Običajno se ti 

razgovori opravljajo ob pojavu problemov oziroma najpogosteje ob izdelavi zaključnih računov. 

Tako vodja ugotovi, s čim odjemalci niso zadovoljni in kje so moţnosti za izboljšave oziroma za 

povečanje kakovosti opravljenih računovodskih storitev. 

Najpogosteje uporabljena metoda je zbiranje podatkov z anketiranjem na podlagi vprašalnikov. 

Slabost te metode je, da ne pridobimo korektnih podatkov o (ne)zadovoljstvu, zato je anketiranje 

smiselno kombinirati z drugimi metodami (Snoj 2000, 35). 

»V praksi se je skozi razvoj storitvenega sektorja oblikovalo kar nekaj modelov za presojo 

kakovosti storitev, ki se med seboj razlikujejo predvsem v pristopu ter po kriterijih, po katerih 

presojamo kakovost,« navaja Potočnik (2004, 100). Našo raziskavo smo snovali na osnovi 

modela za merjenje kakovosti storitev, poimenovanega Servqual, zato ga bomo v nadaljevanju 

podrobneje opisali. 

5.5 Model Servqual 

Model merjenja kakovosti storitev, poimenovan Servqual, so ţe leta 1988 razvili Parasuraman, 

Zeithaml in Berry na osnovi večletnih reprezentančnih raziskav. Je diagnostična metoda za 
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merjenje razlike med odjemalčevim dojemanjem storitve in njegovim pričakovanjem. »Uporabili 

so ga v različnih storitvenih dejavnostih in je nedvomno zelo uporabljiv tudi za organizacije, ki 

izvajajo računovodske storitve,« je prepričan Snoj (1999, 51). Njegov koncept se imenuje model 

»Gaps« – iskanje pomanjkljivosti ali razhajanj med izvajalci in odjemalci storitev na poti iskanja 

odličnosti. Temelji na primerjavah odjemalčevih pričakovanj in njihovega dojemanja storitev.  
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Slika 1: Model kakovosti storitev 

Vir: Snoj 1998, 170. 

Model povzema pet razhajanj, ki so razvidna iz slike 1: 

– razhajanje med odjemalčevimi pričakovanji o storitvi in dojemanjem opravljene storitve; 

– razhajanje med odjemalčevimi pričakovanji in dojemanje teh pričakovanj s strani vodstva in 

zaposlenih; 
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– razhajanje med dojemanjem odjemalčevih pričakovanj s strani vodstva in pretvorbo teh 

pričakovanj v standarde za merjenje kakovosti storitve; 

– razhajanje med standardi kakovosti storitve in dejanskim nudenjem le-te; 

– razhajanje med dejanskim nudenjem storitve in obljubami organizacije, ki jih izvaja. 

»Prvo razhajanje je temeljno, ostala so njegove posledice,« še piše Snoj (1999, 51). 

Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, 46) so razvili tudi lestvico merjenja kakovosti storitev, 

ki jo zaznavajo odjemalci, in jo poimenovali lestvica Servqual. Ključne dimenzije za vrednotenje 

kakovosti storitev, ki jih upošteva Servqual, so: 

– fizična podpora, ki zajema stanje, videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov, opreme, 

okolja, zaposlenih, promocijskih materialov; 

– zanesljivost, ki pomeni sposobnost, da obljubljeno storitev zanesljivo in natančno izvedemo; 

– odzivnost, ki pomeni pripravljenost odjemalcu pomagati pri reševanju neke naloge; 

– zaupanje in varnost: znanje in usluţnost zaposlenih vlivata odjemalcu zaupanje in 

samozavest; 

– empatija, ki je skrbna pozornost, namenjena posameznemu odjemalcu. 

Model Servqual je bil v osnovi sestavljen iz desetih dimenzij (zanesljivost, odzivnost, 

strokovnost, dostopnost, usluţnost, komuniciranje, zaupanje, varnost, razumevanje in fizična 

podpora), na podlagi nadaljnjih raziskovanj pa so ga avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry 

(1988, 21–23) skrčili na pet zgoraj naštetih dimenzij. Vprašalnik vključuje dvaindvajset trditev, 

pri čemer anketirani najprej odgovarjajo na podlagi svojih pričakovanj o storitvi, nato pa še na 

podlagi izkušenj z njo (prav tam, 38–40). Zaznana kakovost je nato izmerjena kot razlika med 

pričakovanji in izkušnjo odjemalca s storitvijo (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 48). 

Ladhari (2009, 192) ugotavlja, da »je Servqual model uporaben v različnih storitvenih 

organizacijah, saj odjemalci, ne glede na vrsto storitev, kakovost le-teh po navadi ocenjujejo na 

podlagi enakih kriterijev«. V primeru zelo specifičnih panog pa Ladhari (prav tam) svetuje, da 

»se model ustrezno modificira – doda novo dimenzijo oziroma kakšno izvzame«. Model 

Servqual je bil v preteklosti na računovodskem področju uporabljen večkrat, prav vsi 

raziskovalci pa so pri njegovi uporabi prilagodili vprašalnik v smislu izločitve določenih trditev 

od standardiziranih dvaindvajset. Aga in Veli Safakli (2007, 88–89) sta pri raziskavi uporabila 

skrajšano obliko modela Servqual (pet dimenzij), pri čemer sta dvaindvajsetim trditvam izvzela 

tri trditve, po eno iz dimenzij empatije, fizične podpore in zanesljivosti, dodala pa sta še druge 

spremenljivke (ceno, ugled podjetja, zadovoljstvo odjemalca). Na drugi strani so Aldhizer, 

Turner in Shank (2002, 66) pri svoji raziskavi prvotno izhajali iz originalnega 

desetdimenzionalnega modela, ki so ga na podlagi svojih kriterijev skrajšali na le štiri dimenzije: 

zaupanje, strokovnost, odzivnost in zanesljivost, poleg tega pa je vprašalnik obsegal le trinajst 

trditev. Svojo različico modela Servqual so oblikovali tudi Weekes, Scott in Tidwell (1996, 35), 

ki so raziskovalni model oblikovali na podlagi sedmih dimenzij: zaupanje, empatija, 
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pričakovanja, cena, fizična podpora, pravočasnost storitev in profesionalnost, obenem pa so tudi 

skrajšali vprašalnik na vsega dvajset trditev. Izsledki omenjenih raziskav so potrdili veljavnost 

zastavljenih merskih modelov in s tem primernost uporabe modela Servqual na računovodskem 

področju.  

V izvirnem strukturnem modelu so avtorji uporabili Likertovo sedemstopenjsko lestvico, s 

pomočjo katere anketiranci izrazijo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, ki pa je bila s strani 

nekaterih strokovnjakov označena kot manj primerna za uporabo. Danaher in Haddrell (1996, 

24) sta izpostavila stališče, da je najprimernejša za uporabo Likertova petstopenjska lestvica, saj 

»zmanjšuje raven frustracije anketirancev ter povišuje njihovo stopnjo odzivnosti«. Prav zato 

smo tudi mi v naših anketnih vprašalnikih uporabili Likertovo petstopenjsko lestvico. Pri 

oblikovanju trditev za oceno pričakovanj in dejanskih zaznav o kakovosti storitev računovodskih 

servisov smo izhajali iz skrajšanega modela Servqual, ki obsega pet dimenzij za oceno kakovosti 

storitev (za vsako dimenzijo smo v vprašalnik vključili po dve trditvi), dodali pa smo še šesto 

dimenzijo, to je ceno opravljenih računovodskih storitev.  

Model Servqual in dimenzije kakovosti storitev tako predstavljajo osnovo našega raziskovanja. 

V raziskavi se bomo podrobneje ukvarjali z dvema razkorakoma iz modela kakovosti storitev 

(glej sliko 1). Zaznana kakovost storitev proučevanega računovodskega servisa je opredeljena 

kot razlika med pričakovanji in zaznavami odjemalca (razkorak 5 na sliki 1). Poleg zaznane 

kakovosti pa nas bo zanimalo tudi razhajanje med pričakovanji odjemalcev in dojemanjem teh 

pričakovanj s strani zaposlenih in vodje proučevanega računovodskega servisa (razkorak 1 na 

sliki 1). Za merjenje razkorakov bomo uporabili dimenzije za vrednotenje kakovosti iz modela 

kakovosti, ki smo jih podrobneje opisali v podpoglavju 5.2.  
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6 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA RAČUNOVODSKE SERVISE 

ZRS pri GZS je skupaj z Inštitutom za računovodstvo, revizijo in svetovanje na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru leta 2003 izvedlo raziskavo razvitosti 

tovrstne dejavnosti s poudarkom na spoznavanju predvsem vsebinskih, organizacijskih in 

kadrovskih značilnosti njenih izvajalcev, pa tudi njihove uspešnosti in razvojnih ovir. Ker je od te 

raziskave minilo ţe celo desetletje, smo ţeleli ugotoviti, ali je v tem obdobju prišlo do kakšnih 

premikov v pozitivni smeri oziroma do izboljšanja razmer na trgu delovanja računovodskih 

servisov. 

Osnovo za oblikovanje vzorca nam je predstavljala baza podatkov iz registra članov ZRS pri 

GZS s stanjem na dan 16. 4. 2013, ko je bilo v register vpisanih 609 članov. Od teh 609 članov, 

smo iz vzorca izključili 3, saj so člani drugih zbornic pri GZS (Energetske zbornice Slovenije, 

Zbornice knjiţnih zaloţnikov in knjigotrţcev ter Zbornice komunalnega gospodarstva). Za 10 

članov nismo našli kontaktnih podatkov o elektronski pošti, 3 so prenehali opravljati dejavnost v 

letu 2013 in bili po 16. 4. 2013 izbrisani iz registra, 23 naslovov elektronskih pošt pa je bilo 

zavrnjenih kot neobstoječih. Tako je dejansko povabilo k sodelovanju v raziskavi prejelo 572 

članov ZRS. Anketiranje smo izvedli s pomočjo spletnega vprašalnika
10

 med 5. in 15. 12. 2013. 

Od 572 jih je anketo izpolnilo 166, kar pomeni 29,02 % vseh naslovnikov. 

V raziskavo je bilo vključenih 114 oziroma 68,7 % d. o. o.-jev, 49 oziroma 29,5 % s. p.-jev in 3 

oziroma 1,8 % d. n. o.-jev. Razporeditev celotne populacije, torej vseh, ki jim je bil anketni 

vprašalnik poslan, je podobna našemu vzorcu (od 572 je 381 oziroma 68,7 % d. o. o.-jev, 180 

oziroma 31,5 % s. p.-jev, 7 oziroma 1,2 % d. n. o.-jev, 1 oziroma 0,2 % k. d.-jev, 1 oziroma 

0,2 % d. o. o.-jev in 2 oziroma 0,3 % d. d.-jev).  

V registru Ajpesa je pod dejavnostjo 69.200 (celotna populacija tovrstne dejavnosti) sicer 

registriranih več samostojnih podjetnikov posameznikov kot gospodarskih druţb, vendar ima 

veliko samostojnih podjetnikov posameznikov svojo dejavnost priglašeno kot dopolnilno 

dejavnost, tako imenovano popoldansko obrt, zato bi bilo treba podrobneje proučiti, koliko je 

dejansko takih, ki jim osnovni vir zasluţka predstavlja opravljanje dejavnosti računovodskega 

servisa. Če bi iz mnoţice samostojnih podjetnikov posameznikov izločili »popoldance« in druge 

gospodarske druţbe, ki se ukvarjajo z marsičim, razen s svojo osnovno dejavnostjo, se stanje 

zagotovo pribliţa našemu vzorcu, kar pomeni, da je dokaj zvesta slika tistih, ki se s to 

dejavnostjo ukvarjajo resno. 

Povprečna doba opravljanja te dejavnosti znaša 15,6 leta (če začetnikom, to je takšnim, ki še niso 

dopolnili prvega leta, pripišemo ničlo). Začetnikov je v vzorcu 1,8 %, zanimivo pa je, da so vsi 

trije organizirani kot druţbe z omejeno odgovornostjo. Po navadi so začetniki ob začetku 

opravljanja dejavnosti organizirani kot samostojni podjetniki posamezniki, šele ko njihove 

                                                   
10 Pri anketiranju smo se posluţili spletne ankete na strani www.1ka.si. 
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ambicije prerastejo, ustanovijo eno od oblik gospodarskih druţb. V vzorcu je tudi 39,2 % tistih, 

ki svojo dejavnost opravljajo ţe več kot 20 let – med gospodarskimi druţbami je takih skoraj 

slaba polovica. Zanimiva je še razlika med povprečno starostjo samostojnih podjetnikov 

posameznikov (14,5 leta) in gospodarskih druţb (16,1 leta). Najstarejši računovodski servisi so 

stari ţe 25 let (takih je 7), torej svojo dejavnost opravljajo ţe od samega začetka razvoja 

podjetništva v Sloveniji. 

Ugotavljali smo, kako slovenski računovodski servisi doţivljajo probleme v razmerjih do svojih 

odjemalcev in probleme v konkurenčnih razmerjih na trgu.
11

 Kar se tiče prvih, so udeleţenci naše 

raziskave kot najmanjši problem navedli postavljanje zahtev, ki niso v skladu z zakoni; na 

lestvici od 1 do 5 so ga ocenili s povprečno oceno 3,2. Malo večji pa so problemi neurejenosti 

dokumentacije (povprečna ocena 3,3), nerazumevanja računovodskih informacij
12

 (povprečna 

ocena 3,4), neprimernega odnosa do računovodskega dela in njegovega nerazumevanja 

(povprečna ocena 3,5) ter plačilne nediscipline (povprečna ocena 3,7). Plačilno nedisciplino 

odjemalcev je kot ključni problem (ocena 5) v odnosu do svojih odjemalcev označilo skoraj 

20 % udeleţencev raziskave. V povprečju ji pripisujejo največji pomen tisti računovodski servisi, 

ki so na trgu manj kot 5 let in zaposlujejo manj kot 5 zaposlencev. Kot pomembno spoznanje 

štejemo tudi to, da tisti servisi, ki zaposlujejo zaposlence z izključno srednješolsko izobrazbo, v 

povprečju višje ocenjujejo vse probleme v razmerjih do svojih odjemalcev kot tisti, ki zaposlujejo 

zaposlence s V. ali še kako višjo stopnjo izobrazbe.  

Nekoliko višje kot ocene problemov v razmerjih do odjemalcev so ocene problemov v 

konkurenčnih razmerjih na trgu. Prav tako na lestvici od 1 do 5 sta problema netransparentnosti 

kakovosti in cen storitev ter nelojalne konkurence ocenjena z najvišjo povprečno oceno 3,8, 

problem neusposobljenosti strank za kakovostno oceno posameznih konkurenčnih ponudb pa s 

povprečno oceno 3,6. Nelojalno konkurenco, v smislu neregistriranega opravljanja dejavnosti in 

ponujanje cenenih, a nekakovostnih storitev, je kot ključni problem (ocena 5) označilo kar 

25,9 % udeleţencev naše raziskave. Najvišji pomen so ji pripisali tisti računovodski servisi, ki 

delujejo na trgu manj kot 5 let in imajo manj kot 10 zaposlencev. Zanimiva je tudi ugotovitev, da 

računovodski servisi, ki zaposlujejo več kot 10 zaposlencev, v povprečju najvišje ocenjujejo 

problem neusposobljenosti odjemalcev za kakovostno oceno posameznih konkurenčnih ponudb 

(povprečna ocena 3,9). 

Dobro bi bilo, da bi se računovodski servisi začeli zavedati, da za slabo stanje v tej dejavnosti 

niso krivi le trg in njihovi odjemalci, temveč tudi oni sami, ki bi morali storiti več za to, da bi se 

razmere na trgu postopoma izboljšale. Prav zato si v nadaljevanju poglejmo izsledke raziskave o 

kadrovski strukturi računovodskih servisov, njihovi storitveni širini in razvojni naravnanosti, o 

strinjanju z zakonsko ureditvijo dejavnosti in zavarovanju poklicne odgovornosti, o načinih 

                                                   
11 Razvrstitev problemov smo povzeli po raziskavi Horvata (2003b, 31). 
12 Da odjemalci pravilno razumejo informacije, ki jim jih računovodski servisi posredujejo o 

premoţenjsko-finančnem poloţaju in poslovni uspešnosti podjetja odjemalca. 
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zaračunavanja svojih storitev ter o ugotavljanju zadovoljstva svojih odjemalcev z merjenjem 

kakovosti opravljenih storitev.  

6.1 Kadrovska struktura v računovodskih servisih 

Anketirani računovodski servisi zaposlujejo relativno malo zaposlencev. Vzorec 166 podjetij iz 

naše raziskave nakazuje, da naj bi povprečni računovodski servis zaposloval pribliţno 3,37 

zaposlenca. Največje število zaposlencev v računovodskem servisu, zajetem v raziskavo, je 36, 

kar predstavlja 6,4 % vseh zaposlencev v računovodskih servisih, zajetih v raziskavo. 

Prevladujejo računovodski servisi, ki spadajo v skupino mikro podjetij. Malih podjetij, katerih 

dejavnost je računovodenje in ki zaposlujejo nad 10 zaposlencev, je v vzorcu 6 %, leta 2003 pa 

jih je bilo le 1 % (Horvat 2003b, 23). Glede na prejšnje raziskave ugotavljamo, da deleţ 

računovodskih servisov z več kot 10 zaposlenci vseeno raste. Je pa res, da med samostojnimi 

podjetniki ni nobenega računovodskega servisa, ki bi zaposloval več kot 10 zaposlencev, pa tudi 

taka, ki zaposlujeta več kot 5 zaposlencev, sta samo dva. Računovodskih servisov, ki zaposlujejo 

več kot 50 zaposlencev in bi se lahko uvrstili v skupino srednjih ali velikih podjetij, ni zaslediti. 

18 samostojnih podjetnikov posameznikov nima zaposlenih. 156 oziroma 94 % anketiranih 

računovodskih servisov ima manj kot 10 zaposlenih, od tega jih ima 22,9 % le 1 zaposlenega.  

Opaziti je precejšnjo razliko v povprečnem številu zaposlenih med samostojnimi podjetniki 

posamezniki in gospodarskimi druţbami, kar je po svoje razumljivo, saj so samostojni podjetniki 

posamezniki pravno oblika, predvidena predvsem za samozaposlitev. Temu primerno je tudi 

povprečno število zaposlenih manjše od tistega v gospodarskih druţbah. Samostojni podjetniki 

posamezniki tako zaposlujejo v povprečju 1,22 zaposlenca, gospodarske druţbe pa 4,26 

zaposlenca. Raziskava je pokazala, da gospodarske druţbe zaposlujejo kar 89,3 % vseh 

zaposlencev. 

Kot smo ţe večkrat omenili, se slaba izobrazbena sestava slovenskih računovodskih servisov po 

dosedanjih raziskavah šteje za enega izmed pomembnih razvojnih problemov v tej dejavnosti. 

Znanja, ki bi jih računovodski servisi morali obvladovati za kakovostno opravljanje svojih 

storitev, so namreč vse zahtevnejša. Zaradi vse zahtevnejših storitev, ki bi jih morali 

računovodski servisi obvladati, bi morale imeti osebe, zaposlene v računovodskih servisih, tudi 

ustrezno izobrazbo. Dejavnost računovodskih servisov ne zajema le knjiţenja poslovnih 

dogodkov in sestavljanja običajnih računovodskih obračunov, temveč tudi zahtevnejša opravila, 

kot so analiziranje, načrtovanje ter razna davčna, finančna in kadrovska svetovanja. Nizka 

izobrazbena struktura pa praviloma ne omogoča izvedbe takih in podobnih računovodskih 

opravil. Analizirali smo izobrazbeno sestavo
13

 po zaposlenih in po računovodskih servisih, kot jo 

                                                   
13

 Pri izračunu povprečne stopnje izobrazbe smo za tiste računovodske servise, ki nimajo zaposlenih, 

upoštevali stopnjo formalne izobrazbe vodje oziroma lastnika računovodskega servisa (za 18 

samostojnih podjetnikov posameznikov). 
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je pokazal naš vzorec (uporabili smo številčne označbe formalnih izobrazbenih stopenj, ki so se 

uporabljale v praksi pred prenovo Zakona o visokem šolstvu v letu 2006, kar nam omogoča za 

analizo potrebno računsko obdelavo in primerjavo s preteklimi raziskavami). Pri razporeditvi 

zaposlenih po formalni stopnji izobrazbe smo v vprašalnik dodali tudi moţnost, da razporedijo 

zaposlene, ki imajo morda izobrazbo niţjo od srednješolske. Izkazalo se je, da obstajajo tudi 

računovodski servisi s takim profilom zaposlencev, kot bo razvidno v nadaljevanju analize 

kadrovske strukture računovodskih servisov v Sloveniji.  

 

Slika 2: Izobrazbena sestava zaposlenih v računovodskih servisih 

Slika 2 prikazuje porazdelitev zaposlenih po posameznih izobrazbenih stopnjah in razvidno je, da 

srednješolska še vedno prevladuje (46 %), vendar pa je precej manjša kot leta 2003 (58 %) 

(Horvat 2003b, 24) oziroma leta 1995 (67 %) (Koţelj 1995, 127). To nakazuje, da se 

izobrazbena sestava vendarle izboljšuje in da se dejavnost računovodskih servisov vse manj 

dojema kot nekaj rutinskega, za kar ni potrebno posebno znanje. Primerjava med samostojnimi 

podjetniki posamezniki (55 % srednješolsko izobraţenih) in gospodarskimi druţbami (45 % 

srednješolsko izobraţenih) kaţe nekoliko višjo izobrazbeno raven pri slednjih, a če pogledamo 

povprečno stopnjo formalne izobrazbe, ta razlika niti ni tako bistvena. 

Preglednica 1: Porazdelitev izobrazbene sestave zaposlenih v računovodskih servisih 

Stopnja izobrazbe S. p. 
Gospodarske 

druţbe 
Skupaj 

Manj kot V.  3 8 11 

V. 33 224 257 

VI. 10 101 111 

VII. 14 148 162 

VIII. 0 18 18 

Skupaj 60 499 559 

Povprečje 5,58 5,89 5,86 

Vzorec 49 117 166 
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Iz preglednice 1 lahko razberemo porazdelitev izobrazbene strukture zaposlenih v računovodskih 

servisih, poleg tega pa lahko ugotovimo, da je povprečna stopnja formalne izobrazbe niţja pri 

samostojnih podjetnikih posameznikih (5,58) v primerjavi z gospodarskimi druţbami (5,89).  

