
 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in 4. sklepa 

5. Zbora članov Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije z dne 7. 12. 2011 je 

Strokovni svet Sekcije forenzičnih računovodij na 2. seji dne 27. 2. 2012 sprejel, Upravni odbor 

Zveze pa na svoji 30. seji dne 21. 3. 2012 potrdil kot veljaven  

PRAVILNIK O DELOVANJU  

SEKCIJE FORENZIČNIH RAČUNOVODIJ  

PRI ZVEZI RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE  

(PDSFR-1) 

1) UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(uvod) 

(1) Sekcija forenzičnih računovodij pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je 
bila ustanovljena 7. 12. 2011 s sklepom Zbora članov Zveze računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije na 5. redni seji dne 7. 12. 2011. Ustanoviteljica te sekcije je Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je ustanovljena z namenom 
izobraževanja in razvijanja dejavnosti forenzičnega računovodstva v Sloveniji. 

(2) Ta sekcija se lahko vključuje druge podobne organizacije doma in v tujini, katerih 
poslanstvo je razvijanje in širjenje dejavnosti forenzičnega računovodstva, in se lahko z 
njimi povezuje. 

2. člen 
(pojmi) 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku: 

− Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije − samostojna pravna oseba 
zasebnega prava, ki združuje različna društva s področja računovodstva, financ in 
revizije in katere člani so ta društva (odslej Zveza); 

− Sekcija forenzičnih računovodij − strokovno združenje forenzičnih računovodij pri Zvezi 
(odslej Sekcija); 

− Strokovni svet Sekcije − organ vodenja Sekcije, katerega pristojnost in dolžnost je 
odločati o zadevah, povezanih z dejavnostjo Sekcije (odslej Svet). 

(2) V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.  

3. člen 
(predstavitev Sekcije) 

Poimenovanja, povezana s Sekcijo: 

– krajše, temeljno poimenovanje: Sekcija forenzičnih računovodij (angleško: Chapter of 

Forensic Accountants);  

– daljše poimenovanje: Sekcija forenzičnih računovodij pri Zvezi (angleško: Association of 

Accountants, Treasurers and Auditors of Slovenia, Chapter of Forensic Accountants) in 

– strokovni naziv strokovnjaka za forenzično računovodstvo: preizkušeni forenzični 

računovodja, oznaka preiz. for. rač. (angleško: Certified Forensic Accountant, CFAc). 



4. člen 
(področja, ki jih ureja ta pravilnik) 

S tem pravilnikom Sekcija ureja svoje naloge, svojo organiziranost, svoje poslovanje, svoje 

organe in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, povezana s svojim 

delovanjem. 

2) USTANOVITEV 

5. člen 
(ustanovitelj Sekcije) 

Edini ustanovitelj Sekcije je Zveza. 

3) NAMEN, NALOGE IN DEJAVNOST 

6. člen 
(namen Sekcije) 

Poslanstvo Sekcije je:  

– razvijati forenzično računovodstvo za pravne, poslovne, davčne in druge potrebe; 

– vzpodbujati strokovnjake za znanstveno in raziskovalno delo na področju preiskovanja 

gospodarskokriminalnih dejanj, še zlasti na področju forenzičnega računovodstva; 

– vzpodbujati in izobraževati računovodske, revizijske, davčne in druge sorodne 

strokovnjake za usposabljanje in opravljanje preiskovanj kaznivih in drugih nedovoljenih 

poslovno-ekonomskih dejanj;  

– s podeljevanjem strokovnega naziva in strokovnim spremljanjem nosilcev forenzičnega 
računovodstva zagotavljati  kakovost njihovega dela  in njegovo primerljivost z delom 

sorodnih strokovnjakov; 

– prizadevati si za objavljanje dognanj s področja forenzičnega računovodstva ter 

preiskovanja kaznivih gospodarskih in drugih nedovoljenih dejanj. 

7. člen 
(dejavnost Sekcije) 

Sekcija opravlja naloge in ima pristojnosti, določene s tem pravilnikom, na področju 

forenzičnega računovodstva in strokovnih področjih, povezanih s forenzičnim 

računovodstvom. 

Sekcija ima tele pristojnosti in opravlja tele naloge: 

1. sprejemanje in objavljanje strokovnih pravil ter določanje hierarhije pravil na področju 

forenzičnega računovodstva; 

2. določanje strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog preizkušenega 

forenzičnega računovodje, ter organiziranje strokovnega izobraževanja, izvajanje 

preizkusov znanj in izdajanje potrdil o znanjih za opravljanje nalog iz te točke; 

3. skrb za vzdrževanje zahtevane ravni kakovosti dela preizkušenih forenzičnih 

računovodij; 

4. vodenje registra preizkušenih forenzičnih računovodij; 

5. določanje smernic za oblikovanje cen storitev preizkušenih  forenzičnih računovodij. 



