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Kdo je računovodja?

Karierne možnosti.

Opis poklica.

Prednosti / koristi poklica.

Izzivi poklica.

Kako začeti kariero?



KDO JE RAČUNOVODJA?

• Poklic prihodnosti. 

• Veliko povpraševanje na trgu dela.

• Prosta delovna mesta v računovodstvu in reviziji 

(mojedelo.com).

• Zaposlitve - Slovenske Konjice | Careerjet.

• Delovna mesta | GOV.SI.

• Poiščite prosta delovna mesta | Optius.com.

• Trajna potreba po računovodenju.

• Vsaka organizacija, s. p. potrebuje računovodjo.

https://www.mojedelo.com/prosta-delovna-mesta/racunovodstvo-revizija/vse-regije
https://www.careerjet.si/iskanje/zaposlitve?s=&l=Slovenske+Konjice&radius=10&ct=&cp=&cmp=&sort=date
https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/?msclkid=a803c5c6ce9711ecbcd2da38b5aef473
https://www.optius.com/iskalci/prosta-delovna-mesta/?msclkid=d0650ff2ce9711ec922905e5472bbb58


OPIS POKLICA

• Skrbi, da poslovno-finančni posli v organizaciji potekajo v

skladu s pravilniki, standardi ter zakonskimi predpisi.

• Obseg del je odvisen od organiziranosti, pravno-organizacijske

oblike ter velikosti organizacije.

o Evidentira poslovanje (KL, poslovne knjige).

o Digitalizacija računovodskega poslovanja.

o Vrši nabavo OS (stroji, naprave, nepremičnine).

o Obračunava plače in druge dohodke zaposlenim.

o Preverja usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami.

o Sestavljanje bilanc, računovodskih poročil, zaključnih računov ter

poslovnih in finančnih poročil, komunicira z različnimi deležniki …



• Delo v pisarnah, delo na daljavo - voditi evidenco doma in

neodvisno vplivati na velikost plač.

• Karierne možnosti: začenši z najpreprostejšim položajem –

knjigovodjem, pomočnikom računovodje, karierna pot lahko

preraste v glavnega računovodjo velikega podjetja ali

finančnega direktorja.

• Za ljudi v tem poklicu so izkušnje dragocene, zato ni

nevarnosti izgube dela.

• Veliko prostih delovnih mest, delo je mogoče najti kjerkoli

(zasebni in javni sektor).

• Nenehno usposabljanje, učenje; stalne spremembe

zakonodaje in tehnologije.

PREDNOSTI / KORISTI POKLICA



PREDNOSTI / KORISTI POKLICA

• Možnost prezaposlitve v sorodni poklic: revizor, ekonomist,

finančnik, specialist davčne službe.

• „Visoka plača“, ki raste z izkušnjami in pridobivanjem dodatnih

veščin (začetnik od 1.488 € do 2.097€ bruto mesečno).
o Finančni računovodja | SI | Raziskava povprečne plače 2023 (averagesalarysurvey.com)

• Priložnosti za dodatni dohodek (enkratno poročanje za mala

podjetja).

• Možnost osebnega razvoja, pridobitev kompetenc iz sorodnih

poklicev.

• Možnost specializacije za določeno področje (materialno

poslovanje, saldakonti …).

• Samostojno opravljanje dejavnosti – računovodski servis.

• Nizki začetni investicijski stroški, delo na domu …

https://www.averagesalarysurvey.com/sl-si/placa/financni-racunovodja/slovenija


IZZIVI POKLICA

• Poklic, ki ni primeren za vsakogar:

o delo s številkami, formulami, programsko opremo,

o introvertirani ljudje,

o vztrajnost,

o potrpežljivost,

o natančnost,

o temeljitost,

o sposobnost dela z velikimi količinami informaci,

o analiziranje,

o povzemanje.



IZZIVI POKLICA

• Potreba po nenehnem učenju (študij zakonodaje, usposabljanje

na seminarjih).

• Zavedanje o odgovornosti (napake – kazni).

• Odpornost na stres (komunikacija s predstavniki davčnih

inšpektorjev …).

• Neenakomerna obremenitev (poročevalna obdobja, kronična

utrujenost, nervoza …).

• Možne zdravstvene obremenitve (vid, drža).



KAKO ZAČETI KARIERO

• Praktično izobraževanje.

• Izobraževanje ekonomski tehnik: strokovni modul F5 –

finančno poslovanje, odprti kurikul F12 – finančno

knjigovodstvo.

• Višješolsko izobraževanje – VI/1: program ekonomist, modul

računovodstvo.

• Visokošolsko izobraževanje – VI/2: diplomirani ekonomist;

smer računovodstvo.

• Univerzitetni študijski program.

• Doktorski študijski program.

• Usposabljanje preko seminarjev, delavnic …



ŠIROKE KARIERNE MOŽNOSTI

• Zaposlitev / samozaposlitev / dopolnilna dejavnost

o finančno računovodstvo;

o poslovodno računovodstvo;

o davčno računovodstvo;

o računovodstvo v proračunski organizaciji;

o računovodstvo v skladu z mednarodnimi standardi;

o bančništvo;

o revizijske dejavnosti;

o pedagoške in raziskovalne dejavnosti.



ZAKLJUČEK

• Imate potrebne značajske lastnosti ali pa jih gradite?

• Vam je všeč delo z dokumenti, radi operirate s številkami?

• Vas zanimajo analize, digitalizacija?

• Se ne bojite novi izzivov? …

Potem je PODROČJE RAČUNOVODSTVA prava odločitev.

POGUMNI URESNIČUJEJO SVOJE SANJE.