Preglednica 2: Porazdelitev formalne izobrazbe po računovodskih servisih 

Povprečna stopnja formalne 

izobrazbe v servisu 

Število 

servisov 

< 5 do 5 42 

> 5 do 5,5 24 

> 5,5 do 6 51 

> 6 do 7 47 

> 7 do 8 2 

Skupaj 166 

Povprečje 5,86 

Porazdelitev formalne izobrazbe po servisih (preglednica 2) nakazuje, da se v servisih 

kombinirajo višje in niţje stopnje izobrazbe, saj vsa dela v računovodskem servisu ne zahtevajo 

visoko izobraţenega človeka. Horvat (2003b, 24) je v svoji raziskavi leta 2003 nakazal potrebo 

po opazovanju izobrazbenih trendov in porazdelitvi izobrazbenih zmoţnostih po servisih, da si 

lahko ustvarimo sliko o razvojnih potencialih te dejavnosti. Prav zato smo pri proučevanju 

našega vzorca zaposlenih šli še malo dlje. V vzorcu je samo 16,9 % takšnih, ki zaposlujejo 

izključno tiste s srednješolsko izobrazbo, kar pa je bistveno manj, kot je deleţ vseh posameznih 

zaposlencev s takšno stopnjo izobrazbe (46 %). V vzorcu 49 samostojnih podjetnikov 

posameznikov je namreč 24,5 % takšnih z izključno V. stopnjo izobrazbe, kar je sicer velik 

napredek v primerjavi s 55 %, gledano po posameznih zaposlenih, vendar manjši glede na 

gospodarske druţbe, kjer je v vzorcu 117 samo 13,7 % takšnih, ki zaposlujejo izključno 

srednješolsko izobraţene, gledano po posameznih zaposlenih pa je ta deleţ kar 44,9 % in se torej 

ne razlikuje bistveno od tistega pri samostojnih podjetnikih posameznikih. Takšne rezultate si 

lahko razloţimo kot posledico precej manjšega povezovanja med niţe in više izobraţenimi za 

izvajanje storitev pri samostojnih podjetnikih posameznikih (tistih, ki kombinirajo zaposlence s 

V. ali še kako višjo stopnjo izobrazbe, je le 18,4 % in zaposlujejo povprečno 2,8 zaposlenca) kot 

pri gospodarskih druţbah (tistih, ki kombinirajo zaposlence s V. ali še kako višjo stopnjo 

izobrazbe, je kar 60,7 % in zaposlujejo povprečno 5,7 zaposlenca). To pomeni, da strokovna 

zmoţnost servisa ni le preprost zbir zmoţnosti v njem zaposlenih posameznikov, temveč tudi 

njihovih sinergij. 

Stopnja izobrazbe kaţe nekatere razlike med računovodskimi servisi glede na število 

zaposlencev, kar je prikazano na sliki 3. 
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Slika 3: Delež zaposlencev po stopnji izobrazbe glede na število zaposlencev v 

računovodskem servisu 

Iz slike 3 je razvidna nekoliko višja izobrazbena raven pri računovodskih servisih z več 

zaposlenci. Pri obeh sicer še vedno prevladuje srednješolska izobrazba, vendar je pri tistih z več 

kot 10 zaposlenci mogoče zaslediti nekoliko večji odstotek višjih šolskih profilov, kot sta 

visokošolska oziroma univerzitetna izobrazba ter magisterij. VIII. stopnjo izobrazbe zasledimo 

sicer pri obeh skupinah, čeprav je ta odstotek zelo skromen in znaša 3,22 % vseh zaposlencev v 

računovodskih servisih s to stopnjo izobrazbe. Preseneča pa dejstvo, da so v obeh skupinah 

zaposleni tudi taki, ki imajo izobrazbo niţjo od srednješolske – sicer predstavljajo le slaba 2 % 

vseh zaposlenih, pa vendarle je to omembe vredno. Na podlagi tega lahko sklepamo, da imajo 

računovodski servisi z malo zaposlenci običajno nekoliko manj izobraţeno delovno silo. Mogoče 

gre vzroke iskati v tem, da to skupino računovodskih servisov predstavljajo tudi samozaposleni, 

ki so prej delali le del računovodskih opravil v večjih podjetjih in višje izobrazbe sploh niso 

potrebovali. Kot smo ţe omenili, jim je morda pomembnejše pridobivanje znanj s tega področja 

na raznih seminarjih kot pa pridobivanje dodatne stopnje formalne izobrazbe. 

Poleg razlik v izobrazbeni strukturi med računovodskimi servisi glede na število zaposlencev se 

kaţejo tudi nekatere razlike v izobrazbeni strukturi med računovodskimi servisi glede na število 

let delovanja. Iz slike 4 je razvidna nekoliko višja izobrazbena raven pri računovodskih servisih, 

ki poslujejo manj časa. 
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Slika 4: Delež zaposlencev po stopnji izobrazbe glede na število let delovanja 

računovodskega servisa 

Kar 38,71 % vseh zaposlencev v anketiranih računovodskih servisih, ki poslujejo manj kot 5 

oziroma manj kot 10 let, ima VII. stopnjo izobrazbe, V. stopnja izobrazbe pa prevladuje v vseh 

servisih, ki poslujejo več kot 5 let. Ugotovimo lahko, da je z višjo starostjo računovodskega 

servisa povezana niţja izobrazba njegovih zaposlencev. To potrdi tudi izračun povprečnih 

stopenj izobrazbe, in sicer je ta nadpovprečna pri servisih, ki poslujejo manj kot 5 let (6,1), pri 

servisih, ki poslujejo od 5 do manj kot 10 let, se stopnja nekoliko zniţa (6,02), najniţja (5,82), 

celo pod povprečjem celotnega vzorca (5,86), pa je pri tistih servisih, ki delujejo na trgu ţe več 

kot 10 let. Takšno stanje je najverjetneje tudi posledica tega, da je danes deleţ oseb, ki po 

končani srednji šoli ne nadaljujejo s študijem na fakulteti in si tako pridobijo vsaj VI. stopnjo 

izobrazbe, precej niţji, kot je bil včasih. 

Stopnjo formalne izobrazbe smo posebej preverjali tudi za vodje računovodskih servisov. Vodje v 

raziskavo vključenih računovodskih servisov imajo v povprečju formalno stopnjo izobrazbe 6,3, 

torej več kot višjo izobrazbo. Pri samostojnih podjetnikih posameznikih ima 42,9 % vodij še 

vedno srednješolsko izobrazbo, medtem ko je ta odstotek pri gospodarskih druţbah niţji, in sicer 

15,4 %. Skoraj polovica vodij v gospodarskih druţbah ima visokošolsko oziroma fakultativno 

izobrazbo (47,9 %). Povprečna stopnja formalne izobrazbe vodij računovodskih servisov je pri 

samostojnih podjetnikih niţja (5,9) kot pri gospodarskih druţbah (6,5). Največ vodij ima visoko 

oziroma fakultativno izobrazbo (41,6 %) in so v večini (71 %) vodje servisov, ki delujejo na trgu 

več kot 10 let. 

Strokovne zmoţnosti nosilcev dejavnosti računovodskih servisov niso odvisne samo od stopnje 

formalne izobrazbe, temveč tudi od dopolnilnega izobraţevanja (na primer pridobivanje 
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certifikatov in poklicnih nazivov ter tudi udeleţba na seminarjih, posvetih itd.). Naša raziskava 

se je zato dotaknila tudi teh razseţnosti pridobivanja znanj in strokovnih informacij, izsledke pa 

predstavljamo v nadaljevanju. 

V prvi vrsti nas je zanimalo stanje pridobljenih certifikatov za vodje računovodskega servisa ali 

drugih poklicnih nazivov.
14

 V vzorcu 166 računovodskih servisov je 41 % takih, katerih 

zaposleni so pridobili vsaj enega izmed zgoraj naštetih nazivov. Odstotek je nekoliko niţji med 

samostojnimi podjetniki posamezniki (32,7 % vseh), nekoliko višji pa med gospodarskimi 

druţbami (44,4 % vseh). Izmed skupaj 559 zaposlencev v našem vzorcu računovodskih servisov 

jih ima kakšnega od certifikatov oziroma poklicnih nazivov le 13,8 %. Podoben deleţ je 

pokazala tudi raziskava v letu 2003 (Horvat 2003b, 26). Pričakovali smo, da ne bo imel nihče 

pridobljenih nazivov preizkušeni revizor informacijskih sistemov, pooblaščeni revizor in 

preizkušeni notranji revizor, saj se računovodski servisi praviloma z dejavnostjo revizije ne 

ukvarjajo. Od vseh pridobljenih nazivov jih je skoraj 60 % pridobilo certifikat za vodjo 

računovodskega servisa, sledijo pa mu preizkušeni računovodja z dobrimi 20 %, davčni 

svetovalec z 9,1 % in preizkušeni davčnik s 3,9 %. Nekateri so pridobili tudi dva ali več 

strokovnih nazivov, a je njihova udeleţba zanemarljiva. Dobrih 9 % je navedlo tudi druge 

poklicne nazive, in sicer naziv davčni svetovalec pri Davčno izobraţevalnem inštitutu, certifikat 

NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) računovodja za manjše druţbe, samostojne podjetnike 

in zavode pri GZS ter naziv podjetniški svetovalec. Ena izmed anketiranih pa je navedla, da je v 

pridobivanju naziva certificirani poslovni računovodja na Inštitutu za poslovodno računovodstvo 

pri Visoki šoli za računovodstvo iz Ljubljane. Skoraj 81 % vseh, ki so pridobili poklicne nazive, 

deluje na trgu ţe več kot 10 let in imajo v večini (73,5 %) VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Menimo, 

da pridobljen strokovni naziv pozitivno vpliva na kakovost opravljenih storitev računovodskih 

servisov, saj ţe samo ime strokovni naziv pomeni, da imetnik tega naziva praviloma zagotavlja 

strokovnost, ki je posledica dviga znanja z izobraţevanjem. 

Poleg tega smo preverili še, koliko seminarjev, posvetov ipd. so se v računovodskih servisih 

udeleţili v preteklem letu. Povprečno naj bi po servisu beleţili 2,1 udeleţbe na zaposlenega, pri 

gospodarskih druţbah je povprečje nekoliko niţje (1,8), medtem ko je pri samostojnih 

podjetnikih povprečje nekoliko visoko (4,9). Je pa res, da smo pri podrobnejšem pregledu števila 

udeleţb na seminarjih ugotovili, da so vsaj 3 samostojni podjetniki posamezniki, ki ne 

zaposlujejo delavcev, navedli zelo številne udeleţbe (13, 15 in 20 seminarjev letno). Ko smo jih 

izločili iz analize, smo dobili povprečno 4 udeleţbe na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih 

posameznikih. Čeprav ta podatek niti ne preseneča tako zelo, saj je pri samostojnih podjetnikih 

povprečno manj zaposlenih in se morajo zato udeleţiti več izobraţevalnih dogodkov letno, pri 

servisih z več zaposlenimi (kot je raziskava pokazala so to v večini gospodarske druţbe) pa je 

dovolj, če se vsak zaposlenec letno udeleţi enega ali več dogodkov in svoje pridobljeno znanje 

                                                   
14 S poklicnim nazivom mislimo na kateri koli strokovni naziv, pridobljen pri SIR, GZS ali Zdruţenju 

davčnih svetovalcev Slovenije. 



 

73 

oziroma informacije prenese drugim zaposlenim v računovodskem servisu. V vzorcu je dobrih 

80 % računovodskih servisov, ki so se v preteklem letu v povprečju udeleţili do 5 takšnih 

dogodkov. Če pogledamo po dobi opravljanja te dejavnosti, se povprečna udeleţba na 

zaposlenega zniţa v podjetjih, ki so na trgu 10 let in več (do 10 let povprečno 3 udeleţbe na 

zaposlenega, nad 10 let pa slabi 2 udeleţbi). Analiza je še pokazala, da se tisti z izključno 

srednješolsko izobrazbo v povprečju letno udeleţijo enega izobraţevalnega dogodka več na 

zaposlenega kot tisti z višjo formalno stopnjo izobrazbe. 

Računovodske servise smo povprašali tudi po številu rednih odjemalcev. Takih, ki se enkrat na 

leto obrnejo na računovodski servis za pripravo zaključnega računa oziroma občasno svetovanje, 

ne moremo šteti za redne odjemalce. V vzorcu imajo računovodski servisi 9.126 odjemalcev, kar 

pomeni v povprečju 55 odjemalcev na en računovodski servis oziroma 16,3 odjemalcev na 

posameznega zaposlenega v računovodskih servisih, zajetih v raziskavo. Samostojni podjetniki 

posamezniki imajo v primerjavi z gospodarskimi druţbami povprečno manj odjemalcev na servis 

(36,1), imajo pa višje število odjemalcev na zaposlenca (29,5). V gospodarskih druţbah ima en 

servis v povprečju skoraj 63 odjemalcev in le 14,7 odjemalcev na zaposlenca.  

Anketirani računovodski servisi kaţejo glede na število zaposlencev in tudi glede na število let 

opravljanja dejavnosti nekatere razlike v strukturi svojih odjemalcev. Računovodski servisi z 

manj kot 10 zaposlenci opravljajo skupaj storitve za 7.492 odjemalcev, kar pomeni povprečno 

48 odjemalcev na en računovodski servis oziroma 18,7 odjemalcev na zaposlenca. Tisti z več kot 

10 zaposlenci imajo skupaj 1.634 odjemalcev, kar predstavlja 163,4 odjemalcev na en 

računovodski servis oziroma 10,3 odjemalcev na zaposlenca. Računovodski servis, ki posluje 

manj kot 10 let, opravlja storitve za povprečno 43,4 odjemalce, tisti, ki je na trgu prisoten več kot 

10 let, pa za 58,2 odjemalca. Glede na število let opravljanja dejavnosti ni razlik v povprečnem 

številu na zaposlenca, ta namreč znaša nekaj več kot 16 odjemalcev na zaposlenca. 

Če primerjamo rezultate o izobrazbeni strukturi zaposlencev in povprečnem številu odjemalcev 

glede na število zaposlencev, lahko ocenimo, da imajo računovodski servisi, ki zaposlujejo bolj 

izobraţen kader, to so tisti z več kot 10 zaposlenci, manj odjemalcev na zaposlenega kot po 

številu zaposlencev manjši računovodski servisi, ki v povprečju zaposlujejo osebe z nekoliko 

niţjo izobrazbo. Logično je dejstvo, da manjše število zaposlencev pogojuje manjše število 

odjemalcev. Glede na evidentirane podatke, da imajo manjši računovodski servisi z manj 

izobraţenim kadrom v povprečju več odjemalcev na zaposlenca kot veliki, lahko podvomimo o 

kakovosti opravljenih storitev. 

6.2 Storitvena širina proučevanih računovodskih servisov 

V anketni vprašalnik smo vključili tudi vprašanje, katere vrste računovodskih in sorodnih 

storitev opravljajo računovodski servisi. Anketiranci so morali vpisati pribliţen odstotek dela, ki 

ji ga namenjajo. Tega je sicer v računovodskih servisih pogosto zelo teţko oziroma celo 
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nemogoče razmejiti med posameznimi storitvenimi vsebinami, nas pa je predvsem zanimalo, ali, 

katere in koliko »neknjigovodskih« storitev se sploh zagotavlja ter kakšne so napovedi v tej 

zvezi. Klasifikacijo storitev smo povzeli po raziskavi iz leta 2003 (Horvat 2003b, 28). 

 

Slika 5: Storitveni profil povprečnega računovodskega servisa 

Iz slike 5 je razvidno, da knjigovodenje močno prevladuje, v povprečju namreč zaposluje 59,1 % 

celotnih delovnih zmogljivosti. Odjemalci računovodskih storitev so poleg knjigovodenja deleţni 

še drugih storitev, med katerimi z 8,8 % prevladuje davčno svetovanje in zastopanje, sledita pa 

mu računovodsko urejanje (7,9 %) ter pomoč pri poslovnem odločanju (6,6 %). Nekaj je tudi 

računovodskega analiziranja (6,1 %), predračunsko in nadzorno računovodsko spremljanje pa 

dosegata zelo majhen deleţ (2,9 %). Svetovanje v zadevah knjigovodenja in pri knjigovodskem 

poročanju (7,9 %) ter gradnja računovodskih informacijskih sistemov (0,7 %), čeprav 

računovodski, nista storitvi zunanjega izvajanja računovodenja, torej ne spadata toliko v 

dejavnost računovodskih servisov, zato se nam zdi pri prvi visok odstotek angaţiranja. Razlike 

med samostojnimi podjetniki posamezniki in gospodarskimi druţbami niso tako velike, da bi 

bistveno odstopale od skupnega povprečja. Knjigovodenje tako prevladuje v tistih računovodskih 

servisih, ki delujejo na trgu ţe več kot 10 let (povprečje 59,9 %), ki zaposlujejo manj kot 5 

zaposlencev (povprečje 60,7 %) in kjer ima vodja srednješolsko izobrazbo (povprečno dve 

tretjini delovnih zmoţnosti). V tistih računovodskih servisih, ki zaposlujejo zaposlence izključno 

s srednješolsko izobrazbo, je deleţ knjigovodenja višji (62,3 %) kot v tistih, ki kombinirajo 

zaposlence s V. ali še kako višjo stopnjo izobrazbe (57,1 %). Zanimiv je tudi podatek, da davčno 

zastopanje prevladuje v tistih servisih, kjer ima vodja VIII. stopnjo formalne izobrazbe in katerih 

zaposleni imajo več kot VII. stopnjo izobrazbe. 
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Preglednica 3: Porazdelitev »neknjigovodskih« storitev 

»Neknjigovodske« storitve 0 % > 0–5 % > 5–10 % > 10 % 

Pomoč pri poslovnem odločanju 19,3 % 42,2 % 28,9 % 9,6 % 

Svetovanje pri knjigovodenju in 

knjigovodskem poročanju 19,3 % 28,9 % 36,7 % 15,1 % 

Računovodsko analiziranje 21,7 % 39,8 % 33,1 % 5,4 % 

Davčno svetovanje in zastopanje 16,3 % 21,1 % 48,2 % 14,5 % 

Predračunsko in nadzorno 

računovodsko spremljanje 56,0 % 29,5 % 12,7 % 1,8 % 

Gradnja računovodskih informacijskih 

sistemov 83,7 % 13,3 % 3,0 % 0,0 % 

Računovodsko urejanje 20,5 % 28,3 % 33,1 % 18,1 % 

Razdrobljenost »neknjigovodskih« storitev nakazuje (preglednica 3), da sluţijo predvsem 

zaokroţitvi ponudbe v računovodskih servisih oziroma so posledica njihove teţnje ponuditi 

celovito storitev na enem mestu. Računovodski servisi jih tako izvajajo po potrebi. 

Bolj kot trenutno stanje pa so zanimive napovedi udeleţencev raziskave v zvezi z razširitvijo 

dejavnosti s katero od ponujenih ali drugih storitev. Nekoliko razočara podatek, da kar 88 % 

vprašanih o tem sploh ne razmišlja oziroma v zvezi s tem nima nobene posebne namere, vsaj ne 

kratkoročno. Tisti, ki o tem vendarle razmišljajo in imajo v zvezi s tem tudi namere, pa so 

navedli vsaj katero izmed storitev, navedenih v zgornji preglednici, razen gradnje informacijskih 

sistemov, ki je ţe sedaj na repu zaposlovanja delovnih zmoţnosti računovodskih servisov, 

vključenih v raziskavo. Kot moţne dodatne storitve so navedli še: 

 poslovodno računovodstvo; 

 kadrovsko in pravno svetovanje, 

 računovodstvo za kmete (tako imenovano »farm accounting«); 

 brezpapirnato poslovanje in arhiviranje; 

 izvršbe; 

 forenzično računovodstvo;
15

 

 »coaching«.
16

  

                                                   
15 Forenzično računovodstvo je splošen izraz, ki se uporablja za opis kakršne koli gospodarske 

preiskave, ki lahko privede do pravnih ali drugih posledic. Forenzični računovodja je krovni nosilec 

te dejavnosti in profesionalni preiskovalec kaznivih in drugih nedovoljenih gospodarskih dejanj. 

Poleg visoke ravni poslovno-ekonomskega znanja in veščin (računovodska, revizijska in poslovno-

finančna znanja) so potrebna še dodatna znanja in izkušnje s področja preiskovanja gospodarskih 

prevar, znanja o kazenskem pravu in metodiki kriminalističnih preiskovanj (Sekcija forenzičnih 

računovodij). 
16 Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproţi miselne procese, 

ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov (International Coach Federation 2010). 
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6.3 Zakonska ureditev računovodske dejavnosti 

Predlog, da se zaostrijo formalni pogoji za opravljanje računovodskih storitev, anketirani v veliki 

meri podpirajo. Za zakonsko ureditev minimalne formalne izobrazbe in drugih pogojev za 

opravljanje te dejavnosti je 86,1 %
17

 računovodskih servisov, ki so sodelovali v raziskavi. Več 

kot polovica (58 %) jih deluje na trgu več kot 10 let, dobre tri četrtine (76,9 %) jih ima manj kot 

5 zaposlenih, 69,3 % vodij pa ima višjo oziroma visoko stopnjo formalne izobrazbe. Strinjanje 

izraţajo tako tisti, ki še nimajo potrdila o strokovni usposobljenosti (teh je 57,3 %), slaba tretjina 

teh nima niti zavarovane poklicne odgovornosti, kot tudi tisti, ki imajo pridobljene certifikate 

oziroma poklicne nazive, od katerih jih ima večina (91,8 %) tudi zavarovano poklicno 

odgovornost. Takih, ki niso za to, da se zakonsko uredijo pogoji za delovanje računovodskih 

servisov, ki nimajo pridobljenega nobenega strokovnega oziroma poklicnega naziva in ki nimajo 

zavarovanja splošne oziroma poklicne odgovornosti, je v vzorcu 3 %. Kar 92,9 % računovodskih 

servisov, ki zaposlujejo izključno zaposlence s srednješolsko izobrazbo, je za zakonsko ureditev 

te dejavnosti, pri čemer bi se lahko vprašali, kakšno najniţjo zahtevano stopnjo formalne 

izobrazbe so imeli v mislih. V Predlogu Zakona o računovodski dejavnosti je zapisano, da bi 

moral strokovni vodja računovodske druţbe imeti najmanj visokošolsko izobrazbo, veljavno 

potrdilo o strokovni usposobljenosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 

računovodenja. Delovne izkušnje pri tovrstnih storitvah naj bi bile torej pomembne, saj jih tudi 

visoka raven formalne izobrazbe ne more nadomestiti. V nekaterih drţavah članicah je pogoj 

ustrezna stopnja izobrazbe ali pa zadostno število let delovnih izkušenj, v našem predlogu pa je 

zahtevano oboje. 

Ali so računovodski servisi seznanjeni s Predlogom Zakona o računovodski dejavnosti in vedo, 

kaj vse bi bilo treba storiti za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti računovodskega 

servisa, v raziskavi nismo posebej spraševali.  

Eden izmed pogojev za začetek opravljanja dejavnosti na podlagi Predloga Zakona o 

računovodski dejavnosti je tudi ta, da bi moral imetnik licence zagotoviti zavarovanje 

odgovornosti. Prav zato smo udeleţence v raziskavi povprašali še, ali so pri zavarovalnicah 

zavarovani za povzročitev škode, ki bi jo zaradi napak ali nepravilnosti pri svojem delu lahko 

utrpeli njihovi odjemalci – tako imenovano zavarovanje splošne oziroma poklicne odgovornosti. 

Iz vzorca 166 računovodskih servisov jih je kar 75,9 % odgovorilo pritrdilno, pri čemer je 

odstotek nekoliko niţji pri samostojnih podjetnikih posameznikih (61,2 %) in višji pri 

gospodarskih druţbah (82,1 %). V povprečju gre za računovodske servise s povprečno nekoliko 

večjim številom zaposlenih, a nič kaj višjo izobrazbo od drugih. 