Ostala področja organiziranega delovanja forenzičnih računovodij: 

- aktivno sodelovanje z nosilci pravnih pravil za delo sodnih izvedencev na področjih, ki 

so v domeni forenzičnega računovodstva; 

- spremljanje razvoja forenzične dejavnosti in discipline po svetu ter skrb za stalno 

posodabljanje in prilagajanje višji ravni strokovnega okvira za delovanje preizkušenih 

forenzičnih računovodij v Sloveniji; 

- skrb za prepoznavanje forenzičnega računovodstva;  

- usklajevanje programov rednega in funkcionalnega izobraževanja s sorodnimi 

programi, še zlasti s tistimi, ki so namenjeni sodnim izvedencem;  

- druge naloge, povezane z razvojem forenzičnega računovodstva v Sloveniji. 

 

4) ORGANI IN ORGANIZIRANOST 

8. člen 
(delovna telesa Sekcije) 

Delovna telesa Sekcije so:  

− Svet, 

− predsednik Sekcije in 

− druga delovna telesa (poimenovani komisija, odbor in podobno) Sekcije.   

5) SVET 

 
9. člen 
(Svet) 

Svet upravlja delovanje Sekcije. Svet sestavlja šest članov, od katerih je  

– eden od njih član, ki je predsednik Sekcije, in 

– eden od njih član, ki je namestnik predsednika Sekcije. 

Predsednik Zveze je član Sveta in namestnik predsednika Sveta. 

Vodja Strokovne službe Zveze je član Sveta. 

10. člen 
 (izvolitev Sveta) 

Svet izvolijo člani sekcije za mandatno obdobje štirih let. Vsaj eden od članov Sveta je 

univerzitetni ali visokošolski učitelj s področja forenzičnega računovodstva. Članstvo člana 

Sveta preneha po izteku mandata in je lahko ponovno izvoljen za naslednji mandat. Članu 

pa lahko preneha članstvo tudi med mandatom, če to želi in poda pisno izjavo o tem, ali pa 

mu preneha po pravilih Sekcije, ker je bilo njegovo delovanje v nasprotju z veljavnimi 

strokovnimi in/ali poklicnoetičnimi pravili Sekcije. 

Do prve redne skupščine Sekcije člane Sveta Sekcije imenuje Upravni odbor Zveze; njihov 

mandat traja do izvolitev novih članov na redni skupščini Sekcije. 



11. člen 
 (delovanje Sveta) 

Svet opravlja tele naloge:  

– sprejema splošne akte Sekcije; 

– usmerja in nadzira delo Sekcije; 

– sprejema letne in večletne načrte ter poročila o njihovem uresničevanju in jih daje v 

sprejetje organom Zveze; 

– sprejema hierarhijo pravil ter strokovna in poklicnoetična pravila Sekcije; 

– sprejema smernice za oblikovanje cen storitev nosilcev forenzične dejavnosti; 

– predlaga organom Zveze cene storitev Sekcije; 

– sprejema programe o strokovnih srečanjih; 

– sprejema pravila za pridobitev in podelitev strokovnega naziva preizkušenega 

forenzičnega računovodje; 

– odloča o morebitnih ukrepih v zvezi z nesprejemljivimi ravnanji članov Sekcije; 

– skrbi za izvajanje svojih sklepov in sklepov organov Zveze, ki se nanašajo na delo Sekcije; 

– opravlja druge naloge, ki so povezane z delovanjem in razvojem obravnavane stroke in 

Sekcije. 

12. člen 
 (odločanje Sveta) 

Svet odloča na zasedanju (seji).   

Odločanje o posamezni zadevi poteka z glasovanjem. Vsak član Sveta ima en (1) glas. Za 

sprejetje sklepa Sveta je potrebna več polovica glasov članov Sveta. Posamezen član Sveta 

se lahko glasovanja vzdrži. Če je pri glasovanju polovica glasov za sprejetje sklepa in polovica 

proti njemu, o veljavnosti sprejetja sklepa Sveta odloča predsedujoči seji Sveta. Glasovanje o 

posameznem sklepu Sekcije je lahko tudi tajno, če tako predlaga katerikoli izmed članov 

Sveta.  

O sejah Sveta se piše zapisnik s sklepi, ki ga podpiše predsednik Sveta oziroma predsednik 

Zveze oziroma druga oseba, ki je sejo vodila. 

13. člen 
 (področja delovanja članov Sveta) 

Svet med svojimi člani določi člane, pristojne za posamezna področja delovanja Sekcije. 