                                                   
17 Podobno je ugotovil tudi Horvat (2003b, 27). 
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6.4 Cene in tarifa za opravljene storitve 

V raziskavi smo ugotavljali, koliko računovodskih servisov in v kolikšni meri se drţijo tarif, ki 

jih je za posamezna računovodska opravila predvidela ZRS pri GZS. 12 % vprašanih je navedlo, 

da teh tarif sploh ne upoštevajo, v preteţni meri naj bi se jih drţalo pribliţno 10,2 %, 75,9 % pa 

jih uporablja le kot usmeritev, a so njihove cene niţje. Da imajo cene višje od predvidenih, je 

navedlo zgolj 0,6 % anketiranih. Ne glede na razmeroma nizek odstotek tistih, ki se predvidenih 

tarif preteţno drţijo, smo mnenja, da so te zagotovo v precejšnjo pomoč računovodskim servisom 

pri uveljavljanju zasluţenega plačila za njihovo delo in kot takšne pomemben prispevek k 

urejanju razmer na trgu. 2 anketiranca sta glede tarif pripomnila, da »bi bila tarifa idealna, a 

ostaneš brez strank, če jo uporabljaš«, oziroma da »tarif ne upoštevajo, ker za to ni nikakršnih 

moţnosti zaradi neurejenosti tega področja«. Bistvenih razlik pri upoštevanju tarif med 

samostojnimi podjetniki posamezniki in gospodarskimi druţbami ni, le da jih kot usmeritev še 

bolj številčno uporabljajo prvi. Da jim sluţijo kot usmeritev za zaračunavanje svojih storitev, a 

imajo cene v povprečju niţje, so v večji meri navedli tisti računovodski servisi, ki imajo manj kot 

5 zaposlencev (75,9 %), delujejo na trgu ţe več kot 10 let (56,6 %) in zaposlujejo skoraj dve 

tretjini vseh zaposlencev. Glede na izobrazbo vodij računovodskih servisov pa na tem področju ni 

pomembnih razlik. 

Bolj kot odstopanje od predvidenih tarif skrbi dejstvo, da se večji del storitev še vedno 

zaračunava po mesečnem pavšalu. V povprečju naj bi računovodski servisi zaračunali kar 

70,6 % opravljenih storitev po mesečnih pavšalih, pogosteje so to tisti servisi, ki delujejo na trgu 

več kot 10 let in imajo več kot 5 oziroma manj kot 10 zaposlencev. Še več, kar dobra polovica 

računovodskih servisov zaračuna po mesečnih pavšalih več kot 90 % svojih storitev oziroma kar 

78,3 % jih po mesečnih pavšalih zaračuna več kot 50 % storitev. Dobra polovica računovodskih 

servisov je tudi takih, ki zaračuna manj kot 20 % opravljenih storitev po dejansko porabljenem 

času zanje, le 14,5 % pa jih zaračuna več kot 90 % storitev po dejanskih opravilih. Povprečno 

kar 23,5 % vseh anketiranih računovodskih servisov zaračunava svoje storitve izključno po 

mesečnih pavšalih, pri čemer je odstotek višji pri samostojnih podjetnikih posameznikih (30,6 %) 

in niţji pri gospodarskih druţbah (20,5 %). Izključno po dejanskih opravilih zaračunava svoje 

storitve le 6 % vseh računovodskih servisov, razlik med organizacijskimi oblikami pa ni. 

Izobrazba vodje ima, glede na rezultate raziskave, velik vpliv na zaračunavanje storitev. 

Ugotovili smo, da v računovodskih servisih, kjer imajo vodje zgolj srednješolsko izobrazbo, 

zaračunajo kar 80 % opravljenih storitev po mesečnih pavšalih. Ta odstotek se z višanjem 

stopnje izobrazbe vodij postopno zniţuje. Računovodski servisi, kjer ima vodja VIII. stopnjo 

izobrazbe, pa zaračunavajo po mesečnih pavšalih le še 57,7 % opravljenih storitev. Tudi naša 

raziskava je tako potrdila, da zaračunavanje storitev po mesečnih pavšalih v računovodskih 

servisih v Sloveniji še vedno močno prevladuje in se v zadnjem desetletju, torej od zadnje 
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tovrstne raziskave,
18

 na tem področju ni nič spremenilo na bolje. Še več, računovodski servisi 

zaračunavajo po pavšalih celo več svojih storitev. 

6.5 Merjenje kakovosti storitev računovodskih servisov v Sloveniji 

Posledica šibke razvojne naravnanosti računovodskih servisov je tudi to, da računovodski servisi 

ne merijo kakovosti storitev tako, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci. V nadaljevanju smo 

ugotovili, koliko v raziskavo vključenih servisov meri kakovost svojih storitev in kakšne prijeme 

uporabljajo v ta namen. Zanimalo nas je tudi, ali merijo kakovost storitev kontinuirano in se 

trudijo za izboljšanje njihove kakovosti. 

Hipoteza 1: Večina računovodskih servisov ne meri kakovosti storitev s strani svojih 

odjemalcev.  

Preglednica 4: Merjenje kakovosti storitev računovodskih servisov 

  

Izmerjena 

vrednost 

Izmerjeni 

odstotek 

Pričakovana 

vrednost 

Pričakovani 

odstotek 

Hi-

kvadrat 
g p 

Da 69 41,6 % 83 50 % 

4,723 1 0,030 Ne 97 58,4 % 83 50 % 

Skupaj 166 100 % 166 100 % 

Iz vzorca računovodskih servisov je razvidno, da jih 41,6 % meri kakovost svojih storitev, kot jo 

ocenjujejo njihovi odjemalci, kar je statistično značilno niţje od hipotetičnih 50 % (hi-kvadrat = 

4,723, p = 0,030). Oblikovali smo ničelno in alternativno hipotezo. Domnevali smo, da večina, 

torej več kot 50 %, računovodskih servisov v Sloveniji ne meri kakovosti storitev, kot jo 

ocenjujejo njihovi odjemalci. 

H0: M  50 

H1: M > 50 

Hipotezo smo sprejeli, saj se deleţ računovodskih servisov, ki merijo kakovost svojih storitev, 

razlikuje od 50 % pri stopnji značilnosti 0,030. 

Eno petino tistih, ki izvajajo meritve kakovosti storitev, predstavljajo samostojni podjetniki, 

druge pa gospodarske druţbe. V vzorcu 49 samostojnih podjetnikov posameznikov je 28,6 % 

takih, ki merijo kakovost storitev, kar je veliko manj kot v vzorcu 117 gospodarskih druţb, kjer 

jih meri kakovost storitev 47 %. 4,3 % vseh računovodskih servisov, ki merijo kakovost storitev, 

je takih, ki zaposlujejo zaposlence izključno s srednješolsko izobrazbo. Večina (82,6 %) jih 

deluje na trgu več kot 10 let, slabi dve tretjini imata manj kot 5 zaposlencev, prevladujeta pa 

višja in visoka stopnja izobrazbe (80 %). V raziskavi smo tako šli še dlje. Zanimalo nas je, 

kakšno metodo merjenja kakovosti uporabljajo in kako pogosto izvajajo meritve. Od skupno 69 

                                                   
18 Glej Horvat 2003b, 31. 
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računovodskih servisov se večina, kar 84,1 %, za merjenje kakovosti posluţuje poglobljenih 

razgovorov s svojimi odjemalci, 11,6 % jih za to uporablja vprašalnike, 2,9 % pa jih analizira 

razloge izgubljenih odjemalcev. Na repu je en računovodski servis (predstavlja 1,4 % vseh, ki 

ugotavljajo kakovost storitev), ki ima pridobljen certifikat ISO za vodenje kakovosti. V njem 

redno spremljajo in nadzirajo kakovost ter vodijo dokumente na dnevnem nivoju opravljanja 

storitev. V zvezi s tem tekoče rešujejo in preprečujejo nekakovostno obravnavanje njihovih 

poslovnih partnerjev. Dobri dve tretjini jih izvaja vprašalnike vsaki dve leti, drugi pa polletno. 

Analizo razlogov izgubljenih odjemalcev opravljajo letno oziroma ob izgubi odjemalca. 

Poglobljene razgovore pa uporabljajo različno, mesečno, četrtletno, sproti oziroma po potrebi, 

odvisno od količine dela pri posameznem odjemalcu. 

Udeleţence v raziskavi smo prosili, naj po svoji presoji ocenijo kakovost storitev, ki jih izvajajo 

za svoje odjemalce. V povprečju so udeleţenci v raziskavi ocenili svoje storitve več kot dobro, to 

je z oceno 4,43. Ta ocena je pri gospodarskih druţbah nekoliko višja (4,47) kot pri samostojnih 

podjetnikih posameznikih (4,04). V primerjavi z oceno zadovoljstva odjemalcev iz raziskave 

ZRS iz leta 2013, kjer so ocenili zadovoljstvo s povprečno oceno 4,23, se povprečna ocena 

kakovosti računovodskih servisov iz naše raziskave niti ne razlikuje bistveno. 

 

Slika 6: Povprečne ocene kakovosti računovodskih servisov glede na leta delovanja, 

izobrazbo vodij, število zaposlenih in njihovo povprečno izobrazbo 

Iz slike 6 je moč razbrati, da leta delovanja ne vplivajo bistveno na višino ocene kakovosti 

storitev. Glede na število zaposlenih, izobrazbo vodij servisov in povprečno izobrazbo zaposlenih 

pa se povprečna ocena postopno zvišuje. To pomeni, da najvišje ocenjujejo kakovost svojih 

storitev tisti servisi, ki imajo več kot 10 zaposlencev, kjer ima vodja VII. oziroma VIII. stopnjo 
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izobrazbe in kjer je povprečna stopnja izobrazbe zaposlencev več kot višja. Še več, računovodski 

servisi, ki zaposlujejo izključno srednješolsko izobraţene, so podali povprečno oceno kakovosti 

4,29, medtem ko so tisti, ki imajo poleg zaposlencev s V. stopnjo tudi zaposlence z višjimi 

stopnjami izobrazbe, v povprečju ocenili kakovost svojih storitev z oceno 4,40. Zanimiva je tudi 

ugotovitev, da tisti, ki uporabljajo kakšno od metod za merjenje kakovosti storitev, ocenjujejo 

svojo kakovost višje (povprečno 4,48) kot tisti, ki je ne uporabljajo (povprečno 4,25). Tistih, ki 

so kakovost svojih storitev ocenili z najvišjo moţno oceno (zelo dobra), je v celotnem vzorcu 

42,8 %, več kot 80 % teh je gospodarskih druţb. Skoraj polovica pa jih je označila kakovost 

svojih storitev kot dobro. Takih, ki bi kakovost svojih storitev ocenili z najniţjima ocenama 

(slaba oziroma zelo slaba), v vzorcu ni, kot povprečno pa jih je ocenilo 8,4 %, od katerih je 

večina samostojnih podjetnikov posameznikov z nizko povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih 

oziroma vodje. Ker se s pridobivanjem strokovnih nazivov in certifikatov potrjujeta strokovnost 

in vsaj načeloma višja kakovost izvedbe računovodskih storitev, smo med drugim ugotovili, da 

višje (povprečno 4,46) ocenjujejo kakovost svojih storitev tisti, ki so pridobili kakršen koli naziv, 

kot pa tistih, ki ga niso (povprečno 4,27). 

Ne nazadnje pa smo preverili še pomen posameznih dimenzij kakovosti storitev z uporabo 

modela Servqual. Analizirali smo, kakšna so po mnenju anketiranih računovodskih servisov 

pričakovanja odjemalcev zvezi z opravljenimi storitvami. Ocenili so pomen posamezne dimenzije 

za vrednotenje kakovosti storitev pri: 

 fizični podpori: urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih ter primeren delovni čas 

servisa; 

 zanesljivosti: izvajanje storitev v skladu z obljubami ter dostopnost in razumljivost potrebnih 

informacij; 

 odzivnosti: hitrost izvedbe storitev in pripravljenost pomagati odjemalcu; 

 zaupanju in varnosti: ali zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih ter kakšno 

znanje imajo zaposleni, ki izvajajo storitve; 

 empatiji: ali zaposleni upoštevajo njihove interese in razumejo potrebe. 

Petim dimenzijam iz modela kakovosti storitev smo dodali še šesto dimenzijo, to je ceno storitev. 

Slika 7 prikazuje srednje vrednosti pomena posameznih dimenzij kakovosti storitev za odjemalce 

na podlagi ocene računovodskih servisov. 
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Slika 7: Srednje vrednosti pomena posameznih dimenzij kakovosti storitev 

Anketirane računovodske servise smo prosili, naj na lestvici od 1 (ni pomembno) do 5 (ključno) 

ocenijo pričakovanja njihovih obstoječih oziroma tudi potencialnih odjemalcev v zvezi z 

naštetimi dimenzijami kakovosti storitev (slika 7). V vzorcu 166 računovodskih servisov so ti 

najvišji pomen pripisali znanju zaposlenih, ki izvajajo storitve (4,19), takoj zatem pa naj bi bilo 

odjemalcem pomembno vzbujanje zaupanja in varnosti zaposlenih pri odjemalcih (4,17) ter cena 

za opravljene računovodske storitve (4,16). Z oceno 5 oziroma kot ključno dimenzijo ocene 

kakovosti je ceno storitev označilo kar 42,2 % vseh udeleţencev v raziskavi. Pričakovano sta 

dimenziji urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih (kot manj pomembno oziroma z 

oceno 2 jo je ocenila dobra četrtina anketiranih računovodskih servisov) ter primeren delovni čas 

oziroma uradne ure pristali na zadnjih mestih, kar pomeni, da naj ne bi bili tako pomembni pri 

ocenjevanju kakovosti storitev računovodskih servisov. Srednje vrednosti ocen pričakovanj 

odjemalcev so pri večini dimenzij višje pri tistih računovodskih servisih, ki so organizirani kot 

samostojni podjetniki posamezniki, razen pri ceni storitev ter dostopnosti in razumljivosti 

potrebnih informacij, katerima so višji pomen pripisali servisi, organizirani kot gospodarske 

druţbe. 
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Statistično značilno višji pomen (višjo srednjo oceno) so posameznim dimenzijam pripisovali 

naslednji računovodski servisi: 

 pri izvajanju storitev skladno z obljubami (vsebinsko, časovno) tisti, ki delujejo manj kot 10 

let, imajo več kot 5 zaposlencev, imajo vodje V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe in je 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih višja od VI. stopnje; 

 pri dostopnosti in razumljivosti potrebnih informacij tisti, ki delujejo manj kot 10 let, imajo 

več kot 5 zaposlencev, imajo vodje VI. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe in je povprečna 

stopnja izobrazbe zaposlencev višja od VI. in niţja od VII. stopnje; 

 pri takojšnji izvedbi storitev tisti, ki delujejo več kot 10 let, imajo več kot 5 zaposlencev, 

imajo vodje VI. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, zaposlujejo izključno srednješolsko 

izobraţen kader in so pridobili certifikat oziroma strokovni naziv; 

 pri pripravljenosti pomagati odjemalcem tisti, ki delujejo manj kot 10 let, imajo več kot 5 

zaposlencev, imajo vodje VI. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, je povprečna stopnja 

izobrazbe zaposlenih niţja oziroma enaka srednješolski in višja od VII. stopnje ter so 

pridobili certifikat oziroma strokovni naziv; 

 pri dimenziji, da zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih, tisti, ki delujejo na 

trgu več kot 10 let, imajo več kot 5 zaposlencev, imajo vodje VII. stopnjo izobrazbe in 

merijo kakovost storitev, kot jo ocenjujejo odjemalci; 

 pri znanju zaposlenih, ki izvajajo storitve, tisti, ki imajo več kot 10 zaposlenih, delujejo na 

trgu več kot 10 let, imajo vodje V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe in zaposlujejo izključno 

srednješolsko izobraţen kader; 

 pri upoštevanju interesov odjemalcev s strani zaposlenih tisti, ki poslujejo manj kot 10 let, 

imajo manj kot 5 oziroma več kot 10 zaposlencev, imajo vodje V. stopnjo izobrazbe, je 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih niţja oziroma enaka srednješolski ter višja od VI. in 

niţja od VII. stopnje ter zaposlujejo izključno srednješolsko izobraţen kader; 

 pri razumevanju odjemalčevih potreb s strani zaposlenih tisti, ki delujejo na trgu manj kot 

10 let, imajo več kot 5 zaposlenih, imajo vodje VI. stopnjo formalne izobrazbe, je povprečna 

stopnja izobrazbe zaposlenih niţja oziroma enaka srednješolski in višja od VI. stopnje; 

 pri urejenosti prostorov, opreme, okolja in zaposlenih tisti, ki poslujejo ţe več kot 10 let, 

imajo več kot 5 zaposlencev, imajo vodje VI. oziroma VII. stopnjo izobrazbe, je povprečna 

stopnja zaposlencev niţja kot VI. in poleg zaposlencev s V. stopnjo izobrazbe zaposlujejo 

tudi tiste z višjo stopnjo formalne izobrazbe; 

 pri primernem delovnem času oziroma uradnih urah tisti, ki delujejo na trgu manj kot 5 

oziroma več kot 10 let, imajo manj kot 5 zaposlencev, imajo vodje V., VI. oziroma VIII. 

stopnjo izobrazbe in zaposlujejo izključno srednješolsko izobraţen kader; 

 pri ceni tisti, ki delujejo na trgu manj kot 5 let, imajo manj kot 5 oziroma več kot 10 

zaposlencev, imajo vodje V., VI. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, zaposlujejo izključno 

srednješolsko izobraţen kader in merijo kakovost storitev, kot jo ocenjujejo odjemalci. 
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Podobne rezultate so dale tudi srednje vrednosti za zdruţene dimenzije kakovosti storitev, ki so 

prikazane na sliki 8. 

 

Slika 8: Srednje vrednosti pomena združenih dimenzij kakovosti storitev 

Kot lahko razberemo iz slike 8, sta zaupanje in varnost (srednja vrednost 4,178) ter cena (4,157) 

najpomembnejši dimenziji ocene kakovosti storitev. Sledijo jima zanesljivost (3,904), odzivnost 

(3,889) in empatičnost osebja (3,870). Kot najmanj pomembno dimenzijo so anketirani 

računovodski servisi ocenili fizično podporo (3,142). V povprečju ocenjujejo samostojni 

podjetniki posamezniki višje kot gospodarske druţbe dimenzije zaupanja in varnosti, odzivnost, 

empatičnost osebja in fizično podporo. 

Statistično značilno višji pomen (višjo srednjo oceno) so pripisovali zdruţenim dimenzijam 

kakovosti storitev naslednji računovodski servisi: 

 pri zanesljivosti tisti, ki poslujejo manj kot 10 let, imajo več kot 5 zaposlenih, imajo vodje 

V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe, je povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih višja od VI. in 

niţja od VII. stopnje izobrazbe; 

 pri odzivnosti tisti, ki delujejo na trgu več kot 5 oziroma manj kot 10 let, imajo več kot 5 

zaposlenih, imajo vodje V. stopnjo izobrazbe, je povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih 

niţja oziroma malo višja od srednješolske in višja od VI. stopnje, zaposlujejo izključno 

srednješolsko izobraţen kader ter so pridobili certifikat oziroma poklicni strokovni naziv; 

 pri zaupanju in varnosti tisti, ki delujejo na trgu več kot 10 let, imajo več kot 5 zaposlenih, 

imajo vodje V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe in zaposlujejo izključno srednješolsko 

izobraţen kader; 
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 pri empatičnosti osebja tisti, ki poslujejo manj kot 10 let, imajo več kot 10 zaposlenih, imajo 

vodje V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe, je povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih niţja 

oziroma enaka srednješolski ter višja od VI. in niţja od VII. stopnje izobrazbe ter 

zaposlujejo izključno srednješolsko izobraţen kader; 

 pri fizični podpori tisti, ki delujejo na trgu manj kot 5 oziroma več kot 10 let, imajo več kot 

5 oziroma manj kot 10 zaposlenih, imajo vodje V. stopnjo izobrazbe, je povprečna izobrazba 

zaposlenih niţja od srednješolske oziroma nekaj višja kot srednješolska, zaposlujejo 

izključno srednješolsko izobraţen kader in so pridobili certifikat oziroma poklicni strokovni 

naziv; 

 pri ceni tisti, ki delujejo na trgu manj kot 5 oziroma več kot 10 let, imajo manj kot 5 

oziroma več kot 10 zaposlencev, imajo vodje V. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, je 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih niţja oziroma enaka srednješolski, zaposlujejo 

izključno srednješolsko izobraţen kader in merijo kakovost svojih storitev, kot jo ocenjujejo 

njihovi odjemalci. 

Da bi lahko ugotovili, ali računovodski servisi v Sloveniji poznajo pričakovanja svojih 

odjemalcev, bi morali opraviti še raziskavo za njihove odjemalce, ki bi ocenili dejansko zaznano 

kakovost za posamezno dimenzijo kakovosti storitev. To je na podoben način storila ZRS z 

analizo zadovoljstva strank z računovodskimi servisi v letih 2008 in 2013. Menimo, da je 

pomembneje, da vsak računovodski servis zase ugotovi, kaj od njega pričakuje odjemalec in kaj 

dejansko prejema, torej kje so še moţnosti za izboljšave in posledično za povečanje zadovoljstva 

in ne nazadnje tudi lojalnosti odjemalcev. Prav zato smo to storili v nadaljevanju na primeru 

izbranega računovodskega servisa. 
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7 OCENA KAKOVOSTI STORITEV V RAČUNOVODSKEM SERVISU VEPEX, 

D. O. O. 

Podjetje VEPEX, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1989 z namenom, da pomaga 

novonastajajočim podjetjem in podjetjem, ki so se znašla v drugačnih gospodarskih razmerah po 

osamosvojitvi Slovenije. Obseg dela je rasel, prav tako število zaposlenih. S svojimi spoznanji so 

pomagali razvijati tehnologijo obdelave podatkov in sledili razvoju informacijskih rešitev. Danes 

so zaradi učinkovitih rešitev dosegli visoko raven opravljanja storitev s konkurenčno nizkimi 

cenami (Vepex 2010). 

Temeljna dejavnost podjetja so knjigovodske storitve ter računovodsko in davčno svetovanje, po 

potrebi odjemalcev pa se izvaja tudi računovodsko načrtovanje in analiziranje. Ponuja izdelavo 

sprotnih informacij, ki jih potrebuje vodja podjetja za uspešno poslovanje, kar omogoča 

konkurenčen nastop na trgu in povečevanje učinkovitosti. Skrbi za optimizacijo davkov. Vse to 

podjetje izvaja z najsodobnejšo opremo in razvija moţnost za vodenje knjig na daljavo. 

Tehnologija, ki jo pri delu uporablja, omogoča odjemalcem stalen dostop do izdelanih informacij 

tudi iz oddaljenih lokacij. Odjemalec ima občutek, da je računovodska sluţba v njegovi pisarni 

in da dela štiriindvajset ur na dan. Odjemalcem zagotavljajo lastno in celovito tehnologijo ter 

podporo pri njeni uporabi (Vepex 2010). 

Bogate izkušnje na področju računovodstva kot pomembne funkcije vodenja gospodarskih 

organizacij so pripeljale do kakovostnega dela in korektnega odnosa do odjemalcev. Z zelo 

kakovostnimi storitvami, jasno poslovno strategijo, vrednotami, visoko razvito podjetniško 

kulturo in sledenjem novostim na področju računovodstva se podjetje trudi za čim večje 

zadovoljstvo svojih odjemalcev (Vepex 2010). 

Glede na opravljeno raziskavo o računovodskih servisih in izsledkih o osnovnih značilnostih le-

teh smo za proučevani servis izbrali povprečno gospodarsko druţbo po številnih značilnostih 

(letih delovanja, povprečnem številu zaposlenih, povprečni stopnji izobrazbe vodje in 

zaposlencev itd.). V nadaljevanju najprej prikazujemo splošne značilnosti proučevanega 

računovodskega servisa, njegovih zaposlenih in njegovih odjemalcev. 

Podjetje deluje na trgu ţe petindvajset let, torej od samega začetka razvoja računovodske 

dejavnosti. Vodja računovodskega servisa ima višjo stopnjo izobrazbe in je pridobil strokovni 

naziv preizkušeni računovodja, ki ga podeljuje SIR. Povprečna stopnja formalne izobrazbe vseh 

zaposlenih znaša 6,25, ena izmed zaposlenih pa pridobiva dodatno stopnjo formalne izobrazbe. V 

lanskem letu so se povprečno udeleţili 2,5 izobraţevalna dogodka na zaposlenega. 

Računovodski servis nima sklenjenega zavarovanja poklicne odgovornosti pri nobeni od 

zavarovalnic, se pa vsi strinjajo z zakonsko ureditvijo osnovnih pogojev za opravljanje 

računovodske dejavnosti. Pri zaračunavanju storitev jim tarife sluţijo le kot usmeritev, a so 

njihove cene v povprečju niţje. Po mesečnih pavšalih zaračunajo 15 % vseh svojih storitev, 

večino pa po dejanskih opravilih. Servis ima štiriintrideset rednih odjemalcev. Knjigovodenje 
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močno prevladuje, saj zaposluje kar 70 % vseh delovnih zmogljivosti servisa. Gradnja 

računovodskih informacijskih sistemov zavzema 8 % zmoţnosti, s po 5 % pa ji sledijo 

računovodsko analiziranje, davčno svetovanje in zastopanje ter predračunsko in nadzorno 

računovodsko spremljanje. Na repu se je s 3 % zaposlovanja vseh zmoţnosti znašla pomoč pri 

poslovnem odločanju, z 2 % pa še svetovanje pri knjigovodenju in knjigovodskem poročanju ter 

računovodsko urejanje. Več svojih delovnih zmogljivosti bi v prihodnosti radi zaposlili z 

računovodskim analiziranjem ter predračunskim in nadzornim računovodskim spremljanjem. 

Vodja ocenjuje višje probleme na trgu kot v odnosu do odjemalcev. Nelojalno konkurenco 

ocenjuje kot ključen problem, kot zelo pomembna problema pa še neusposobljenost odjemalcev 

za kakovostno oceno posameznih konkurenčnih ponudb ter netransparentnost kakovosti in cen 

storitev na trgu. V odnosu do odjemalcev ocenjuje vse probleme kot pomembne, torej tako 

problem, da odjemalci postavljajo zahteve, ki niso v skladu z zakonom, ter neprimeren odnos 

odjemalcev do računovodskega dela in njegovega nerazumevanja kot tudi plačilno nedisciplino 

in neurejenost dokumentacije odjemalcev ter nerazumevanje računovodskih informacij s strani 

odjemalcev. Do sedaj so za merjenje kakovosti storitev, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci, v 

servisu uporabljali analizo razlogov izgubljenih odjemalcev, ko je do tega prišlo. Po novem pa 

uporabljajo tudi anketne vprašalnike. 

V vzorcu odjemalcev proučevanega servisa je 20 oziroma 62,5 % samostojnih podjetnikov 

posameznikov,
19

 10 oziroma 31,3 % gospodarskih druţb ter 1 društvo in 1 zavod, ki 

predstavljata 6,3 % celotnega vzorca odjemalcev. Odjemalci proučevanega računovodskega 

servisa v povprečju delujejo na trgu skoraj 15 let, pri čemer glede na formalnopravno obliko ni 

omembe vrednih razlik. Vzorec 32 odjemalcev je pokazal, da v povprečju zaposlujejo skoraj 2 

zaposlenca (1,97), pri čemer je povprečje pri samostojnih podjetnikih pričakovano bistveno niţje 

(0,85) kot pri gospodarskih druţbah, ki zaposlujejo povprečno 4,5 zaposlenca. 

Odjemalce proučevanega računovodskega servisa smo povprašali, ali so od odprtja podjetja ţe 

kdaj prekinili sodelovanje z računovodskim servisom. Pritrdilno jih je odgovorilo 37,5 %,
20

 od 

teh je tri četrtine samostojnih podjetnikov posameznikov, četrtina pa gospodarskih druţb. Večina 

(41,7 %) jih je kot razlog za zamenjavo servisa navedla nestrokovno opravljene storitve, 25 % je 

bila odločilna previsoka cena za opravljene storitve, s 16,7 % pa sta se na repu znašla 

računalniška in programska neopremljenost računovodskega servisa ter navzkriţje interesov. 

Podobne ugotovitve je prinesla raziskava o zadovoljstvu strank z računovodskimi servisi, 

izvedena v letu 2013 pod okriljem ZRS pri GZS. 

                                                   
19 Pod samostojne podjetnike posameznike smo prišteli tudi dva samostojna poklica, samostojni 

novinar in samostojni kulturni delavec, čeprav sta se sama uvrstila pod drugo. Vodenje poslovnih 

knjig zanju se ne razlikuje od »standardnih« samostojnih podjetnikov posameznikov. 
20 V raziskavi o zadovoljstvu strank z računovodskimi servisi v okviru ZRS (2013c) je bil ta odstotek 

le malo niţji, to je 34,6 %. 
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Za proučevani računovodski servis se je večina (kar 84,4 %)
21

 odjemalcev odločila na podlagi 

priporočil obstoječih odjemalcev in poznanstev z vodjo oziroma z zaposlenimi v servisu. 

Odstotek je višji pri samostojnih podjetnikih posameznikih in niţji pri gospodarskih druţbah. 

6,3 % odjemalcev se je odločilo za servis zaradi ugodne ponudbe, 9,4 % pa zaradi lokacije 

oziroma priporočil znanca. 

37,5 % odjemalcev proučevanega računovodskega servisa obišče servis enkrat na mesec, enak 

odstotek pa enkrat na tri mesece. Pogostost obiska je v večji meri odvisna od zavezanosti 

odjemalcev za davek na dodano vrednost in oddajanja obračunov v tej zvezi. 12,5 % jih obišče 

servis vsaj enkrat na teden, dva- do trikrat na mesec pa 9,4 %. 1 odjemalec je tak, da ga 

predstavnik servisa vsak dan obišče v njegovih poslovnih prostorih (velik obseg dela, ima 17 

redno zaposlenih, pa veliko rednih kooperantov). Takih, ki bi samo enkrat letno obiskali 

računovodski servis, v vzorcu ni, saj jih nismo niti povabili k sodelovanju v raziskavi, saj, kot 

smo ţe večkrat omenili, niso verodostojni ocenjevalci kakovosti storitev računovodskega servisa. 

V povprečju opravlja proučevani računovodski servis storitve za svoje odjemalce 8,9 leta. 

Povprečje je nekoliko niţje pri samostojnih podjetnikih posameznikih (8,4 leta) in višje pri 

gospodarskih druţbah (9,8 leta). Za kar 43,8 % vseh odjemalcev opravlja servis storitve od 

samega začetka, to je od njihove ustanovitve. 

 

Slika 9: Razvrstitev dimenzij kakovosti storitev po pomenu za odjemalce proučevanega 

računovodskega servisa 

Da bi spoznali, kakšen pomen pripisujejo posamezni dimenziji ocene kakovosti storitev 

odjemalci proučevanega servisa, smo jih prosili, naj razvrstijo po pomembnosti vseh šest 

                                                   
21 Horvat (2003b, 31) je ugotovil, da računovodski servisi 74 % odjemalcev pridobijo na podlagi 

dobrega glasu, iz raziskave o zadovoljstvu strank (ZRS 2013c) pa izhaja, da se na osnovi priporočil 

za servis odloči kar 78,3 % odjemalcev. 
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dimenzij (fizično podporo, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in varnost, empatičnost ter ceno). 

Številko 1 so pripisali tisti dimenziji, ki jim je najpomembnejša, številko 6 pa tisti, ki jim je 

najmanj pomembna. Kot lahko razberemo iz slike 9, je razvrstitev enaka za obe raziskovani leti. 

Največji pomen so odjemalci pripisali zanesljivosti, sledita ji zaupanje in varnost ter odzivnost 

osebja. Na četrtem mestu se je znašla cena za opravljene storitve, takoj za njo empatija, na 

zadnjem, pričakovanem mestu pa fizična podpora. Dimenziji fizične podpore je 81,3 % vseh 

odjemalcev proučevanega računovodskega servisa pripisalo najmanjši pomen, dimenziji 

zanesljivosti pa 59,4 % odjemalcev največjega.  

V nadaljevanju se posvečamo preverjanju postavljenih hipotez, ki so vezane na ugotovitve, ki 

izhajajo iz izvedbe anketnih vprašalnikov v proučevanem računovodskem servisu. 

Hipoteza 2: Povprečna ocena kakovosti storitev računovodskega servisa je niţja od ocene 

»dobra«. 

Odjemalci so ocenili kakovost storitev računovodskega servisa kot celoto, kar pomeni, da so 

izrazili stopnjo zadovoljstva z dosedanjo izvedbo storitev s strani proučevanega računovodskega 

servisa. Izvedeti smo ţeleli, kakšna je povprečna ocena kakovosti storitev računovodskega 

servisa, koliko odjemalcev je kakovost storitev ocenilo nadpovprečno in koliko podpovprečno. 

Odjemalce servisa smo prosili, da v celoti ocenijo kakovost njegovih storitev, pri čemer je ocena 

1 pomenila, da je kakovost zelo slaba, ocena 5 pa, da je zelo dobra. 

Pri preverjanju hipoteze 2 smo uporabili t-test za en vzorec. Kot testno vrednost smo izbrali 

vrednost 4, da je bila ocena kakovosti storitev računovodskega servisa dobra. Opredelili smo 

ničelno (H0) in alternativno (H1) hipotezo. 

H0: M < 4 

H1: M > 4 

Preglednica 5: Ocena kakovosti storitev proučevanega računovodskega servisa (opisne 

statistike in vrednost t-testa) 

 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Ocena kakovosti 32 4,44 0,504 0,089 
 

 Testna vrednost = 4 

 

Vrednost 

t-testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

Razlika 

aritmetične 

sredine 

Interval zaupanja (95 %) 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Ocena kakovosti 4,910 31 0,000 0,438 0,26 0,62 
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Ker je stopnja značilnosti niţja od p = 0,05, lahko zavrnemo ničelno domnevo. Na podlagi 

vzorčnih podatkov lahko pri stopnji značilnosti p = 0,000 zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo sklep, da je povprečna ocena kakovosti storitev računovodskega servisa višja od 

ocene dobra. Povprečna ocena kakovosti proučevanega računovodskega servisa je 4,44.
22

 

Podpovprečno (z oceno 4 – dobra) je kakovost storitev ocenilo 18 oziroma 56,3 % odjemalcev, 

nadpovprečno (z oceno 5 – zelo dobra) pa 14 oziroma 43,7 % odjemalcev. 

Hipoteza 3: Fizična podpora, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija in cena vplivajo na 

oceno kakovosti storitev računovodskega servisa.  

Po modelu kakovosti storitev, ki ga navajajo Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, 46), obstaja 

pet dimenzij kakovosti storitev, na podlagi katerih smo izmerili dejansko zaznavanje kakovosti 

računovodskih storitev. Odjemalci so ocenjevali: 

 pri fizični podpori: urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih ter primeren delovni 

čas servisa; 

 pri zanesljivosti: izvajanje storitev v skladu z obljubami ter dostopnost in razumljivost 

potrebnih informacij; 

 pri odzivnosti: hitrost izvedbe storitev in pripravljenost pomagati odjemalcu; 

 pri zaupanju in varnosti: ali zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih ter 

kakšno znanje imajo zaposleni, ki izvajajo storitve; 

 pri empatiji: ali zaposleni upoštevajo njihove interese in razumejo potrebe. 

Petim dimenzijam iz modela kakovosti storitev smo dodali še šesto dimenzijo, to je ceno storitev. 

»Cena predstavlja pomemben dejavnik pri ocenjevanju kakovosti storitve,« ugotavljata Zeithaml 

in Bitner (2000, 411). Zdi se, da je vsaka cena, ki jo računovodski servis zaračuna za opravljene 

storitve, previsoka.  

Z metodo multiple korelacije smo preverili hipotezo 3. Za vsako navedeno dimenzijo so 

odjemalci z oceno 1 ocenili, ali je dejanska izvedba mnogo slabša od pričakovanj, z oceno 5 pa, 

ali je izvedba mnogo boljša od pričakovanj. Ugotoviti smo ţeleli, katere dimenzije kakovosti 

storitev statistično značilno vplivajo na oceno kakovosti storitev računovodskega servisa in ali 

ima cena računovodskih storitev največji vpliv na oceno kakovosti opravljenih storitev. Ocena 

kakovosti računovodskih storitev je odvisna spremenljivka, neodvisne spremenljivke pa so ocene 

dejanskega stanja dimenzij kakovosti računovodskih storitev. Povezanost med posameznimi 

spremenljivkami smo preverili z izpisom korelacijske matrike. Hipotezo smo najprej preverili za 

posamezne, v nadaljevanju pa še za zdruţene dimenzije kakovosti. 

                                                   
22 Horvat (2003a, 98) je v svoji raziskavi ugotovil, da so odjemalci ocenili svoje zadovoljstvo s 

storitvami računovodskih servisov zelo visoko, celotno povprečje je namreč znašalo 4,7. 



 

90 

Preglednica 6: Korelacijski koeficienti med oceno kakovosti in posameznimi dimenzijami 

kakovosti storitev 

Posamezne dimenzije za oceno kakovosti storitev 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

Enostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

N 

Ocena kakovosti 

Ocena kakovosti 1,000 . 32 

Izvajanje storitev v skladu z obljubami 0,312 0,041 32 

Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij 0,562 0,000 32 

Takojšnja izvedba storitev 0,095 0,303 32 

Pripravljenost pomagati odjemalcu 0,371 0,018 32 

Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih 0,263 0,073 32 

Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 0,295 0,051 32 

Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev 0,252 0,082 32 

Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe 0,405 0,011 32 

Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih  0,099 0,296 32 

Primeren delovni čas oziroma uradne ure 0,033 0,430 32 

Cena opravljenih računovodskih storitev –0,060 0,372 32 

Preglednica 6 prikazuje, da je večina korelacij med proučevanimi spremenljivkami pozitivnih in 

niso multikolinearne. Negativna je samo korelacija med ceno opravljenih storitev in oceno 

njihove kakovosti. Natančno stopnjo značilnosti za ugotovitev odvisnosti ocene kakovosti 

storitev od posameznih dimenzij kakovosti storitev lahko razberemo iz preglednice 6. Za pregled 

vseh medsebojnih povezanosti proučevanih spremenljivk smo v prilogi 5 prikazali celotno 

korelacijsko matriko. Na podlagi vzorca odjemalcev proučevanega računovodskega servisa 

lahko pri dovolj nizki stopnji značilnosti ugotovimo, da je ocena kakovosti statistično značilno 

povezana le z dostopnostjo in razumljivostjo potrebnih informacij (p = 0,000), pripravljenostjo 

pomagati odjemalcem (p = 0,036) ter razumevanjem odjemalčevih potreb s strani zaposlenih 

(p = 0,022). Za vse druge dimenzije ne moremo trditi, da so povezane z oceno kakovosti, saj je 

stopnja značilnosti višja od p = 0,05. 

Opredelili smo ničelno (H0) in alternativno (H1) hipotezo. 

H0: 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 11 = 0 

H1: vsaj_en_i ≠ 0 
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Preglednica 7: Vrednosti t-testa in stopnje značilnosti z oceno regresijskega modela pri 

posameznih dimenzijah ocene kakovosti računovodskih storitev 
   

  Posamezne dimenzije za oceno kakovosti storitev 
Vrednost za 

»t« 

Stopnja 

značilnosti 

 Izvajanje storitev v skladu z obljubami 1,015 0,322 

Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij 1,791 0,088 

Takojšnja izvedba storitev –2,059 0,053 

Pripravljenost pomagati odjemalcu 0,894 0,382 

Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih –0,689 0,499 

Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 0,388 0,702 

Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev –0,395 0,697 

Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe 1,635 0,118 

Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih  0,444 0,662 

Primeren delovni čas oziroma uradne ure –1,086 0,290 

Cena opravljenih računovodskih storitev –1,974 0,062 
 

Ocenjeni regresijski model ni statistično značilen, saj znaša stopnja značilnosti p = 0,052 (glej 

prilogo 6). Zato ne moremo z dovolj nizko stopnjo značilnosti trditi, da katera koli dimenzija 

kakovosti storitev vpliva na oceno kakovosti storitev (preglednica 7). 

V nadaljevanju smo analizirali odvisnost ocene kakovosti storitev od zdruţenih dimenzij 

kakovosti. 

Preglednica 8 prikazuje, da je večina korelacij med spremenljivkami pozitivnih in niso 

multikolinearne. Negativna je samo korelacija med ceno opravljenih storitev in oceno njihove 

kakovosti. Natančno stopnjo značilnosti za ugotovitev odvisnosti ocene kakovosti storitev od 

zdruţenih dimenzij kakovosti storitev lahko razberemo iz preglednice 8. Za pregled vseh 

medsebojnih povezanosti proučevanih spremenljivk smo v prilogi 7 prikazali celotno 

korelacijsko matriko. 

Preglednica 8: Korelacijski koeficienti med oceno kakovosti in združenimi dimenzijami 

kakovosti storitev 

Zdruţene dimenzije za oceno 
kakovosti storitev 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

Enostranska točna 
stopnja značilnosti 

N 

Ocena kakovosti 

Ocena kakovosti 1,000 . 32 

Zanesljivost 0,479 0,003 32 

Odzivnost 0,269 0,068 32 

Zaupanje, varnost 0,299 0,048 32 

Empatičnost osebja 0,347 0,026 32 

Fizična podpora 0,078 0,335 32 

Cena –0,060 0,372 32 
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Na podlagi vzorca odjemalcev proučevanega računovodskega servisa lahko pri dovolj nizki 

stopnji značilnosti ugotovimo, da je ocena kakovosti statistično značilno povezana le z zdruţeno 

dimenzijo zanesljivosti (p = 0,006). Za vse druge dimenzije ne moremo trditi, da so povezane z 

oceno kakovosti, saj je stopnja značilnosti višja od p = 0,05. 

Preglednica 9: Vrednosti t-testa in stopnje značilnosti z oceno regresijskega modela pri 

združenih dimenzijah ocene kakovosti računovodskih storitev 

Zdruţene dimenzije za oceno 

kakovosti storitev 

Vrednost za 

»t« 

Stopnja 

značilnosti 

Zanesljivost 3,040 0,005 

Odzivnost –0,588 0,562 

Zaupanje, varnost –0,856 0,400 

Empatičnost osebja 1,859 0,075 

Fizična podpora –0,862 0,397 

Cena –2,158 0,041 

Opredelili smo ničelno (H0) in alternativno (H1) hipotezo. 

H0: 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 

H1: vsaj_en_i ≠ 0 

Stopnja značilnosti regresijskega modela znaša 0,033 (p < 0,05), kar pomeni, da je ocenjeni 

regresijski model statistično značilen (glej prilogo 8). Tako lahko z majhno stopnjo tveganja 

zavrnemo ničelno domnevo, da so vsi regresijski koeficienti enaki 0. Od šestih zdruţenih 

dimenzij kakovosti storitev statistično značilno vplivata na oceno kakovosti storitev 

proučevanega računovodskega servisa zanesljivost (p = 0,005) in cena opravljenih storitev 

(p = 0,041). Tako lahko hipotezo sprejmemo samo za dve dimenziji, in sicer da zanesljivost in 

cena vplivata na oceno kakovosti storitev (preglednica 9). 

Hipoteza 4: Povprečna ocena dejansko zaznane kakovosti storitev je niţja od povprečne ocene 

pričakovanj odjemalcev pri vseh dimenzijah kakovosti. 

Pričakovanja odjemalcev računovodskih storitev naraščajo, saj so ti zaradi vse večjega števila 

konkurentov in vse višje kakovostne ravni teh storitev soočeni z vedno boljšo izbiro ter o tem 

tudi vedno več vedo. Iz modela kakovosti storitev smo izmerili razkorak med zaznano in 

pričakovano kakovostjo računovodske storitve (razkorak 5). Odjemalci so najprej ocenili svoja 

pričakovanja, ki so jih imeli, preden so se odločili za računovodski servis (oceno 1 so pripisali k 

tisti dimenziji, ki se jim pri izbiri ne zdi pomembna, oceno 5 pa, če se jim zdi ključna). Nato so 

ocenili še dejansko zaznano kakovost posamezne dimenzije za proučevani računovodski servis 

(oceno 1 so pripisali, če je dejanska izvedba mnogo slabša od pričakovanj, oceno 5 pa, če je 

mnogo boljša od pričakovanj). S tem smo ţeleli dokazati, da so pričakovanja odjemalcev o 

kakovosti računovodskih storitev višja od dejansko zaznane kakovosti opravljenih storitev pri 

vseh dimenzijah za ocenjevanje kakovosti. 
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Hipotezo 4 smo testirali z izvedbo t-testa parov, kjer smo ugotovili razliko med pričakovanji 

odjemalcev o kakovosti storitev in njihovimi dejanskimi zaznavami te kakovosti. Hipotezo smo 

preverili tako za posamezno kot tudi za zdruţene dimenzije kakovosti storitev. 

Z izračunom povprečnih vrednosti ocen za dejansko zaznano kakovost storitev in pričakovanj 

odjemalcev (preglednica 10) smo ugotovili, da odjemalci ocenjujejo dejansko kakovost 

proučevanega računovodskega servisa pri urejenosti prostorov, opreme, okolja in zaposlenih 

(povprečna ocena 3,22) ter primernem delovnem času (povprečna ocena 3,12) višje od svojih 

pričakovanj. Pri vseh drugih dimenzijah so pričakovanja v povprečju višja kot dejansko stanje v 

proučevanem računovodskem servisu. 

Preglednica 10: Opisne statistike, vrednost t-testa in stopnje značilnosti parnih vzorcev 

posameznih dimenzij kakovosti računovodskih storitev (primerjava dejanskih zaznav in 

pričakovanj) 
 

  
Aritmetična 

sredina 

Vrednost 

t-testa 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

Par 1 
D – Izvajanje storitev v skladu z obljubami 3,34 

–5,268 0,000 
P – Izvajanje storitev v skladu z obljubami 4,06 

Par 2 
D – Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij 3,44 

–3,950 0,000 
P – Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij 3,91 

Par 3 
D – Takojšnja izvedba storitev 3,56 

–0,442 0,662 
P – Takojšnja izvedba storitev 3,66 

Par 4 
D – Pripravljenost pomagati odjemalcu 3,72 

–2,976 0,006 
P – Pripravljenost pomagati odjemalcu 4,22 

Par 5 
D – Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih 3,69 

–3,150 0,004 
P – Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih 4,16 

Par 6 
D – Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 3,66 

–4,715 0,000 
P – Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 4,31 

Par 7 
D – Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev 3,50 

–3,283 0,003 
P – Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev 4,03 

Par 8 
D – Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe 3,38 

–4,400 0,000 
P – Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe 4,09 

Par 9 
D – Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih 3,22 

2,041 0,050 
P – Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih 2,84 

Par 10 
D – Primeren delovni čas oziroma uradne ure 3,12 

0,373 0,712 
P – Primeren delovni čas oziroma uradne ure 3,06 

Par 11 
D – Cena opravljenih računovodskih storitev 2,91 

–4,676 0,000 
P – Cena opravljenih računovodskih storitev 3,84 

 
D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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Na podlagi t-testa parov (glej prilogo 9 in preglednico 10) in najvišji sprejemljivi stopnji tveganja 

p = 0,05 lahko hipotezo 4 delno zavrnemo, in sicer pri naslednjih dimenzijah: 

 izvajanje storitev v skladu z obljubami – vsebinsko in časovno (t-test = –5,268, p = 0,000); 

 dostopnost in razumljivost potrebnih informacij (t-test = –3,950, p = 0,000); 

 pripravljenost pomagati odjemalcu (t-test = –2,976, p = 0,006); 

 zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih (t-test = –3,150, p = 0,004); 

 znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve (t-test = –4,715, p = 0,000); 

 zaposleni upoštevajo interese odjemalcev (t-test = –3,283, p = 0,003); 

 zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe (t-test = –4,400, p = 0,000); 

 urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih (t-test = 2,041, p = 0,050); 

 cena opravljenih računovodskih storitev (t-test = –4,676, p = 0,000). 