Določi najmanj člane, pristojne za:    

– izobraževanje ter izdajateljsko in razvojno dejavnost, 

– strokovna in poklicnoetična pravila ter 

– sodno izvedeništvo in zakonitost poslovanja. 



Delo Sveta lahko poteka po potrebi v delovnih telesih, ki prenehajo po izpolnitvi zadanih 

nalog.  

14. člen 
 (odgovornost članov Sveta) 

Vsak član Sveta, pristojen za posamezno področje,  

– je odgovoren za učinkovitost, varčnost, uspešnost in zanesljivost pri delu posameznega 

področja; 

– pripravlja letne in večletne načrte ter poročila o delu posameznega področja; 

– pripravlja pobude za sprejetje strokovnih in poklicnoetičnih pravil Sekcije, ki se nanašajo 

na delo posameznega področja; 

– skrbi za primerno zastopanost vsebine posameznega področja v izobraževalnih 

programih Sekcije; 

– za Svet pripravlja strokovne usmeritve, priporočila in stališča za forenzično delo 

strokovnjakov. 

 

6) PREDSEDNIK SEKCIJE 

15. člen 
 (predsednik Sekcije) 

Predsednik Sekcije vodi Sekcijo. 

Predsednik Sekcije  

– organizira, usklajuje in nadzira delo Sekcije; 

– predlaga člane Sveta, pristojne za posamezna področja; 

– je odgovoren za administrativne in druge naloge Sekcije; 

– pripravlja letne in večletne načrte ter poročila o delovanju Sekcije; 

– skrbi za pripravo strokovnih podlag, potrebnih za pripravo in sprejetje strokovnih in 

poklicnoetičnih pravil Sekcije; 

– je odgovoren za delovanje Sekcije, zato organizira, usklajuje in nadzira njeno delo tako, 

da je zakonito, prepoznavno in spoštovano v domačem in tujem okolju; 

– skrbi za učinkovitost, varčnost, uspešnost in zanesljivost delovanja Sekcije; 

– zastopa in predstavlja delo Sekcije na strokovnih in drugih srečanjih doma in po svetu; 

– na predlog Sveta podeljuje kandidatom potrdilo o pridobljenem strokovnem nazivu 

preizkušeni forenzični računovodja.  

16. člen 
 (volitve predsednika Sekcije) 

Predsednik Sekcije se izvoli na skupščini članov Sekcije. Predsednika Sekcije lahko volijo redni 

člani Sekcije. Predsednik Sekcije je izvoljen za mandatno obdobje štirih let.  



Prvega predsednika Sekcije imenuje Upravni odbor Zveze. 

17. člen 
 (zastopanje Sekcije) 

Predsednik Sekcije zastopa in predstavlja Sekcijo brez omejitev, razen v zadevah, pri katerih 

mora imeti po statutu Zveze soglasje predsednika ali Upravnega odbora Zveze.  

18. člen 
 (pooblaščanje drugih članov Sveta) 

Predsednik Sekcije lahko v okviru svojih pristojnosti in obveznosti daje drugim članom Sveta 

pisna pooblastila za sklepanje določenih pogodb in za druga določena pravna opravila 

(splošna pooblastila) oz. za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamično 

določena pravna opravila (posebna pooblastila). Pri izvajanju pooblastil mora pooblaščenec 

upoštevati določbe veljavnih zakonov in pravil Sekcije, sklepe organov in predsednika Sekcije 

ter ves čas skrbeti za ugled Sekcije in forenzičnega računovodstva. 

7) RAZMERJA MED DELOVNIMI TELESI SEKCIJE TER ZVEZO IN SEKCIJO 

 

19. člen 
 (razmerja med organi Sekcije) 

Organi Sekcije uresničujejo svoje naloge v skladu s sprejeto hierarhijo (ravnijo) organov 

Sekcije, ki določa tale prednostni red veljavnih sklepov:   

1. Svet,  

2. predsednik Sekcije in 

3. član Sveta, pristojen za posamezno strokovno področje. 

Področje pristojnosti med Sekcijo in Zvezo se uredi v posebnem izvedbenem pravilniku. 

8) ČLANSTVO V SEKCIJI 

20. člen 
 (članstvo v Sekciji) 

Sekcijo forenzičnih računovodij sestavljajo redni in pridruženi ter podporni člani.  

Redni član Sekcije lahko postane oseba, ki je vpisana v register preizkušenih forenzičnih 

računovodij pri Sekciji.  