Torej lahko trdimo, da so pričakovanja odjemalcev višja od dejansko zaznane kakovosti storitev 

pri skoraj vseh posameznih dimenzijah za ocenjevanje kakovosti. 

Opravili smo tudi t-test parov za zdruţene dimenzije kakovosti storitev. 

Z izračunom povprečnih vrednosti ocen za dejansko zaznano kakovost storitev in pričakovanj 

odjemalcev (preglednica 11) za zdruţene dimenzije kakovosti storitev smo ugotovili, da 

odjemalci ocenjujejo dejansko kakovost proučevanega računovodskega servisa pri zdruţeni 

dimenziji fizične podpore, ki zajema dimenziji urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih 

ter primeren delovni čas oziroma uradne ure (povprečna ocena 3,17), višje od svojih pričakovanj, 

pri vseh drugih zdruţenih dimenzijah ocene kakovosti pa so pričakovanja višja od dejansko 

zaznane kakovosti storitev. 

Preglednica 11: Opisne statistike, vrednost t-testa in stopnje značilnosti parnih vzorcev 

združenih dimenzij kakovosti storitev (primerjava dejanskih zaznav in pričakovanj) 
 

  Aritmetična 

sredina 

Vrednost 

t-testa 

Dvostranska točna 

stopnja značilnosti 

Par 1 
D – Zanesljivost 3,39 

–5,999 0,000 
P – Zanesljivost 3,98 

Par 2 
D – Odzivnost 3,64 

–1,873 0,071 
P – Odzivnost 3,938 

Par 3 
D – Zaupanje, varnost 3,67 

–4,447 0,000 
P – Zaupanje, varnost 4,234 

Par 4 
D – Empatičnost osebja 3,438 

–4,105 0,000 
P – Empatičnost osebja 4,062 

Par 5 
D – Fizična podpora 3,17 

1,648 0,109 
P – Fizična podpora 2,95 

Par 6 
D – Cena 2,91 

–4,676 0,000 
P – Cena 3,84 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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Na podlagi t-testa parov (glej prilogo 10 in preglednico 11) in najvišje sprejemljive stopnje 

tveganja p = 0,05, lahko hipotezo 4 delno zavrnemo, in sicer pri naslednjih zdruţenih dimenzijah 

kakovosti storitev: 

 zanesljivost: izvajanje storitev v skladu z obljubami vsebinsko in časovno ter dostopnost in 

razumljivost potrebnih informacij (t-test = –5,999, p = 0,000); 

 zaupanje in varnost: zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih ter znanje 

zaposlenih, ki izvajajo storitve (t-test = –4,447, p = 0,000); 

 empatičnost osebja: zaposleni upoštevajo interese odjemalcev in razumejo odjemalčeve 

potrebe (t-test = –4,105, p = 0,000); 

 ceni opravljenih računovodskih storitev (t-test = –4,676, p = 0,000). 

Torej lahko trdimo, da so pričakovanja odjemalcev višja od dejansko zaznane kakovosti storitev 

pri štirih od šestih zdruţenih dimenzij za ocenjevanje kakovosti. Hipotezo lahko tako sprejmemo 

z določenim zadrţkom, saj pričakovanja odjemalcev niso višja od dejansko zaznane kakovosti 

storitev pri prav vseh dimenzijah kakovosti. 

Hipoteza 5: Zaznavanje pričakovanj odjemalcev s strani vodje računovodskega servisa in 

zaposlenih na eni strani ter pričakovanja odjemalcev na drugi strani se razlikujejo. 

Glede na domnevo, da računovodski servisi v praksi ne merijo kakovosti storitev in da temu 

področju ne namenjajo posebne pozornosti, je posledično mogoče pričakovati, da vodje 

računovodskih servisov in njihovi zaposleni ne poznajo pričakovanj svojih odjemalcev v zvezi s 

storitvami, ki jih zanje izvajajo. Vodja v raziskavo vključenega računovodskega servisa in 

njegovi zaposleni so ocenili, kakšen pomen pripisujejo posamezni dimenziji za ocenjevanje 

kakovosti njihovi odjemalci (za vsako dimenzijo je ocena 1 pomenila, da odjemalcu ni 

pomembna, 5 pa, da je ključna). Nato smo za vsako dimenzijo primerjali povprečne ocene 

pričakovanj odjemalcev ter oceno vodje računovodskega servisa in zaposlenih. Z Levenovim 

preizkusom enakosti varianc in izvedbo t-testa za neodvisna vzorca smo testirali hipotezo 5 – 

analizirali smo razliko med zaznavami pričakovanj odjemalcev s strani vodje računovodskega 

servisa in zaposlenih ter pričakovanji odjemalcev. Hipotezo smo preverili tako za posamezno kot 

tudi za zdruţene dimenzije kakovosti. 

Opredelili smo ničelno (H0) in alternativno (H1) hipotezo. 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Naša hipoteza za statistično preizkušanje je tako postavljena kot alternativna hipoteza, medtem 

ko ničelna hipoteza predpostavlja enakost aritmetičnih sredin dveh populacij (vodje in zaposlenih 

v računovodskem servisu ter njihovih odjemalcev). Pri preizkusu ničelne hipoteze 

predpostavljamo, da se vrednost opazovanih spremenljivk porazdeljuje normalno. 
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Z Levenovim preizkusom smo najprej preizkusili domnevo o enakosti varianc. Če je ta odkril 

značilno razliko, smo preizkus izvedli ob predpostavki neenakosti varianc. Kritična stopnja 

značilnosti (p-vrednost), pri kateri se predpostavljena ničelna hipoteza zavrne, je 0,05. 

Preglednica 12: Povprečna vrednost posameznih dimenzij kakovosti storitev, vrednost t-

testa in stopnje značilnosti za obe skupini 

Dimenzija kakovosti storitev Skupina Število 
Aritmetična 

sredina 

Vrednost 

t-testa 

Dvostranska točna 

stopnja značilnosti 

Izvajanje storitev v skladu z 

obljubami 

Odjemalci 32 4,06 
0,163 0,872 

Servis 4 4,00 

Dostopnost in razumljivost 

potrebnih informacij 

Odjemalci 32 3,91 
0,468 0,643 

Servis 4 3,75 

Takojšnja izvedba storitev 
Odjemalci 32 3,66 

0,336 0,739 
Servis 4 3,50 

Pripravljenost pomagati 

odjemalcu 

Odjemalci 32 4,22 
2,825 0,008 

Servis 4 3,25 

Zaposleni vzbujajo zaupanje 

in varnost pri odjemalcih 

Odjemalci 32 4,16 
1,154 0,256 

Servis 4 3,75 

Znanje zaposlenih, ki 

izvajajo storitve 

Odjemalci 32 4,31 
0,958 0,345 

Servis 4 4,00 

Zaposleni upoštevajo interese 

odjemalcev 

Odjemalci 32 4,03 
2,319 0,027 

Servis 4 3,25 

Zaposleni razumejo 

odjemalčeve potrebe  

Odjemalci 32 4,09 
2,002 0,053 

Servis 4 3,25 

Urejenost prostorov, opreme, 

okolja in zaposlenih 

Odjemalci 32 2,84 
0,820 0,418 

Servis 4 2,50 

Primeren delovni čas oziroma 

uradne ure 

Odjemalci 32 3,06 
0,373 0,712 

Servis 4 3,00 

Cena opravljenih 

računovodskih storitev 

Odjemalci 32 3,84 
–0,382 0,705 

Servis 4 4,00 
 

Z Levenovim preizkusom enakosti varianc (glej prilogo 11) smo ugotovili, da predpostavka o 

enakosti varianc velja za skoraj vse posamezne dimenzije kakovosti storitev, za dimenzijo 

primernega delovnega časa oziroma uradnih ur pa je Levenov preizkus odkril statistično značilno 

razliko, zato smo domnevo o enakosti povprečnih vrednosti med proučevanima skupinama za to 

dimenzijo testirali ob predpostavki neenakosti varianc. 

Pri proučevanju razlik v pričakovanjih po posameznih dimenzijah kakovosti (preglednica 12) 

lahko na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno hipotezo le za dve dimenziji, in sicer 

pripravljenost pomagati odjemalcu ter upoštevanje interesov odjemalcev s strani zaposlenih 

(točne stopnje značilnosti so niţje od p = 0,05). To pomeni, da obstajajo med obema skupinama 
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statistično značilne razlike glede ocene pričakovanj, ki jih imajo odjemalci do računovodskega 

servisa pri omenjenih dimenzijah. Za druge dimenzije pa tega ne moremo trditi, saj razlike med 

proučevanima skupinama niso statistično značilne. Tezo, da se zaznavanje pričakovanj 

odjemalcev s strani vodje računovodskega servisa in zaposlenih na eni strani ter pričakovanja 

odjemalcev na drugi strani razlikujejo, nam je uspelo sprejeti le v majhni meri. 

Po mnenju računovodskega servisa in njegovih zaposlenih so pričakovanja odjemalcev v zvezi s 

posameznimi dimenzijami kakovosti storitev v povprečju niţja, kot so jih v povprečju ocenili 

odjemalci sami. Izjema je le cena opravljenih računovodskih storitev, kjer so pričakovanja 

odjemalcev niţja od ocene pričakovanj s strani vodje in zaposlenih v računovodskem servisu. 

Odjemalci proučevanega računovodskega servisa imajo najvišja pričakovanja pri znanju 

zaposlenih, ki opravljajo storitve (povprečna ocena 4,31), sledita pripravljenost pomagati 

odjemalcem (4,22) ter vzbujanje zaupanja in varnosti pri odjemalcih s strani zaposlenih (4,16). 

Povprečno več kot pomembne so odjemalci ocenili dimenzije, da zaposleni razumejo 

odjemalčeve potrebe (4,09), da servis izvaja storitve v skladu z obljubami (4,06) in da zaposleni 

upoštevajo interese odjemalcev (4,03). Najmanjši pomen so odjemalci pripisali urejenosti 

prostorov, opreme, okolja in zaposlenih (2,84) ter primernemu delovnemu času oziroma uradnim 

uram (3,06). Nekoliko preseneča dejstvo, da je cena za opravljene storitve pristala skoraj na dnu 

lestvice, saj se v praksi kaţe, da je cena vedno bolj odločujoč dejavnik pri izbiri računovodskega 

servisa. Prav zato so ji vodja in zaposleni v proučevanem servisu podali višjo oceno kot njegovi 

odjemalci. 

V nadaljevanju preverjamo hipotezo še z zdruţenimi dimenzijami kakovosti storitev. 

Preglednica 13: Povprečna vrednost združenih dimenzij kakovosti storitev, vrednost 

t-testa in stopnje značilnosti za obe skupini  

Dimenzija kakovosti 

storitev 
Skupina Število 

Aritmetična 

sredina 

Vrednost 

t-testa 

Dvostranska točna 

stopnja značilnosti 

Zanesljivost 
Odjemalci 32 3,98 

0,356 0,724 
Servis 4 3,88 

Odzivnost 
Odjemalci 32 3,938 

1,819 0,078 
Servis 4 3,375 

Zaupanje, varnost 
Odjemalci 32 4,234 

1,270 0,213 
Servis 4 3,875 

Empatičnost osebja 
Odjemalci 32 4,062 

2,377 0,023 
Servis 4 3,250 

Fizična podpora 
Odjemalci 32 2,95 

0,543 0,591 
Servis 4 2,75 

Cena 
Odjemalci 32 3,84 

–0,382 0,705 
Servis 4 4,00 
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Na podlagi izvedenega Levenovega preizkusa enakosti varianc (glej prilogo 12) smo ugotovili, 

da velja predpostavka o enakosti varianc za vse zdruţene dimenzije kakovosti storitev. 

Pri proučevanju razlik v pričakovanjih po zdruţenih dimenzijah kakovosti (preglednica 13) 

lahko na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno hipotezo le za zdruţeno dimenzijo 

empatičnosti osebja (točna stopnja značilnosti znaša 0,023 in je niţja od p = 0,05). To pomeni, 

da obstajajo med obema skupinama statistično značilne razlike glede ocene pričakovanj, ki jih 

imajo odjemalci do računovodskega servisa, le pri omenjeni dimenziji. Za druge dimenzije pa 

tega ne moremo trditi, saj razlike med proučevanima skupinama niso statistično značilne. Tezo, 

da se zaznavanje pričakovanj odjemalcev s strani vodje računovodskega servisa in zaposlenih na 

eni strani ter pričakovanja odjemalcev na drugi strani razlikujejo, nam je tako uspelo sprejeti le v 

majhni meri. 

Po mnenju računovodskega servisa in njegovih zaposlenih so pričakovanja odjemalcev v zvezi z 

zdruţenimi dimenzijami kakovosti storitev v povprečju niţja, kot so jih v povprečju ocenili 

odjemalci sami. Izjema je le cena opravljenih računovodskih storitev, kjer so pričakovanja 

odjemalcev niţja od ocene pričakovanj s strani vodje in zaposlenih v računovodskem servisu. 

Odjemalci proučevanega računovodskega servisa imajo najvišja pričakovanja pri dimenziji 

zaupanja in varnosti (povprečna ocena 4,234), sledita empatičnost osebja (4,062) in zanesljivost 

(3,98). Na četrtem mestu je pristala odzivnost (3,938), takoj za njo cena (3,84), najmanj 

pomembna pa je odjemalcem fizična podpora (2,95). 

Hipoteza 6: Ocena kakovosti storitev, povprečna ocena pričakovanj odjemalcev in dejansko 

zaznane kakovosti storitev računovodskega servisa so se v obdobju enega leta spremenile. 

Da bi računovodski servisi lahko izboljšali kakovost svojih storitev, bi morali neprestano meriti 

njihovo kakovost tako, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci. Prav zato smo se odločili, da 

izvedemo anketo v razmiku enega leta in preverimo, v kakšni meri se je spremenila ocena 

kakovosti storitev na splošno, kako so se spremenila pričakovanja odjemalcev in kako dejanska 

zaznava kakovosti pri posamezni dimenziji za ocenjevanje kakovosti storitev. Ker smo po prvi 

izvedbi ankete posredovali rezultate vodji računovodskega servisa, smo pričakovali, da bodo 

ocene po poteku enoletnega obdobja višje vsaj za oceno kakovosti storitev in dejansko zaznano 

kakovost storitev, saj naj bi se vodja in zaposleni trudili v smeri izboljšanja kakovosti svojih 

storitev na vseh področjih. Na pričakovanja pa vodja in zaposleni nimajo tolikšnega vpliva, zato 

nas je pri tem zanimala samo sprememba povprečnih ocen pri vseh dimenzijah za ocenjevanje 

kakovosti storitev. Anketo smo izvedli med 1. in 10. aprilom 2013, ponovno pa med 1. in 10. 

aprilom 2014. 

Hipotezo 6 smo testirali tako, da smo opravili primerjavo aritmetičnih sredin za povprečno oceno 

kakovosti storitev, analizirali razliko med zaznavami pričakovanj odjemalcev in dejansko 

zaznano kakovostjo storitev računovodskega servisa v obdobju enega leta. Analizo razlik med 
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zaznavami pričakovanj odjemalcev in dejansko zaznano kakovostjo storitev v obdobju enega leta 

smo preverili tako za posamezno kot tudi za zdruţene dimenzije kakovosti. 

Odjemalce smo prosili, naj z oceno od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni zelo slabo kakovost, ocena 5 

pa zelo dobro) ocenijo kakovost storitev proučevanega računovodskega servisa kot celoto. 

Kakovost storitev so odjemalci v letu 2014 ocenili višje (povprečna ocena 4,44) kot leta 2013 

(povprečna ocena 4,27). Da je kakovost storitev dobra (ocena 4), je v letu 2014 ocenilo 18 

oziroma 56,3 % odjemalcev, kot zelo dobre kakovosti (ocena 5) pa jo je ocenilo 14 oziroma 

43,7 % odjemalcev. V letu 2013 so 4 oziroma 12,1 % odjemalcev ocenili kakovost storitev kot 

povprečno (ocena 3), kot dobro (ocena 4) 16 oziroma 48,5 % ter kot zelo dobro (ocena 5) 13 

oziroma 39,4 % odjemalcev. Celotna kakovost storitev se je v razmaku enega leta torej 

izboljšala, zato poglejmo, kako je s povprečno oceno za posamezne dimenzije kakovosti.  

 

Slika 10: Povprečne ocene dejansko zaznane kakovosti storitev po posameznih dimenzijah 

kakovosti v letih 2013 in 2014 

Kot je razvidno iz slike 10, so odjemalci v letu 2013 v povprečju višje ocenjevali kakovost pri 

vseh posameznih dimenzijah kakovosti, v letu 2014 pa so v povprečju bolj zadovoljni le s ceno 

za opravljene računovodske storitve. Odjemalci so tako v letu 2013 najbolje ocenili takojšnjo 

izvedbo storitev, v letu 2014 pa pripravljenost računovodskega servisa pomagati odjemalcu, 

najslabše pa obe leti ceno opravljenih računovodskih storitev. V letu 2013 je 18,2 % odjemalcev 

pri ceni storitev navedlo, da je ta slabša od pričakovanj, v letu 2014 pa je tako menilo kar 21,9 % 

odjemalcev. Do enakih ugotovitev smo prišli pri pregledu povprečnih ocen za zdruţene dimenzije 

kakovosti.  
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V nadaljevanju si poglejmo še spremembe pri pričakovanjih odjemalcev proučevanega 

računovodskega servisa.  

 

Slika 11: Povprečne ocene pričakovane kakovosti storitev po posameznih dimenzijah 

kakovosti v letih 2013 in 2014 

Kot je razvidno iz slike 11, so se pričakovanja odjemalcev v obdobju enega leta spremenila. 

Višja pričakovanja v zvezi z računovodskimi storitvami imajo pri dimenziji pripravljenosti 

pomagati odjemalcu, da zaposleni upoštevajo interese odjemalcev in razumejo odjemalčeve 

potrebe, pričakovanja pa so se povišala tudi pri ceni opravljenih računovodskih storitev. V letu 

2013 so odjemalci najvišji pomen pripisali dimenziji izvajanja storitev v skladu z obljubami, v 

letu 2014 pa jim je bilo najpomembnejše znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve. V obeh letih so 

odjemalci najmanjši pomen pripisali urejenosti prostorov, opreme, okolja in zaposlenih. V letu 

2014 pripisujejo odjemalci pri zdruţenih dimenzijah kakovosti večji pomen empatičnosti osebja 

in ceni opravljenih računovodskih storitev. Največji pomen so odjemalci v obeh letih pripisali 

zaupanju in varnosti, najmanjšega pa fizični podpori, kar je tudi logično in pričakovano. 

Rezultate opravljenih analiz smo posredovali vodji proučevanega računovodskega servisa. Da bi 

izvedeli, kaj meni o njih, v nadaljevanju predstavljamo izsledek iz opravljenega 

polstrukturiranega intervjuja. 
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8 ANALIZA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

V raziskavi o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih značilnostih računovodskih servisov smo 

ugotovili, da večina slovenskih računovodskih servisov ne meri kakovosti storitev, kot jo 

ocenjujejo njihovi odjemalci. Prav zato smo oblikovali pripomoček v obliki vprašalnika in 

analizo kakovosti storitev izvedli na primeru enega izmed slovenskih računovodskih servisov v 

razmiku enega leta, da smo lahko primerjali rezultate. Dobljene rezultate opravljene analize smo 

posredovali vodji računovodskega servisa (odslej vodja) in ga prosili za njegovo mnenje. Prepis 

celotnega intervjuja je v prilogi 13. 

Odjemalci so kakovost storitev v letu 2014 (povprečna ocena 4,44) ocenili višje kot leta 2013 

(povprečna ocena 4,27). Vodja je bil presenečen in hkrati vesel, da so odjemalci bolj zadovoljni z 

njihovim delom in storitvami, saj se za to tudi vsak dan trudijo. Presenečenje je izrazil predvsem 

zato, ker se v praksi odjemalci vedno pogosteje pritoţujejo nad cenami storitev. »Sam pri sebi 

misliš, da tudi z drugim niso zadovoljni,« navaja vodja. Pri oceni posameznih dimenzij za oceno 

kakovosti storitev pa se je izkazalo, da je dejansko zaznana kakovost niţja kot leto prej, z izjemo 

cene, pri kateri so odjemalci izrazili za odtenek višje zadovoljstvo, a je cena tista dimenzija, ki je 

bila najslabše ocenjena obe obravnavani leti. Vodja pojasnjuje: »S ceno bodo odjemalci vedno 

najmanj zadovoljni, pričakovanja pa bodo vedno višja od dejansko zaznane kakovosti, četudi je 

ta ţe sedaj na visokem nivoju. To, da so najmanj zadovoljni s ceno, pove, da mikro in majhni 

podjetniki ne vedo, da jim računovodenje v bistvu lahko pomaga pri poslovanju. A ker tega ne 

vedo, jim je cena odločujoča pri oceni zadovoljstva. Edini razlog za prepustitev računovodenja 

servisu je ta, da sami niso sposobni narediti poslovnih izkazov in davčnih obračunov.«  

Vodja prav tako meni, da obstaja povezava med kakovostjo in ceno računovodskih storitev, in 

dodaja, da »nekdo, ki ponuja storitve računovodenja po nizki ceni, ne more nuditi kakovostnih 

storitev«. Prav tako meni, da je cena odjemalcem najpomembnejša in jih ne zanima, koliko truda 

se vloţi v delo, je pa vse povezano z etiko posameznika. Vodja je poudaril tudi vidik 

tehnološkega napredka: »Imamo oblačne variante, ko odjemalec sam vnaša fakture, piše potne 

naloge, dela porabo materiala in blaga, s čimer smo se mu pribliţali. Vendar pa zato odjemalec 

nima občutka, da računovodja sploh kaj dela, temveč meni, da vse opravi sam, in zato pričakuje 

niţje cene. Tehnološki vidik bi moral vplivati na zniţevanje cen, a ne na račun kakovosti.«  

Odjemalci servisa so pripisali zanesljivosti storitev največji pomen, na drugem mestu je zaupanje 

in varnost, sledijo odzivnost osebja, cena in empatija, na zadnjem mestu pa je fizična podpora. 

Vodja je prepričan, da je »cena prva, a tudi pri nizkih cenah zahtevajo odjemalci zanesljivost, 

zaupanje in varnost ter odzivnost«. 

V raziskavi smo ugotovili, da kar 58,4 % vseh slovenskih računovodskih servisov ne meri 

kakovosti storitev, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci. 84,1 % tistih, ki jo merijo, pa uporabljajo 

poglobljene razgovore, 11,6 % vprašalnike in 2,9 % analizo razlogov izgubljenih odjemalcev. 

Metoda analize razlogov izgubljenih odjemalcev se vodji zdi učinkovita, a se je do sedaj 
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največkrat izkazalo, da odjemalci nočejo navesti razloga za prekinitev sodelovanja. Poudaril je, 

da ko izgubiš odjemalca, »navadno iščeš moţne vzroke pri sebi, znotraj servisa, s pogovori z 

zaposlenimi«. Poudaril je: »Ko odjemalci ocenjujejo kakovost storitev, dejansko ocenjujejo 

zaposlenega, s katerim največ sodelujejo, njegovo znanje in pripravljenost pomagati.« O 

merjenju kakovosti storitev z vprašalniki pa je povedal naslednje: »Vprašalniki so dobrodošli, a v 

majhnih servisih niti ne pridejo v poštev, saj za vsakega odjemalca veš, kaj si misli o tebi in 

tvojih storitvah. Je pa res, da kaţejo povprečno zadovoljstvo. Ali pač, lahko da bi izvedel, s čim 

morda odjemalci niso zadovoljni, pa bi skušali z zaposlenimi to izboljšati – predvsem s ciljem 

preprečevanja izgube odjemalcev.« 

Večina odjemalcev servisa se je zanj odločila na podlagi priporočil obstoječih odjemalcev in 

poznanstev z zaposlenimi oziroma vodjo. Glavni vzrok, da je temu tako, je po mnenju vodje v 

tem, da je »računovodstvo zelo intimna dejavnost, računovodja mora marsikaj vedeti, odnos med 

računovodjo in odjemalcem temelji na zaupanju«. Priznava pa, da sam vlaga premalo napora v 

trţenje storitev, saj ob sprotnem delu za to enostavno ni časa. Ugotavlja še, da se je veliko 

servisov znašlo tako, da od Ajpesa oziroma e-VEM točk, ki opravljajo registracije podjetij, 

dobivajo informacije o novoustanovljenih podjetjih in jim tako pošiljajo svoje ponudbe za 

opravljanje računovodskih storitev. 

Na koncu intervjuja so bile proučene še ugotovitve iz raziskave o vsebinskih, organizacijskih in 

kadrovskih značilnostih računovodskih servisov v Sloveniji. Nizka povprečna stopnja formalne 

izobrazbe je po njegovem mnenju posledica tega, da »… veliko servisov ni zaposlovalo mladih, 

ker so se bali, da jim bodo pobegnili, ko se bodo dovolj naučili, in bodo odprli svoje podjetje ter s 

sabo vzeli tudi katerega od odjemalcev. Prav zato se je zaposloval nizko izobraţen kader, tak, ki 

ni bil sposoben sam opraviti vsega dela.« Sam je imel pri zaposlovanju vedno dva cilja: zaposliti 

»mlade in izobraţene«, zato je povprečna stopnja izobrazbe v servisu višja, kot se je to pokazalo 

v raziskavi. Se pa strinja s tem, da so za kakovostno opravljanje storitev pomembne tudi 

izkušnje, prav tako pa tudi neformalno izobraţevanje (udeleţba na seminarjih, posvetih, 

pridobivanje poklicnih nazivov itd.). V zvezi s tem je dodal: »Če bi zakonsko določili minimalno 

formalno izobrazbo, potem to ne bi bil več problem v tej dejavnosti. Računovodja bi bil 

spoštovan, tako kot sta danes spoštovana poklica sodni cenilec in revizor.« Obravnavani servis 

večino svojih storitev zaračuna po dejanskih opravilih, medtem ko dobra polovica računovodskih 

servisov, udeleţenih v raziskavi, zaračuna več kot 90 % storitev po mesečnih pavšalih. Je pa 

ocenil, da je naredil napako, ker storitve večinoma zaračunava po dejanskih opravilih, saj je 

opazil, da se odjemalci bolje odzivajo na pavšale. »Odjemalec pri pavšalu točno ve, koliko bo za 

storitve računovodenja plačal,« je še navedel. Pri zaračunavanju po dejanskih opravilih pa 

najpogosteje nastane teţava, ko se »ob sezonskih nihanjih računi povišajo in takrat se odjemalci 

razburjajo«. A ta način se mu je zdel edini pošten do odjemalcev. Glede sprejete računovodske 

tarife je povedal, da bi se je morali drţati vsi izvajalci, če bi hoteli, da se na tem področju kaj 

spremeni. Da med storitvami računovodskih servisov prevladuje knjigovodenje, niso krivi samo 

servisi, temveč tudi odjemalci. Večina odjemalcev računovodskih servisov so mikro in majhna 
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podjetja, podjetniki na tej ravni pa »nimajo pojma, kaj je gospodarjenje in ekonomija«. Če 

odjemalci ne povprašujejo po »neračunovodskih« storitvah, potem tudi servisi ne razmišljajo o 

razširitvi svoje dejavnosti. Vodja meni, da je odsotnost zakonske regulacije dejavnosti eden 

izmed pomembnejših razlogov za slabo stanje na trgu, poleg tega pa še nelojalna konkurenca in 

dumpinške cene. »Odjemalci pogosto ne ocenjujejo kakovosti konkurenčnih ponudb, pomembno 

jim je samo, kdo jim ponudi niţjo ceno,« pojasnjuje vodja, ki dodaja, da zna biti velik problem 

tudi neurejenost dokumentacije. »Podlaga poslovnim dogodkom so poslovne odločitve lastnikov 

oziroma direktorjev, ki se pred sprejetjem odločitev velikokrat ne posvetujejo z računovodjo, 

temveč je računovodja dober šele pri odpravi morebitnih teţav oziroma napak,« še zaključuje. 
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9 SKLEP 

Podjetja imajo pri organiziranju in vodenju računovodstva na voljo dve moţnosti, in sicer 

organiziranje lastne računovodske sluţbe ali pa prepustitev računovodstva zunanjim 

izvajalcem – računovodskim servisom. Omejene kadrovske zmogljivosti, nepoznavanje stroke in 

optimizacija stroškov znotraj podjetja so najpogostejši razlogi, zakaj podjetniki vodenje knjig 

prepustijo računovodskim servisom. Za uspešno poslovanje podjetja je pomembna prava izbira 

računovodskega servisa, saj lahko prav ta pomaga k hitrejšemu razvoju podjetja. Podjetja lahko 

na podlagi kakovostnih in pravočasnih računovodskih informacij hitreje sprejmejo pravilne 

poslovne odločitve.  

Ključ za uspešno opravljanje storitev računovodenja je dobro organiziran računovodski servis. 

Za dobro organizacijo so potrebni strokovno izobraţen kader, ustrezna delovna sredstva, 

predvsem ustrezna računalniška in programska oprema, spremljanje zakonodaje, sposobnost 

hitrega prilagajanja zakonskim spremembam in novostim ter prevzemanje odgovornosti. Poleg 

tega mora računovodski servis vedeti, kje je zgornja meja števila odjemalcev, ki mu še omogoča 

kakovostno raven opravljanja storitev. Vodenje poslovnih knjig mora računovodski servis 

opravljati skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, računovodskimi standardi ter v 

skladu s pogodbo z odjemalci. 

Po preteku enega desetletja smo ponovno raziskali, kakšne so vsebinske, organizacijske, 

kadrovske in druge značilnosti računovodskih servisov v Sloveniji. Večina računovodskih 

servisov vzrokov za svoje stagniranje ali celo nazadovanje ne vidi v pomanjkanju znanja in 

načrtnem pristopu k celovitemu trţenju računovodskih storitev, temveč v neprimernem odnosu 

odjemalcev do računovodskega dela, plačilni nedisciplini, nelojalni konkurenci, 

neusposobljenosti odjemalcev za ocenjevanje konkurenčnih ponudb ipd. Zaradi boja s 

konkurenco računovodski servisi pogosto pozabljajo na kakovostno opravljanje storitev in med 

sabo konkurirajo s ceno namesto s kakovostjo. Glavni problem pa večina vidi v odsotnosti 

zakonske ureditve te dejavnosti.  

Računovodski servisi v Sloveniji so po velikosti zelo majhna podjetja, na trgu v povprečju 

delujejo več kot petnajst let in imajo relativno malo zaposlencev. Ugotovili smo, da je 

izobrazbena raven zaposlencev v računovodskih servisih še vedno nizka, slaba polovica vseh ima 

namreč srednješolsko izobrazbo. Stanje se glede na predhodne raziskave sicer izboljšuje, a kljub 

temu ostaja pomemben razvojni problem v tej dejavnosti. Strokovne zmoţnosti nosilcev 

dejavnosti računovodskih servisov niso odvisne samo od stopnje formalne izobrazbe, temveč tudi 

od dopolnilnega izobraţevanja, to je pridobivanja certifikatov in poklicnih nazivov ter tudi 

udeleţbe na seminarjih, posvetih itd.  

Računovodski servisi v Sloveniji opravljajo za svoje odjemalce različne računovodske in 

neračunovodske storitve. Prevladuje knjigovodenje, ki v povprečju zaposluje 59,1 % delovnih 

zmogljivosti slovenskih računovodskih servisov, neračunovodske storitve pa so namenjene zgolj 
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zaokroţitvi njihove ponudbe, da lahko odjemalci dobijo vse na enem mestu. Med njimi 

prevladuje davčno in poslovno svetovanje. Odgovornost, da računovodski servisi ne ponujajo več 

raznih oblik storitev, ne leţi samo na njihovi strani, temveč tudi na strani odjemalcev, ki so 

premalo zahtevni ali se morda ne zavedajo vloge računovodstva in računovodskih informacij pri 

poslovnem odločanju. 

Z analizo ocene kakovosti storitev računovodskih servisov smo ugotovili, da večina ne dvomi o 

kakovosti storitev, ki jih izvajajo za svoje odjemalce, čeprav v povprečju zaposlujejo zaposlence 

s prenizko stopnjo izobrazbe, brez pridobljenih ustreznih strokovnih nazivov oziroma 

certifikatov.  

Kot najpreprostejši in najučinkovitejši začetni ukrep za dvig strokovnih zmoţnosti v dejavnosti se 

kaţe določitev minimalnih zahtevanih pogojev za njeno opravljanje, s čimer bi dosegli omejitev 

opravljanja dejavnosti tistim, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, promoviranje najuspešnejših na trgu 

ter zagotavljanje kakovostnih in cenovno sprejemljivih storitev. Za dvig ugleda pa bi morali ne 

nazadnje poskrbeti tudi sami ponudniki računovodskih storitev, ki bi morali zaračunavati svoje 

storitve po dejanskih opravilih, upoštevati sprejeto tarifo, skrbeti za kontinuirano izobraţevanje 

zaposlenih na računovodskem, davčnem in drugih področjih ter ugotavljati zadovoljstvo svojih 

odjemalcev oziroma meriti kakovost storitev.  

Ugotovili smo, da večina računovodskih servisov ne meri kakovosti storitev, kot jo ocenjujejo 

njihovi odjemalci, tisti, ki to opravljajo, pa za to uporabljajo občasne, enostavne metode 

(poglobljeni razgovori z odjemalci ob pojavu problemov, kratki anketni vprašalniki, analiza 

razlogov izgubljenih odjemalcev ipd.). Računovodski servis mora poznati pričakovanja svojih 

odjemalcev, če ţeli doseči njihovo zadovoljstvo. Računovodski servisi so ocenili, da so njihovim 

odjemalcem najpomembnejši zaupanje in varnost, cena, zanesljivost, odzivnost in empatičnost 

osebja. Kot najmanj pomembno dimenzijo za oceno kakovosti so anketirani računovodski servisi 

ocenili fizično podporo. Dosedanje raziskave so bile osredotočene na ugotavljanje zadovoljstva 

odjemalcev računovodskih servisov z njihovimi storitvami, a je po našem mnenju pomembneje, 

da vsak računovodski servis zase ugotovi, s čim so njegovi odjemalci zadovoljni, kako ocenjujejo 

kakovost opravljenih storitev in kje so še moţnosti za izboljšanje ponujenih storitev. Zasnovali 

smo pripomoček v obliki vprašalnika, ki sloni na uporabi modela za merjenje kakovosti storitev, 

imenovanega Servqual, ki se je do danes izkazal kot najpogosteje uporabljen model na področju 

merjenja kakovosti na storitvenem področju. Prikazani način merjenja kakovosti storitev na 

primeru izbranega računovodskega servisa lahko servisom sluţi kot usmeritev za ugotavljanje 

kakovosti storitev, kot jo ocenjujejo njihovi odjemalci, poleg tega pa še za spoznavanje 

pričakovanj odjemalcev v zvezi s ponujenimi računovodskimi storitvami. 
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Priloga 1 

 

Sem Suzana Fabčič, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. V 

okviru magistrske naloge bom izvedla raziskavo o lastnostih računovodskih servisov v Sloveniji in 

merjenju njihove kakovosti storitev. Vaše mnenje je pomembno, saj bom le na ta način lahko 

zasnovala pripomoček za merjenje kakovosti storitev v posameznem računovodskem servisu. Vse 

odgovore v vprašalniku bom obravnavala zaupno, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno 

v raziskovalne namene. 
 
1. Kakšna je pravno-organizacijska oblika vašega podjetja? 

 Samostojni podjetnik posameznik (s. p.).  

 Druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 

 Drugo: __________________________ 
 
2. Katerega leta ste ustanovili podjetje? 

   
 

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna stopnja izobrazba? 
 Srednja.       

 Višja. 

 Visoka oziroma univerzitetna.   

 Specializacija, magisterij, doktorat. 
 
4. Koliko zaposlenih imate?  

   
 

5. Razvrstite zaposlene po stopnji dosežene strokovne izobrazbe. (V prazna polja vpišite 
številko 0.)  

 Vpišite število zaposlenih 

Z manj kot srednješolsko izobrazbo   

S srednješolsko izobrazbo   

Z višješolsko izobrazbo   

Z visokošolsko oziroma fakultativno izobrazbo   

Z magisterijem oziroma doktoratom   
 

6. Ali ste morda pridobili strokovni certifikat oziroma poklicni naziv? 
 Da.    

 Ne.  

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »ne«, potem naslednje vprašanje izpustite. 

6.a Katerega od poklicnih nazivov ste pridobili? 
(Moţnih je več odgovorov.)  

 Strokovni vodja računovodskega servisa (naziv podeljuje ZRS pri GZS). 

 Preizkušeni davčnik (naziv podeljuje SIR). 

 Davčni svetovalec (naziv podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije). 

 Preizkušeni notranji revizor (naziv podeljuje SIR).  

 Preizkušeni računovodja (naziv podeljuje SIR). 

 Preizkušeni revizor informacijskih sistemov (naziv podeljuje SIR). 

 Pooblaščeni revizor (naziv podeljuje SIR). 

 Drugo: _____________________________ 

7. Koliko seminarjev, posvetov ipd. ste se v povprečju udeležili v preteklem letu? 
  (Vpišite število.) 

 
8. Za koliko rednih odjemalcev opravljate svoje storitve?  

  (Vpišite število.) 
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9. V kolikšni meri se pri zaračunavanju opravljenih storitev držite tarif, ki jih je za 

posamezna računovodska opravila predvidela ZRS? 
 Tarif sploh ne upoštevamo.  

 Tarife upoštevamo v preteţni meri.  

 Tarife nam sluţijo le kot usmeritev, a so naše cene v povprečju niţje. 

 Cene so višje, kot so predvidene s tarifami. 

 Drugo: _____________________ 
 
10. Koliko % opravljenih storitev zaračunate po:  

 Skupaj 100 % 

– mesečnih pavšalih   

– dejanskih opravilih   
 

11. Katere storitve ponujate svojim strankam? Prosim, vpišite približen odstotek dela, ki 
ga namenjate posamezni dejavnosti. (V prazna polja vpišite številko 0.)  

 Skupaj 100 % 

a) Knjigovodenje   

b) Pomoč pri poslovnem odločanju   

c) Svetovanje pri knjigovodenju in knjigovodskem poročanju   

d) Računovodsko analiziranje   

e) Davčno svetovanje in zastopanje   

f) Predračunsko in nadzorno računovodsko spremljanje   

g) Gradnja računovodskih informacijskih sistemov   

h) Računovodsko urejanje (pomoč pri statusnih, kadrovskih, 

davčnih, premoţenjskih in drugih gospodarsko-pravnih zadevah) 

  

 
12. Nameravate razširiti svojo ponudbo in odjemalcem morda ponuditi katero od zgoraj 

naštetih oziroma drugih storitev? Če je vaš odgovor »da«, zapišite katere. 
 Da, _____________________________________ 

 Ne. 
 

13. Ali ste zavarovani za povzročitev škode, ki bi jo zaradi napak ali nepravilnosti pri 

vašem delu lahko utrpeli odjemalci (t. i. zavarovanje splošne oziroma poklicne 

odgovornosti)?  
      Da.    

      Ne.  
 

14. Ali ste za to, da se zakonsko uredijo minimalna zahtevana formalna izobrazba in drugi 

pogoji za opravljanje računovodske dejavnosti? 

 Da.    

 Ne.  
 

15. Ali ugotavljate, kako ocenjujejo kakovost vaših storitev vaši odjemalci? 
 Da.    

 Ne.  

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »ne«, potem naslednji dve vprašanji izpustite. 

15.a Na kakšen način ugotavljate, kako ocenjujejo kakovost storitev vaši odjemalci? 
 Z anketnimi vprašalniki.      

 S knjigo pritoţb in predlogov. 

 Z analizo razlogov izgubljenih odjemalcev.   

 S poglobljenimi pogovori z odjemalci. 

    Drugo (navedite): ______________________________ 
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15.b Kako pogosto ugotavljate, kako ocenjujejo kakovost storitev vaši odjemalci?  
 Polletno.     

 Enkrat letno.  

 Vsaki dve leti.     

 Drugo (navedite): _____________________ 
 
16. Kakšna je po vaši oceni kakovost ponujenih storitev vašega računovodskega servisa?   

 Zelo slaba Slaba Povprečna Dobra Zelo dobra 

      
 
17. Vsako podjetje se v odnosu do odjemalcev in na trgu srečuje z določenimi problemi. 

Prosim, ocenite, kakšen pomen imajo določeni spodaj navedeni problemi pri poslovanju 

vašega podjetja.  
 Ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 
Pomembno 

Zelo 

pomembno 
Ključno 

Odjemalci postavljajo zahteve, ki niso v skladu z 

zakonom. 
     

Neprimeren odnos odjemalcev do računovodskega 

dela in njegovega nerazumevanja. 
     

Plačilna nedisciplina odjemalcev.      
Nerazumevanje računovodskih informacij s strani 

odjemalcev. 
     

Neurejenost dokumentacije odjemalcev.      
Nelojalna konkurenca.      
Neusposobljenost odjemalcev za kakovostno oceno 

posameznih konkurenčnih ponudb. 
     

Netransparentnost kakovosti in cen storitev na trgu.      
 
18. Preden odjemalec izbere podjetje, ki mu bo prepustil vodenje poslovnih knjig, ima 
določena pričakovanja. Prosim, ocenite, kakšen pomen pripisuje posamezni sestavini pri izbiri 
računovodskega servisa vaš potencialni odjemalec.  

 Ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 
Pomembno 

Zelo 

pomembno 
Ključno 

Izvajanje storitev v skladu z obljubami (vsebinsko, 

časovno). 
     

Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij.      
Takojšnja izvedba storitev.      
Pripravljenost pomagati odjemalcu.      
Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih.      
Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve.      
Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev.      
Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe.      
Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih.      
Primeren delovni čas oziroma uradne ure.      
Cena opravljenih računovodskih storitev.      

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Če ţelite prejeti rezultate opravljene raziskave, mi, 

prosim, pišite na suzana.sola13@gmail.com. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
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Sem Suzana Fabčič, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. V 

okviru magistrske naloge bom izvedla raziskavo o kakovosti storitev vašega računovodskega 

servisa. Vse odgovore v vprašalniku bom obravnavala zaupno, pridobljeni podatki pa bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

 

1. Katerega leta ste ustanovili vaše podjetje?  
    

 

2. Kakšna je pravno-organizacijska oblika vašega podjetja? 

 Samostojni podjetnik posameznik (s. p.).   

 Druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.).  

    Drugo (navedite): __________________ 

 

3. Koliko zaposlenih imate?  
    

 

4. Ali ste od odprtja vašega podjetja že kdaj prekinili sodelovanje z računovodskim 

servisom?  
 Da.    

 Ne.  

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »ne«, potem naslednje vprašanje izpustite. 

4.a Kateri izmed navedenih razlogov je bil vzrok za prekinitev sodelovanja z 

računovodskim servisom?  
 Previsoka cena za opravljene storitve.  

 Računalniška in programska neopremljenost računovodskega servisa.  

 Nespoštovanje dogovorjenih rokov s strani računovodskega servisa.  

 Nestrokovno opravljene storitve. 

 Sodelovanje je prekinil računovodski servis.  

 Drugo (navedite): _____________________________ 

 

5. Na osnovi česa ste se odločili, da vodenje knjig prepustite podjetju VEPEX, d. o. o.?  
 Priporočila obstoječe stranke servisa.     

 Ugodne ponudbe servisa.   

 Poznanstva z zaposlenimi oziroma vodjo.   

 Kataloga ZRS.  

 Informacij s spletne strani servisa. 

 Drugo (navedite): _____________________________  

           

6. Kako pogosto obiščete vaš računovodski servis?  
 Vsaj enkrat na teden.    

 Enkrat na mesec.    

 Od dva- do trikrat na mesec.  

 Enkrat na tri mesece.    

 Enkrat na leto.     

 Drugo (navedite):  ___________ 

               

7. Koliko let opravlja za vas storitve podjetje VEPEX, d. o. o.?  
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8. Kakšna je po vaši oceni kakovost ponujenih storitev podjetja VEPEX, d. o. o.?  
 Zelo slaba Slaba Povprečna Dobra Zelo dobra 

      
 

9. Kaj ste pričakovali od računovodskega servisa, preden ste se odločili, da mu boste 

prepustili vodenje vaših poslovnih knjig? Prosim, ocenite, koliko vam pomeni posamezna 

značilnost pri izbiri računovodskega servisa. Za vsako vrstico označite tisto, ki najbolj ustreza 

vašemu odgovoru.  

 Ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Ključno 

Izvajanje storitev v skladu z obljubami (vsebinsko, 

časovno). 
     

Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij.      
Takojšnja izvedba storitev.      
Pripravljenost pomagati odjemalcu.      
Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri 

odjemalcih. 
     

Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve.      
Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev.      
Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe.      
Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih.      
Primeren delovni čas oziroma uradne ure.      
Cena opravljenih računovodskih storitev.      
 

10. Izbrali ste svoj računovodski servis. Prosim, ocenite, kaj vam podjetje VEPEX, d. o. o., 

dejansko ponuja. Za vsako vrstico označite tisto, ki najbolj ustreza vašemu odgovoru.  

 Mnogo 

slabše, kot 

sem 

pričakoval/-a 

Slabše, kot 

sem 

pričakoval/-a 

V skladu s 

pričakovanji 

Bolje, kot 

sem 

pričakoval/-a 

Mnogo bolje, 

kot sem 

pričakoval/-a 

Izvajanje storitev v skladu z obljubami (vsebinsko, 

časovno). 
     

Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij.      
Takojšnja izvedba storitev.      
Pripravljenost pomagati odjemalcu.      
Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri 

odjemalcih. 
     

Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve.      
Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev.      
Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe.      
Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih.      
Primeren delovni čas oziroma uradne ure.      
Cena opravljenih računovodskih storitev.      
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11. Prosim, razvrstite po pomembnosti šest spodaj naštetih značilnosti kakovosti storitev. 

Številko 1 dajte tisti značilnosti kakovosti storitev, ki je za vas najpomembnejša, številko 6 pa 

pripišite k tisti, ki je za vas najmanj pomembna.   

Fizična podpora (videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov, opreme, okolja, zaposlenih)      

Zanesljivost (storitev je zanesljivo in natančno izvedena)      

Odzivnost osebja (pripravljenost pomagati pri reševanju nekega problema)      

Zaupanje, znanje in ustreţljivost zaposlenih      

Empatija kot sposobnost vţiveti se v vlogo in problem odjemalca      

Cena za opravljeno storitev      

 

12. Vaše morebitne pripombe, pohvale, graje, želje, da bo VEPEX, d. o. o., lahko v 

prihodnosti skrbel za višjo kakovost ponujenih storitev.  

  

 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
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Sem Suzana Fabčič, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. V 

okviru magistrske naloge bom izvedla raziskavo o kakovosti storitev vašega računovodskega 

servisa. Vse odgovore v vprašalniku bom obravnavala zaupno, pridobljeni podatki pa bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

 

1. V podjetju sem zaposlen/-a kot: 

 knjigovodja    

 računovodja   

 davčni svetovalec    

 drugo (vpišite):____________________ 

 

2. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna stopnja izobrazba? 