Pridruženi član Sekcije lahko postane posameznik, ki že opravlja preiskovalna ali sorodna 

dela, je sodni izvedenec, vendar ni preizkušeni forenzični računovodja. Prav tako je pridruženi 

član lahko tudi oseba, ki se udeležuje rednih in/ali funkcionalnih izobraževanj pri Sekciji ali na 

drug način izkazuje strokovni interes za spremljanje delovanja Sekcije in uresničevanja 

forenzične dejavnosti v Sloveniji, vendar nima naziva preizkušeni forenzični računovodja. 

Pridruženi član je lahko tudi dodiplomski in/ali podiplomski študent, ki na ekonomski oziroma 

ekonomsko-poslovni fakulteti ali visoki šoli študira forenzično računovodstvo.  

Podporni član je lahko fizična ali pravna oseba, ki jo zanima in ki spremlja razvoj forenzične 

dejavnosti v Sloveniji. 

Do konca 2012 se lahko včlanijo v Sekcijo in postanejo njeni redni člani tudi  



a)  usposobljeni in aktivni forenzični revizorji, ki so si pridobili enakovredni strokovni naziv v tujini, 

ter  

b) strokovnjaki za forenzično računovodstvo z referencami, kot so izdana monografska dela 

ter znanstveni in strokovni članki o forenzičnem računovodstvu v domačih in tujih revijah ter 

časopisih. 

V Sekcijo se lahko včlanijo in postanejo njeni pridruženi člani tudi sodni izvedenci za 

računovodske, davčne in finančne zadeve ter za ocenjevanje vrednosti podjetij, ki so 

zaključili najmanj visokošolski ali univerzitetni dodiplomski ekonomski oziroma ekonomsko-

poslovni študij, imajo vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj v preiskovalni dejavnosti ter so si pri 

Ministrstvu za pravosodje pridobili do dneva ustanovitve Sekcije naziv sodnega izvedenca za 

računovodstvo, davščine, poslovne finance in/ali ocenjevanje vrednosti podjetij.  

Vsak član plačuje Sekciji letno članarino, ki je različna,  odvisna od vrste članstva. Letno 

članarino določi Svet s sklepom. Članstvo je prostovoljno, predlaga ga posameznik; prav tako 

lahko član prostovoljno preneha biti član Sekcije. Članstvo pa lahko preneha posamezniku 

tudi, če ne izpolnjuje svojih obveznosti (na primer ne plača članarine za eno ali več let) ali je 

kršil poklicnoetične norme, ki jih je dolžan spoštovati vsak član Sekcije.   

Članstvo je dodeljeno za koledarsko leto ob plačilu članarine in ob izpolnitvi pogojev po tem 

pravilniku. Članstvo se prekine ob neplačilu članarine ali z izjavo o izstopu iz članstva Sekcije. 

Član je lahko tudi izključen iz Sekcije zaradi nespoštovanja pravil Sekcije, o čemer odloča 

Svet. 

O pravicah članov odloča Svet. Temeljne pravice članov so dostop do vsebin na spletni 

strani Sekcije ter informacij o izobraževanih in drugih dejavnostih Sekcije. 

Dolžnost članov je, da upoštevajo ta pravilnik ter sprejete etične in poklicne norme Sekcije in 

delujejo v skladu z njimi.  

Svet ali 10 odstotkov članov Sekcije lahko skliče skupščino članov Sekcije; skupščina članov 

mora biti sklicana vsaj enkrat letno. Skupščina članov voli predsednika in člane Sveta ter 

odloča o letnem načrtu delovanja Sekcije kot tudi o drugih zadevah, ki niso v pristojnosti 

Sveta ali Upravnega odbora Zveze. 

Člane Sveta izvolijo redni člani Sekcije z večino glasov na skupščini Sekcije. Način 

predlaganja kandidatov za člane Sveta in izvedba volitev se uredijo v posebnem pravilniku, 

ki ga sprejme Upravni odbor Zveze. 

9) REGISTER 

21. člen 
 (register) 

Sekcija vodi Register preizkušenih forenzičnih računovodij. 

Register je v elektronski obliki objavljen na spletnih straneh Sekcije. Sekcija izda potrdilo o vpisu 

v Register preizkušenih forenzičnih računovodij in za to zaračuna povračilo stroškov.  

10) SPLOŠNI AKTI SEKCIJE 

22. člen 
(spremembe in dopolnitve tega pravilnika) 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku, enakem postopku, po 

katerem je bil sprejet ta pravilnik. 



11) PREHODNE DOLOČBE 

23. člen 
 (uveljavitev tega pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po dnevu, ko ga je potrdil Upravni odbor Zveze. 

 

Ljubljana, 21. 3. 2012 

 

 

 

 

Predsednik Strokovnega sveta  
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revizorjev Slovenije 

dr. Iztok KOLAR 

 

 Predsednik  
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