 Srednja.       

 Višja.   

 Visoka oziroma univerzitetna.    

 Specializacija, magisterij, doktorat.  

 

3. Ali v tem trenutku pridobivate dodatno stopnjo formalne izobrazbe?  
 Da.    

 Ne.  

 

4. Ali ste morda pridobili strokovni certifikat oziroma poklicni naziv? 

 Da.    

 Ne.  

 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »ne«, potem naslednje vprašanje izpustite. 

 

4.a Katerega od poklicnih nazivov ste pridobili? 

(Moţnih je več odgovorov.) 

 Strokovni vodja računovodskega servisa (naziv podeljuje ZRS pri GZS). 

 Preizkušeni davčnik (naziv podeljuje SIR).  

 Davčni svetovalec (naziv podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije). 

 Preizkušeni notranji revizor (naziv podeljuje SIR).  

 Preizkušeni računovodja (naziv podeljuje SIR). 

 Preizkušeni revizor informacijskih sistemov (naziv podeljuje SIR). 

 Pooblaščeni revizor (naziv podeljuje SIR).  

 Drugo:__________________________________ 

 

5. Koliko seminarjev, posvetov ipd. ste se v povprečju udeležili v preteklem letu?  
  (Vpišite število.) 

 

6. Ali ste za to, da se zakonsko uredijo minimalna zahtevana formalna izobrazba in drugi 

pogoji za opravljanje računovodske dejavnosti?  
 Da.    

 Ne.  

 

7. Kakšna je po vaši oceni kakovost ponujenih storitev vašega računovodskega servisa?   
 Zelo slaba Slaba Povprečna Dobra Zelo dobra 
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8. Zaposleni v računovodskem servisu imajo pomemben vpliv na odjemalčevo oceno 

kakovosti storitev, saj so z njimi najpogosteje v stiku. Zaposleni mora vedeti, kaj od njega 

in njegovega podjetja odjemalec pričakuje. Prosim, ocenite, kakšen pomen pripisuje po 

vašem mnenju posamezni značilnosti odjemalec vašega računovodskega servisa.  

 Ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Ključno 

Izvajanje storitev v skladu z obljubami 

(vsebinsko, časovno). 
     

Dostopnost in razumljivost potrebnih 

informacij. 
     

Takojšnja izvedba storitev.      
Pripravljenost pomagati odjemalcu.      
Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri 

odjemalcih. 
     

Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve.      
Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev.      
Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe.      
Urejenost prostorov, opreme, okolja in 

zaposlenih. 
     

Primeren delovni čas oziroma uradne ure.      
Cena opravljenih računovodskih storitev.      
 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
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Krajšave posameznih dimenzij kakovosti storitev, ki so uporabljene v tabelah 

 

Ocena kakovosti Ocena kakovosti 

Izvzoblj Izvajanje storitev v skladu z obljubami 

Dostinf Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij 

Takoj Takojšnja izvedba storitev 

Pomoč Pripravljenost pomagati odjemalcu 

Zaupvarn Zaposleni vzbujajo zaupanje in varnost pri odjemalcih 

Znanje Znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve 

Interesi Zaposleni upoštevajo interese odjemalcev 

Potrebe Zaposleni razumejo odjemalčeve potrebe 

Urejenost Urejenost prostorov, opreme, okolja in zaposlenih  

Delčas Primeren delovni čas oziroma uradne ure 

Cena Cena opravljenih računovodskih storitev 
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Korelacijski koeficienti med oceno kakovosti in posameznimi dimenzijami kakovosti storitev 

 

Dimenzije kakovosti 
Ocena 

kakovosti 
Izvzoblj Dostinf Takoj Pomoč Zaupvarn Znanje Interesi Potrebe Urejenost Delčas Cena 

P
earso

n
o

v
 k

o
relacijsk

i k
o

eficien
t 

Ocena 

kakovosti 
1,000 0,312 0,562 0,095 0,371 0,263 0,295 0,252 0,405 0,099 0,033 -0,060 

Izvzoblj 0,312 1,000 0,678 0,638 0,412 0,628 0,524 0,357 0,452 0,211 0,364 0,406 

Dostinf 0,562 0,678 1,000 0,452 0,563 0,492 0,572 0,443 0,497 0,074 0,221 0,349 

Takoj 0,095 0,638 0,452 1,000 0,602 0,550 0,574 0,390 0,466 0,074 0,151 0,213 

Pomoč 0,371 0,412 0,563 0,602 1,000 0,609 0,774 0,622 0,574 0,060 0,164 0,266 

Zaupvarn 0,263 0,628 0,492 0,550 0,609 1,000 0,739 0,722 0,719 0,077 0,180 0,378 

Znanje 0,295 0,524 0,572 0,574 0,774 0,739 1,000 0,793 0,629 0,026 0,347 0,370 

Interesi 0,252 0,357 0,443 0,390 0,622 0,722 0,793 1,000 0,789 0,244 0,344 0,432 

Potrebe 0,405 0,452 0,497 0,466 0,574 0,719 0,629 0,789 1,000 0,309 0,306 0,358 

Urejenost 0,099 0,211 0,074 0,074 0,060 0,077 0,026 0,244 0,309 1,000 0,553 0,120 

Delčas 0,033 0,364 0,221 0,151 0,164 0,180 0,347 0,344 0,306 0,553 1,000 0,212 

Cena –0,060 0,406 0,349 0,213 0,266 0,378 0,370 0,432 0,358 0,120 0,212 1,000 

E
n

o
stran

sk
a to

čn
a sto

p
n

ja zn
ačiln

o
sti 

Ocena 

kakovosti 
. 0,041 0,000 0,303 0,018 0,073 0,051 0,082 0,011 0,296 0,430 0,372 

Izvzoblj 0,041 . 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001 0,023 0,005 0,124 0,020 0,011 

Dostinf 0,000 0,000 . 0,005 0,000 0,002 0,000 0,006 0,002 0,343 0,113 0,025 

Takoj 0,303 0,000 0,005 . 0,000 0,001 0,000 0,014 0,004 0,343 0,204 0,121 

Pomoč 0,018 0,010 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,371 0,185 0,071 

Zaupvarn 0,073 0,000 0,002 0,001 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,338 0,162 0,016 

Znanje 0,051 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,444 0,026 0,019 

Interesi 0,082 0,023 0,006 0,014 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,090 0,027 0,007 

Potrebe 0,011 0,005 0,002 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,043 0,045 0,022 

Urejenost 0,296 0,124 0,343 0,343 0,371 0,338 0,444 0,090 0,043 . 0,001 0,257 

Delčas 0,430 0,020 0,113 0,204 0,185 0,162 0,026 0,027 0,045 0,001 . 0,122 

Cena 0,372 0,011 0,025 0,121 0,071 0,016 0,019 0,007 0,022 0,257 0,122 . 

Se nadaljuje na naslednji strani 
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Dimenzije kakovosti 
Ocena 

kakovosti 
Izvzoblj Dostinf Takoj Pomoč Zaupvarn Znanje Interesi Potrebe Urejenost Delčas Cena 

N 

Ocena 

kakovosti 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Izvzoblj 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Dostinf 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Takoj 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pomoč 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Zaupvarn 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Znanje 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Interesi 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Potrebe 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Urejenost 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Delčas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Cena 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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Ocena regresijskega modela pri posameznih dimenzijah ocene kakovosti računovodskih 

storitev 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,746a 0,557 0,313 0,418 

a. Predictors: (Constant), Cena, Urejenost, Takoj, Dostinf, Delčas, Interesi, 

Pomoč, Zaupvarn, Potrebe, Izvzoblj, Znanje. 
 

Tabela ANOVA
b
 

Model 
Vsota kvadratov 

odklonov 

Prostostne 

stopnje 

Ocena 

variance 
Test F 

Stopnja 

značilnosti 

1 Regression 4,385 11 0,399 2,285 0,052a 

Residual 3,490 20 0,174   

Total 7,875 31    

a. Predictors: (Constant), Cena, Urejenost, Takoj, Dostinf, Delčas, Interesi, Pomoč, Zaupvarn, 

Potrebe, Izvzoblj, Znanje. 

b. Odvisna spremenljivka: Ocena kakovosti    
 

Tabela koeficientov 

 

Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

Vrednost 

za »t« 

Stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

 (Konstanta) 3,692 0,654  5,650 0,000 

Izvzoblj 0,254 0,250 0,329 1,015 0,322 

Dostinf 0,332 0,185 0,441 1,791 0,088 

Takoj –0,323 0,157 –0,487 –2,059 0,053 

Pomoč 0,145 0,162 0,244 0,894 0,382 

Zaupvarn –0,133 0,194 –0,217 –0,689 0,499 

Znanje 0,091 0,235 0,149 0,388 0,702 

Interesi –0,095 0,241 –0,144 –0,395 0,697 

Potrebe 0,313 0,192 0,467 1,635 0,118 

Urejenost 0,077 0,173 0,093 0,444 0,662 

Delčas –0,240 0,221 –0,234 –1,086 0,290 

Cena –0,239 0,121 –0,348 –1,974 0,062 

a. Odvisna spremenljivka: Ocena kakovosti   
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Korelacijski koeficienti med oceno kakovosti in združenimi dimenzijami kakovosti storitev 

 

  Ocena 

kakovosti 
Zanesljivost Odzivnost 

Zaupanje, 

varnost 

Empatičnost 

osebja 

Fizična 

podpora 
Cena 

P
earso

n
o

v
 k

o
relacijsk

i 

k
o

eficien
t 

Ocena kakovosti 1,000 0,479 0,269 0,299 0,347 0,078 –0,060 

Zanesljivost 0,479 1,000 0,627 0,648 0,505 0,258 0,411 

Odzivnost 0,269 0,627 1,000 0,755 0,611 0,136 0,269 

Zaupanje, varnost 0,299 0,648 0,755 1,000 0,812 0,178 0,401 

Empatičnost osebja 0,347 0,505 0,611 0,812 1,000 0,357 0,418 

Fizična podpora 0,078 0,258 0,136 0,178 0,357 1,000 0,182 

Cena –0,060 0,411 0,269 0,401 0,418 0,182 1,000 

E
n

o
stran

sk
a to

čn
a 

sto
p

n
ja zn

ačiln
o

sti 

Ocena kakovosti . 0,003 0,068 0,048 0,026 0,335 0,372 

Zanesljivost 0,003 . 0,000 0,000 0,002 0,077 0,010 

Odzivnost 0,068 0,000 . 0,000 0,000 0,229 0,068 

Zaupanje, varnost 0,048 0,000 0,000 . 0,000 0,165 0,011 

Empatičnost osebja 0,026 0,002 0,000 0,000 . 0,022 0,009 

Fizična podpora 0,335 0,077 0,229 0,165 0,022 . 0,159 

Cena 0,372 0,010 0,068 0,011 0,009 0,159 . 

N 

Ocena kakovosti 32 32 32 32 32 32 32 

Zanesljivost 32 32 32 32 32 32 32 

Odzivnost 32 32 32 32 32 32 32 

Zaupanje, varnost 32 32 32 32 32 32 32 

Empatičnost osebja 32 32 32 32 32 32 32 

Fizična podpora 32 32 32 32 32 32 32 

Cena 32 32 32 32 32 32 32 
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Ocena regresijskega modela pri združenih dimenzijah ocene kakovosti računovodskih 

storitev 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,632a 0,400 0,256 0,435 

a. Predictors: (Constant), Cena, Fizična podpora, Odzivnost, Zanesljivost, 

Empatičnost osebja, Zaupanje, Varnost 
 

Tabela ANOVA
b
 

 

Vsota 

kvadratov 

odklonov 

Prostostne 

stopnje 

Ocena 

variance 
Test F 

Stopnja 

značilnosti 

 Regression 3,148 6 0,525 2,775 0,033a 

Residual 4,727 25 0,189   

Total 7,875 31    

a. Predictors: (Constant), Cena, Fizična podpora, Odzivnost, Zanesljivost, Empatičnost 

osebja, Zaupanje, Varnost 

b. Odvisna spremenljivka: Ocena kakovosti 
 

Tabela koeficientov 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti Vrednost 

za »t« 

Stopnja 

značilnosti 
B 

Standardna 

napaka 
Beta 

 (Constant) 3,532 0,638  5,533 0,000 

Zanesljivost 0,569 0,187 0,684 3,040 0,005 

Odzivnost –0,102 0,174 –0,146 –0,588 0,562 

Zaupanje, varnost –0,194 0,226 –0,295 –0,856 0,400 

Empatičnost osebja 0,384 0,206 0,545 1,859 0,075 

Fizična podpora –0,156 0,181 –0,150 –0,862 0,397 

Cena –0,263 0,122 –0,384 –2,158 0,041 

a. Odvisna spremenljivka: Ocena kakovosti 
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Opisne statistike, korelacije in t-test parnih vzorcev posameznih dimenzij kakovosti 

računovodskih storitev (primerjava dejanskih zaznav in pričakovanj) 

Opisne statistike parnih vzorcev 

  Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka ocene 

Par 1 
D – Izvzoblj 3,34 32 0,653 0,115 

P – Izvzoblj 4,06 32 0,716 0,127 

Par 2 
D – Dostinf 3,44 32 0,669 0,118 

P – Dostinf 3,91 32 0,641 0,113 

Par 3 
D – Takoj 3,56 32 0,759 0,134 

P – Takoj 3,66 32 0,902 0,159 

Par 4 
D – Pomoč 3,72 32 0,851 0,150 

P – Pomoč 4,22 32 0,659 0,117 

Par 5 
D – Zaupvarn 3,69 32 0,821 0,145 

P – Zaupvarn 4,16 32 0,628 0,111 

Par 6 
D – Znanje 3,66 32 0,827 0,146 

P – Znanje 4,31 32 0,592 0,105 

Par 7 
D – Interesi 3,50 32 0,762 0,135 

P – Interesi 4,03 32 0,647 0,114 

Par 8 
D – Potrebe 3,38 32 0,751 0,133 

P – Potrebe 4,09 32 0,818 0,145 

Par 9 
D – Urejenost 3,22 32 0,608 0,108 

P – Urejenost 2,84 32 0,808 0,143 

Par 10 
D – Delčas 3,12 32 0,492 0,087 

P – Delčas 3,06 32 0,948 0,168 

Par 11 
D – Cena 2,91 32 0,734 0,130 

P – Cena 3,84 32 0,767 0,136 
 
D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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Korelacije parnih vzorcev 

  
Število Povezanost 

Stopnja 

značilnosti 

Par 1 
D – Izvzoblj 
P – Izvzoblj 

32 0,367 0,039 

Par 2 
D – Dostinf  
P – D ostinf 

32 0,475 0,006 

Par 3 
D – Takoj  
P – T akoj 

32 –0,038 0,835 

Par 4 
D – Pomoč  
P – Pomoč 

32 0,228 0,209 

Par 5 
D – Zaupvarn  
P – Zaupvarn 

32 0,348 0,051 

Par 6 
D – Znanje 
P – Znanje 

32 0,424 0,016 

Par 7 
D – Interesi  
P – Interesi 

32 0,164 0,371 

Par 8 
D – Potrebe  
P – Potrebe 

32 0,309 0,086 

Par 9 
D – Urejenost  
P – Urejenost 

32 –0,060 0,746 

Par 10 
D – Delčas 
P – Delčas 

32 0,259 0,152 

Par 11 
D – Cena  
P – Cena 

32 –0,141 0,440 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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T-test parnih vzorcev – posamezne dimenzije kakovosti storitev 

  Razlike parov 

Vrednost 

t-testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

  
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

ocene 

Interval zaupanja (95 %) 

  Spodnja meja Zgornja meja 

Par 1 
D – Izvzoblj 

P – Izvzoblj 
–0,719 0,772 0,136 –0,997 –0,440 –5,268 31 0,000 

Par 2 
D – Dostinf  

P – Dostinf 
–0,469 0,671 0,119 –0,711 –0,227 –3,950 31 0,000 

Par 3 
D – Takoj 

P – Takoj 
–0,094 1,201 0,212 –0,527 0,339 –,442 31 0,662 

Par 4 
D – Pomoč  

P – Pomoč 
–0,500 0,950 0,168 –0,843 –0,157 –2,976 31 0,006 

Par 5 
D – Zaupvarn  

P – Zaupvarn 
–0,469 0,842 0,149 –0,772 –0,165 –3,150 31 0,004 

Par 6 
D – Znanje  

P – Znanje 
–0,656 0,787 0,139 –0,940 –0,372 –4,715 31 0,000 

Par 7 
D – Interesi  

P – Interesi 
–0,531 0,915 0,162 –0,861 –0,201 –3,283 31 0,003 

Par 8 
D – Potrebe  

P – Potrebe 
–0,719 0,924 0,163 –1,052 –0,386 –4,400 31 0,000 

Par 9 
D – Urejenost  

P – Urejenost 
0,375 1,040 0,184 0,000 0,750 2,041 31 0,050 

Par 10 
D – Delčas  

P – Delčas 
0,062 0,948 0,168 –0,279 0,404 ,373 31 0,712 

Par 11 
D – Cena  

P – Cena 
–0,938 1,134 0,200 –1,346 –0,529 –4,676 31 0,000 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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Opisne statistike, korelacije in t-test parnih vzorcev združenih dimenzij kakovosti storitev 

(primerjava dejanskih zaznav in pričakovanj) 

Opisne statistike parnih vzorcev 

  Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka ocene 

Par 1 
D – Zanesljivost 3,39 32 0,606 0,107 

P – Zanesljivost 3,98 32 0,575 0,102 

Par 2 
D – Odzivnost 3,64 32 0,721 0,127 

P – Odzivnost 3,938 32 0,5923 0,1047 

Par 3 
D – Zaupanje, varnost 3,67 32 0,768 0,136 

P – Zaupanje, varnost 4,234 32 0,5078 0,0898 

Par 4 
D – Empatičnost osebja 3,438 32 0,7156 0,1265 

P – Empatičnost osebja 4,062 32 0,6568 0,1161 

Par 5 
D – Fizična podpora 3,17 32 0,485 0,086 

P – Fizična podpora 2,95 32 0,734 0,130 

Par 6 
D – Cena 2,91 32 0,734 0,130 

P – Cena 3,84 32 0,767 0,136 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 

Korelacije parnih vzorcev 

  
Število Povezanost 

Stopnja 

značilnosti 

Par 1 
D – Zanesljivost  

P – Zanesljivost 
32 0,551 0,001 

Par 2 
D – Odzivnost  

P – Odzivnost 
32 0,078 0,672 

Par 3 
D – Zaupanje, varnost  

P – Zaupanje, varnost 
32 0,431 0,014 

Par 4 
D – Empatičnost osebja  

P – Empatičnost osebja 
32 0,214 0,239 

Par 5 
D – Fizična podpora  

P – Fizična podpora 
32 0,295 0,101 

Par 6 
D – Cena 

P – Cena 
32 –0,141 0,440 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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T-test parnih vzorcev – združene dimenzije kakovosti storitev 

  Razlike parov 

Vrednost 

t-testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

  
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

ocene 

Interval zaupanja (95 %) 

  Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 
D – Zanesljivost  

P – Zanesljivost 
–0,594 0,560 0,099 –0,796 –0,392 –5,999 31 0,000 

Par 2 
D – Odzivnost  

P – Odzivnost 
–0,2969 0,8968 0,1585 –0,6202 0,0264 –1,873 31 0,071 

Par 3 
D – Zaupanje, varnost  

P – Zaupanje, varnost 
–0,5625 0,7156 0,1265 –0,8205 –0,3045 –4,447 31 0,000 

Par 4 
D – Empatičnost osebja  

P – Empatičnost osebja 
–0,6250 0,8614 0,1523 –0,9356 –0,3144 –4,105 31 0,000 

Par 5 
D – Fizična podpora  

P – Fizična podpora 
0,219 0,751 0,133 –0,052 0,489 1,648 31 0,109 

Par 6 
D – Cena 

P – Cena 
–0,938 1,134 0,200 –1,346 –0,529 –4,676 31 0,000 

D – dejanska zaznava, P – pričakovanja 
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Levenov preizkus enakosti varianc in rezultati t-testa za neodvisna vzorca posameznih 

dimenzij kakovosti storitev 

 
Opisne statistike – posamezne dimenzije kakovosti storitev 

Dimenzija 

kakovosti 

storitev 

Skupina Število 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Izvzoblj 
Odjemalci 32 4,06 0,716 0,127 

Servis 4 4,00 0,816 0,408 

Dostinf 
Odjemalci 32 3,91 0,641 0,113 

Servis 4 3,75 0,500 0,250 

Takoj 
Odjemalci 32 3,66 0,902 0,159 

Servis 4 3,50 0,577 0,289 

Pomoč 
Odjemalci 32 4,22 0,659 0,117 

Servis 4 3,25 0,500 0,250 

Zaupvarn 
Odjemalci 32 4,16 0,628 0,111 

Servis 4 3,75 0,957 0,479 

Znanje 
Odjemalci 32 4,31 0,592 0,105 

Servis 4 4,00 0,816 0,408 

Interesi 
Odjemalci 32 4,03 0,647 0,114 

Servis 4 3,25 0,500 0,250 

Potrebe 
Odjemalci 32 4,09 0,818 0,145 

Servis 4 3,25 0,500 0,250 

Urejenost 
Odjemalci 32 2,84 0,808 0,143 

Servis 4 2,50 0,577 0,289 

Delčas 
Odjemalci 32 3,06 0,948 0,168 

Servis 4 3,00 0,000 0,000 

Cena 
Odjemalci 32 3,84 0,767 0,136 

Servis 4 4,00 0,816 0,408 
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Primerjava aritmetičnih sredin dveh populacij – posamezne dimenzije ocene kakovosti storitev 

 Levenov preizkus enakosti 

varianc 
T-test za neodvisna vzorca 

Vrednost 

Levenovega 

preizkusa 

Pripadajoča 

stopnja 

značilnosti 

Vrednost t-

testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

Razlika med 

aritmetičnima 

sredinama 

Ocena standardne 

napake razlike med 

aritmetičnima 

sredinama 

Interval zaupanja 

(95 %) 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Izvzoblj 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,011 0,916 0,163 34 0,872 0,062 0,385 –0,719 0,844 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,146 3,601 0,892 0,062 0,427 –1,178 1,303 

Dostinf 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,116 0,735 0,468 34 0,643 0,156 0,334 –0,522 0,835 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,569 4,339 0,597 0,156 0,274 –0,583 0,895 

Takoj 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
1,245 0,272 0,336 34 0,739 0,156 0,466 –0,790 1,103 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,474 5,064 0,655 0,156 0,330 –0,688 1,001 

Pomoč 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,718 0,403 2,825 34 0,008 0,969 0,343 0,272 1,666 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  3,512 4,425 0,021 0,969 0,276 0,231 1,706 

Zaupvarn 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
1,664 0,206 1,154 34 0,256 0,406 0,352 –0,309 1,121 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,827 3,330 0,463 0,406 0,491 –1,073 1,886 

Se nadaljuje na naslednji strani 
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 Levenov preizkus enakosti 

varianc 
T-test za neodvisna vzorca 

Vrednost 

Levenovega 

preizkusa 

Pripadajoča 

stopnja 

značilnosti 

Vrednost t-

testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

Razlika med 

aritmetičnima 

sredinama 

Ocena standardne 

napake razlike med 

aritmetičnima 

sredinama 

Interval zaupanja 

(95 %) 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Znanje 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,009 0,926 0,958 34 0,345 0,312 0,326 –0,351 0,976 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,741 3,406 0,506 0,312 0,421 –0,943 1,568 

Interesi 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,039 0,845 2,319 34 0,027 0,781 0,337 0,097 1,466 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  2,842 4,368 0,042 0,781 0,275 0,043 1,520 

Potrebe 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,877 0,356 2,002 34 0,053 0,844 0,421 –0,013 1,700 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  2,922 5,283 0,031 0,844 0,289 0,113 1,574 

Urejenost 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,107 0,745 0,820 34 0,418 0,344 0,419 –0,508 1,195 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  1,067 4,620 0,338 0,344 0,322 –0,505 1,192 

Delčas 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
5,088 0,031 0,130 34 0,897 0,062 0,480 –0,913 1,038 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  0,373 31,000 0,712 0,062 0,168 –0,279 0,404 

Cena 

Predpostavka o 

enakosti varianc 
0,333 0,568 –0,382 34 0,705 –0,156 0,409 –0,987 0,675 

Predpostavka o 

neenakosti varianc 
  –0,363 3,693 0,736 –0,156 0,430 –1,391 1,078 
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Levenov preizkus enakosti varianc in rezultati t-testa za neodvisna vzorca združenih 

dimenzij kakovosti storitev 

Opisne statistike – združene dimenzije kakovosti storitev 

Dimenzija kakovosti 

storitev 
Skupina Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka ocene 

Zanesljivost 
Odjemalci 32 3,98 0,575 0,102 

Servis 4 3,88 0,629 0,315 

Odzivnost 
Odjemalci 32 3,938 0,5923 0,1047 

Servis 4 3,375 0,4787 0,2394 

Zaupanje, varnost 
Odjemalci 32 4,234 0,5078 0,0898 

Servis 4 3,875 0,7500 0,3750 

Empatičnost osebja 
Odjemalci 32 4,062 0,6568 0,1161 

Servis 4 3,250 0,5000 0,2500 

Fizična podpora 
Odjemalci 32 2,95 0,734 0,130 

Servis 4 2,75 0,289 0,144 

Cena 
Odjemalci 32 3,84 0,767 0,136 

Servis 4 4,00 0,816 0,408 
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Primerjava aritmetičnih sredin dveh populacij – združene dimenzije ocene kakovosti storitev 

 Levenov preizkus enakosti 

varianc 
T-test za neodvisna vzorca 

Vrednost 

Levenovega 

preizkusa 

Pripadajoča 

stopnja 

značilnosti 

Vrednost 

t-testa 

Stopinje 

prostosti 

Dvostranska 

točna stopnja 

značilnosti 

Razlika med 

aritmetičnima 

sredinama 

Ocena standardne 

napake razlike med 

aritmetičnima 

sredinama 

Interval zaupanja 

(95 %) 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Zanesljivost 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

0,012 0,915 0,356 34 0,724 0,109 0,307 –0,516 0,734 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  0,331 3,655 0,759 0,109 0,331 –0,844 1,062 

Odzivnost 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

0,083 0,775 1,819 34 0,078 ,5625 0,3093 –0,066 1,1910 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  2,153 4,243 0,094 ,5625 0,2613 –0,1468 1,2718 

Zaupanje, varnost 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

2,055 0,161 1,270 34 0,213 ,3594 0,2830 –0,2157 0,9344 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  0,932 3,353 0,413 ,3594 0,3856 –0,7979 1,5166 

Empatičnost osebja 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

0,261 0,612 2,377 34 0,023 ,8125 0,3418 0,1178 1,5072 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  2,948 4,414 0,037 ,8125 0,2756 0,0747 1,5503 

Fizična podpora 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

1,720 0,199 0,543 34 0,591 0,203 0,374 –0,557 0,964 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  1,047 9,216 0,322 0,203 0,194 –0,234 0,640 

Cena 

Predpostavka o 
enakosti varianc 

0,333 0,568 –0,382 34 0,705 –0,156 0,409 –0,987 0,675 

Predpostavka o 
neenakosti varianc 

  –0,363 3,693 0,736 –0,156 0,430 –1,391 1,078 
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PREPIS POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

Zaključujem študij na Fakulteti za management v Kopru, tema moje magistrske naloge pa je 

Analiza kakovosti storitev računovodskega servisa. Z izvedbo vprašalnika sem preverjala, kako 

ocenjujejo kakovost opravljenih storitev odjemalci proučevanega servisa, katere dimenzije 

kakovosti storitev vplivajo na oceno kakovosti (posamezne, zdruţene), ali so pričakovanja višja 

od dejansko zaznane kakovosti, kakšne so razlike med pričakovanji odjemalcev in zaznavanjem 

teh pričakovanj s strani vodje in zaposlenih v izbranem računovodskem servisu ter ne nazadnje 

razlike v rezultatih z izvedbo anket v razmiku enega leta. Predstavila vam bom izsledke 

opravljene analize, intervju pa bo sluţil za poglobitev njenih rezultatov.  

V magistrski nalogi sem izvedla tudi raziskavo o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih 

značilnostih računovodskih servisov v Sloveniji, zato se bova v intervjuju dotaknila tudi teh tem.  

Če dovolite, bi najin pogovor snemala, predvsem zaradi laţje analize dobljenih odgovorov. 

Posnetek bom kasneje izbrisala. Prepis intervjuja bo hranjen pri meni še eno leto po opravljeni 

raziskavi, kasneje pa bo uničen. Lahko začneva? 

1. Odjemalci so ocenili kakovost storitev vašega servisa v letu 2014 višje kot leta 2013 (4,44 

proti 4,27). Pri oceni posameznih dimenzij kakovosti storitev pa je dejansko zaznana kakovost 

niţja kot leto prej, z izjemo cene, pri kateri so odjemalci izrazili za odtenek višje zadovoljstvo. Je 

pa cena pri oceni zdruţenih dimenzij kakovosti storitev v obeh letih pristala na repu lestvice, 

torej so odjemalci s ceno najmanj zadovoljni. 

»Presenečen sem in hkrati vesel, da so odjemalci bolj zadovoljni z našim delom in storitvami, saj 

se za to tudi vsak dan trudimo. Presenečen pa sem zato, ker se v praksi odjemalci vedno 

pogosteje pritoţujejo nad cenami storitev, zato sam pri sebi misliš, da tudi z drugim niso 

zadovoljni. S ceno bodo vedno najmanj zadovoljni, pričakovanja pa bodo vedno višja od 

dejansko zaznane kakovosti, četudi je ta ţe sedaj na visokem nivoju. To, da so najmanj 

zadovoljni s ceno, pove, da mikro in majhni podjetniki ne vedo, da jim računovodenje v bistvu 

lahko pomaga pri poslovanju. A ker tega ne vedo, je cena odločujoča pri oceni njihovega 

zadovoljstva. Edini razlog za prepustitev računovodenja servisu je ta, da sami niso sposobni 

narediti poslovnih izkazov in davčnih obračunov.«  

2. Ali menite, da obstaja povezava med kakovostjo in ceno računovodskih storitev? 

»Cena je najpomembnejša, saj odjemalcev ne zanima, koliko truda vloţiš v to. To, koliko se 

potrudiš, pa je povezano s tvojo etiko – lahko delaš za nizko ceno, ampak samo obdelaš 

dokumentacijo, ki je bila dostavljena, brez da bi odjemalca dodatno pozval oziroma opozoril, da 

nekaj ni v redu – to zame ni etično. Nekdo, ki ponuja storitve računovodenja po nizki ceni, po 

mojem mnenju ne more nuditi kakovostnih storitev. Pritisk na niţanje cen je posledica 

gospodarske in finančne krize. Lahko zniţaš cene, čeprav odjemalci ne čutijo, da jim greš 
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naproti, da jim skušaš pomagati in doseči kompromis, ki je sprejemljiv za obe strani. Vsem pa je 

pomembna cena, če ne boš ponudil dovolj nizke cene, se bo posameznik odločil za nekoga 

drugega, ki mu jo bo. Delo računovodje bi se moralo ovrednotiti, določiti bi bilo treba enotno 

tarifo. Lahko da smo tudi sami krivi, da odjemalcem svoje ponudbe ne znamo dobro predstaviti, 

jim razloţiti, kaj za določeno ceno lahko pričakujejo. Razvoj informacijske tehnologije je 

pomemben vidik pri zniţevanju cen naših storitev. Imamo oblačne variante, ko odjemalec sam 

vnaša fakture, piše potne naloge, dela porabo materiala in blaga, s čimer smo se mu pribliţali. 

Vendar pa zato odjemalec nima občutka, da računovodja sploh kaj dela, temveč meni, da vse 

opravi sam, in zato pričakuje niţje cene. Tehnološki vidik bi sicer moral vplivati na zniţevanje 

cen, a ne na račun kakovosti. S pomočjo napredka v informacijski tehnologiji je zato en 

računovodja sposoben obdelati več odjemalcev kot nekoč. Kakovostna računovodska storitev je 

taka, da pomaga pri vodenju podjetja v pravo smer, pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev, 

pri čemer morajo biti informacije pripravljene pravočasno, podjetniki pa jih morajo pravilno 

razumeti.« 

3. Vaši odjemalci so pripisali zanesljivosti storitev največji pomen, zaupanje in varnost sta 

pristala na drugem mestu, sledijo jima odzivnost osebja, cena in empatija, na zadnjem mestu pa 

je fizična podpora. Kaj bi porekli na to? 

»Ţe sama etika računovodenja določa, da moramo kot dobri strokovnjaki opravljati svoje delo 

zanesljivo. Znanje je seveda pomembno, zaupanje prav tako; kot sem ţe prej povedal, je 

računovodenje dokaj intimno področje. Pri odzivnosti nismo nikoli zatajili. Zdi se mi, da 

nekatere stvari še prehitro naredimo. Glede na prakso sem, iskreno povedano, pričakoval, da 

bodo ocenili ceno kot pomembnejšo. A dobro, to je statistika. Cena je prva, sem prepričan, a tudi 

pri nizkih cenah zahtevajo zanesljivost, zaupanje in varnost ter odzivnost.«  

4. Večina računovodskih servisov v Sloveniji (58,4 %) ne meri kakovosti, kot jo ocenjujejo 

njihovi odjemalci. 84,1 % tistih, ki jo ugotavljajo, pa uporabljajo za to poglobljene razgovore, 

11,6 % vprašalnike in 2,9 % analizo razlogov izgubljenih odjemalcev. Vi ste navedli zadnjo 

metodo, zato me zanima, ali se vam zdi učinkovita. 

»Učinkovite je, saj ti edino tisti odjemalci lahko povedo, kaj je bilo narobe pri sodelovanju, je pa 

res, da navadno tega niti nočejo povedati. Takrat navadno iščeš moţne vzroke pri sebi, znotraj 

servisa, s pogovori z zaposlenimi. Po mojem mnenju so ti razgovori znotraj servisa zelo 

pomembni, saj ko se odjemalec odloča za računovodski servis, se pogovarja z vodjo servisa, 

kasneje pa sodeluje z enim od zaposlenih, s svojim skrbnikom. Zaposleni na internih pogovorih 

sporočajo vodji nastale teţave, probleme, ki jih lahko nato sproti rešujemo. Potem pa sledi še 

razgovor z odjemalcem. Ko odjemalci ocenjujejo kakovost storitev, dejansko ocenjujejo 

zaposlenega, s katerim največ sodelujejo, njegovo znanje in pripravljenost pomagati. Vprašalniki 

so dobrodošli, a v majhnih servisih niti ne pridejo v poštev, saj za vsakega odjemalca veš, kaj si 

misli o tebi in tvojih storitvah. Je pa res, da kaţejo povprečno zadovoljstvo. Ali pač, lahko da bi 
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izvedel, s čim morda odjemalci niso zadovoljni, pa bi skušali z zaposlenimi to izboljšati – 

predvsem s ciljem preprečevanja izgube odjemalcev.« 

5. Se vam zdi zakonska ureditev minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti 

računovodskih servisov pomembna? 86,1 % računovodskih servisov v Sloveniji je za tovrstno 

ureditev te problematike.  

»Pomembneje bi bilo, da se računovodjem dodeli status, da pridobijo licence, ker je naš poklic 

čisto razvrednoten. Preveč je ponudbe. Da ni pogojev za opravljanje te dejavnosti, je le eden 

izmed razlogov za slabo stanje na trgu. Vsi servisi se srečujemo z enakimi teţavami. Poklicni 

nazivi, kot sta preizkušeni računovodja in vodja računovodskega servisa, so potrebni, a 

odjemalci ne dajo nič na to. Če bi zakonsko določili minimalno formalno izobrazbo, potem to ne 

bi bil več problem v tej dejavnosti. Računovodja bi bil spoštovan, tako kot sta danes spoštovana 

poklica sodni cenilec in revizor.« 

6. Eden izmed pogojev v zakonskem predlogu je tudi zavarovanje odgovornosti. Navedli ste, 

da nimate zavarovane odgovornosti, zato me zanima, kakšen je razlog za to. 

»Zame je zavarovanje odgovornosti le metanje denarja skozi okno. Nikoli se še nisem zavaroval 

iz naslova odgovornosti in se ne bom, če bodo zavarovalnice ponujale take produkte. Zavaroval 

bi se, če bi na primer mi naredili napako pri izračunu davka in bi moral odjemalec plačati 

zamudne obresti ali kakšno kazen. Potem bi mi odjemalcu povrnili ta sredstva in bi nam 

zavarovalnica to pokrila delno ali v celoti. Zdaj pa se dogaja, da četudi imaš zavarovano 

odgovornost, zavarovalnice rečejo, da je to naša objektivna odgovornost. Edino napaka bi prišla 

tu v poštev in še to nezavestna, zavestno jo tako ali tako ne narediš, saj deluješ v skladu z 

računovodsko etiko.« 

7. Povprečna stopnja izobrazbe zaposlencev v računovodskih servisih v Sloveniji znaša 5,86. 

V vašem je 6,25. Nizka izobrazbena raven ostaja pomemben razvojni problem v tej dejavnosti. 

Kakšen je vpliv neformalnega izobraţevanja na kakovost storitev (seminarji, posveti, poklicni 

certifikati in strokovni nazivi)? 

»Jaz sem vedno imel dva cilja pri zaposlovanju – mlade in izobraţene. Poleg formalne izobrazbe 

so za dobro delo pomembne tudi izkušnje. Veliko servisov ni zaposlovalo mladih, ker so se bali, 

da jim bodo pobegnili, ko se bodo dovolj naučili, in bodo odprli svoje podjetje ter s sabo vzeli 

tudi katerega od odjemalcev. Prav zato se je zaposlovalo nizko izobraţen kader, tak, ki ni bil 

sposoben sam opraviti vsega dela. V saldakontih so izgubili zaposlitev, pa so odprli svoj servis. 

Pa koliko je upokojencev, ki opravljajo to dejavnost ... Meni bi bilo všeč, da bi moral, tako kot je 

to urejeno v Nemčiji, delavec ob prijavi na razpisano delovno mesto dokazovati tudi neformalno 

izobraţevanje. V našem servisu se drţimo enega podjetja, ki ponuja tovrstna izobraţevanja, ker 

smo z njim zelo zadovoljni in je tudi cenovno kar ugodno. Lahko pa bi se seveda udeleţevali tudi 

seminarjev, ki jih ponujajo številni drugi ponudniki. Zaradi nenehnih sprememb in novosti na 
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računovodskem, davčnem, kadrovskem in drugih področjih so seminarji in posveti obvezni za 

kakovostno opravljanje storitev za odjemalce. Brez tega ne gre. Sam ne moreš ob sprotnem delu 

slediti vsem spremembam.« 

8. Pohvalno je, da zaračunavate večino storitev po dejanskih opravilih. Računovodski servisi 

v Sloveniji kar 70,6 % vseh storitev zaračunajo po mesečnih pavšalih (dobra polovica servisov 

zaračuna več kot 90 % storitev po mesečnih pavšalih). Kakšno vlogo predstavlja za vas sprejeta 

računovodska tarifa? 

»Zdi se mi, da sem naredil napako, ker zaračunavam storitve po dejanskih opravilih, saj se 

odjemalci bolje odzivajo na pavšale. Odjemalec pri pavšalu točno ve, koliko bo za storitve 

računovodenja plačal. Zaračunavanje storitev po dejanskih opravilih se mi je zdelo edino pošteno 

do naših odjemalcev. Merilo za zaračunavanje je vknjiţba. Ob sezonskih nihanjih se računi 

povišajo in takrat se odjemalci razburjajo. Tisti, ki se srečujejo s pogostimi nihanji, so bolj 

problematični. Tarifa je sprejeta, a se je nihče ne drţi. Tarife bi se morali drţati, ampak vsi, da bi 

se tu kaj izboljšalo. V bistvu mi zaračunavamo knjigovodenje, računovodskih opravil pa ne 

zaračunavamo posebej (elaboratov, posebnih medletnih davčnih napovedi, posvetovanja za 

optimalno poslovno in davčno izvedbo poslovnih dogodkov itd.), ker pri nas odjemalci niso 

navajeni, da plačajo to uslugo. Sami smo si krivi, ker bi morali ţe od samega začetka zavzeti 

drugačno stališče. Ko odjemalec od nas zahteva oziroma potrebuje računovodske storitve, bi 

morali najprej povedati, koliko to stane, in šele nato opraviti zadevo. A ker jih nismo tako 

navadili, se te storitve štejejo za samoumevne in odjemalci smatrajo, da so zaračunane ţe v 

rednih cenah. Če bi bila računovodska opravila ovrednotena, ni nujno po visokih cenah, da bi 

obstajala praksa za enotno zaračunavanje med izvajalci, potem bi bilo laţje. Zdaj pa to naredim 

zastonj in nihče ne ve, da mi je to vzelo ogromnega časa. Če pogledamo na primer pripravo 

elaborata za banko: jaz odjemalcu ne zaračunam svoje storitve, banka, ki dobi od mene vse 

potrebne podatke, navadno ţe kar v excelovih datotekah, pa mirno zaračuna nadomestilo za 

odobritev oziroma svojo storitev. Pa vsi to plačajo, z besedami ali brez.« 

9. 59,1 % delovnih zmogljivosti računovodskih servisov v Sloveniji zaposluje knjigovodenje. 

Temu sledita še davčno svetovanje in zastopanje, vse druge ponujene storitve pa so namenjene 

zgolj zaokroţitvi ponudbe računovodskih servisov. Kaj menite, so servisi premalo razvojno 

naravnani? Kakšna je vloga odjemalcev pri tem? Kar 88 % anketiranih servisov ne razmišlja o 

razširitvi dejavnosti, vi pa ste navedli, da bi razširili svojo dejavnost z računovodskim 

analiziranjem ter predračunskim in nadzornim računovodskim spremljanjem. 

»Če malo pomislim, je res, da prevladuje knjigovodenje. Krivi smo računovodski servisi, prav 

tako pa tudi odjemalci. Vsak servis ima rad stalne odjemalce, saj ima tako stalen priliv denarja, 

da lahko pokrije vse stroške, plača svoje zaposlene, zato večina tudi opravlja knjigovodenje. 

Dodatne storitve so priloţnostne narave. Na osnovi odjemalčevih namenov bi mu na primer 

pomagali pri iskanju virov financiranja, če bi seveda to od nas pričakoval. A upam si trditi, da na 
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mikro in majhnem nivoju podjetniki nimajo pojma, kaj sta gospodarjenje in ekonomija. In mi 

imamo v glavnem prav take odjemalce. Oni opravljajo svojo dejavnost (popravljajo, proizvajajo, 

prodajajo itd.), vse drugo je zanje balast. Dejansko jih zanima samo davčni izid, ne pa poslovni. 

In če ima za plačati davek, si za to kriv ti. Zato nismo cenjeni. Če prestopim prag srednje 

velikega podjetja in podjetnik razume, za kaj se gre, je zgodba prav drugačna. Razširitev 

dejavnosti z računovodskim analiziranjem ter predračunskim in nadzornim računovodskim 

spremljanjem bi prišla v poštev za druge odjemalce, srednja podjetja, obstoječi odjemalci, mikro 

in majhni, teh storitev ne potrebujejo. Če bi hoteli razširiti dejavnost s temi »neračunovodskimi« 

storitvami, bi morali delati samo to, knjigovodenje pa prepustiti tistim, ki z dumpinškimi cenami 

prevzemajo naše stranke. Ogromna revolucija se dogaja na informacijskem področju in temu 

marsikateri računovodja ne sledi. Tudi to je priloţnost za prihodnje brezpapirno poslovanje, torej 

za tako knjigovodenje, ki je lahko opravljeno po niţjih cenah.« 

10. Večina vaših odjemalcev se je za vaš računovodski servis odločila na podlagi priporočil 

obstoječih odjemalcev in poznanstev z zaposlenimi oziroma vodjo. Kaj menite o tem? Kakšne 

trţenjske napore vlagate v pridobitev novih odjemalcev? 

»Računovodstvo je zelo intimna dejavnost, računovodja mora marsikaj vedeti, odnos med 

računovodjo in odjemalcem temelji na zaupanju, zato se pridobiva odjemalce predvsem prek 

poznanstev delavcev, vodje servisa in obstoječih odjemalcev. Še ena moţnost je, da greš na teren 

in pridobivaš nove odjemalce (reklama, osebni obiski, sejmi itd.). Na spletni strani imamo 

moţnost povpraševanja po naših storitvah, a sem ugotovil, da večina povprašuje po cenah 

storitev samo zato, da zniţuje ceno pri svojem obstoječem računovodji. Bil sem tudi ţe na 

seminarjih na temo trţenja računovodskih storitev, a mi ob tekočem delu ne uspe vloţiti veliko 

napora v to smer. Večina servisov se je znašla tako, da sodelujejo z Ajpesom oziroma e-VEM 

točkami, ki opravljajo registracije podjetij in jih obveščajo o novoustanovljenih podjetjih, nato pa 

jim servisi pošiljajo ponudbe. Največ je vreden odjemalec, ki je na novo ustanovljen, saj ga lahko 

»vzgojiš po svoje«. Pogosta zamenjava servisa ni dobra ne za odjemalca ne za servis. Majhne 

stranke so boljše, saj niso tako zahtevne. Sicer tudi cena ne more biti visoka, a zanje ne porabiš 

veliko časa. Če greš na srednje veliko podjetje, so potrebna znanja zahtevnejša, informacije 

morajo biti pravočasne, zato je potrebna dobra organizacija računovodstva.« 

11. Vsi servisi, vključeni v raziskavo, višje ocenjujejo probleme na trgu. Tudi vi. Je za slabo 

stanje na tem področju kriv trg ali odjemalci? Kakšno vlogo bi lahko tu pripisali računovodskim 

servisom? 

»Nelojalna konkurenca in dumpinške cene po mojem predstavljajo bistven problem v naši 

dejavnosti. Odjemalci pogosto ne ocenjujejo kakovosti konkurenčnih ponudb. Pomembno jim je 

samo, kdo jim ponudi niţjo ceno. Nekaj odjemalcev smo izgubili, a so vsi rekli, da so sicer bili z 

nami zelo zadovoljni, a da so cene previsoke. Neurejenost trga je največji krivec za slabo stanje. 

Zbornica računovodskih servisov bi lahko naredila kaj v smeri izboljšanja razmer, a očitno niti 
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taka stanovska organizacija nima ustrezne moči za to. Razlika je ţe v tem, ali si kot računovodja 

zaposlen v podjetju ali v računovodskem servisu. Mi smo »ţivčne razvaline«. Delček krivde 

nosijo tudi odjemalci sami. Neurejenost dokumentacije zna biti velik problem. Podlaga 

poslovnim dogodkom so poslovne odločitve lastnikov oziroma direktorjev, ki se pred sprejetjem 

odločitve velikokrat ne posvetujejo z računovodjo, temveč je računovodja dober šele pri odpravi 

morebitnih teţav oziroma napak.« 

Hvala za sodelovanje. 


