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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 

račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI 

4. seje Državnega zbora RS 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih 

opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 11.4.2001 ob 
določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o 
poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki 
je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanka Stanislava Stopar funkcijo članice v vseh delovnih 
telesih, katerih član je bil mag. Mitja Gaspari, ki mu je prenehal 
mandat poslanca. 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v 

Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki 

.i-nu je prenehal mandat   

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 11.4.2001 ob 
i/oločltvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o 
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek 
'Mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal 
mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanec Jožef Školč funkcijo člana v vseh delovnih telesih, katerih 
član oziroma predsednik je bil Jožef Školč. 

DODATNA SKLEPA 

Oržavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
) organizaciji in delovnem področju ministrstev - EPA 134 - III  

žavni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 12.4.2001 ob 
avnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

Kona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
*ODPM-C) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 

I ržavnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

t. Državni zbor Republike Slovenije predlagal Vladi Republike 
Slovenije da ponovno preuči svoj sklep o ustanovitvi Urada 

za preprečevanje korupcije v okviru Vlade Republike 
Slovenije. Prouči naj možnost ustanovitve urada v okviru 
Ministrstva za notranje zadeve predvsem zaradi možnosti 
širših pristojnosti in ne zgolj koordinacijskih, kot je predvideno 
z ustanovitvijo urada v okviru Vlade Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, da v končni redakciji odpravi 
pravnotehnične pomanjkljivosti zakonskega besedila. 

W. april 2001 3 poročevalec, št. 33 



SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 813 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 12.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o dopolnitvah in spremembah 
zakona o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - prva 
obravnava, se ne sprejme. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o gimnazijah 
- EPA 373 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 12.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o 
gimnazijah (ZGim-A) - prva obravnava, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 11.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije 
za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, 
najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja 
tirnega fonda slovenske javne železniške Infrastrukture 
(ZPSZZI) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o gimnazijah - prva 
obravnava, se ne sprejme. 
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DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da za izgradnjo tirnega fonda slovenske javneg 
železniške infrastrukture zagotovi sistemski vir financiranja v 
skladu s sprejetim načrtom izgradnje železniškega omrežja. 

e 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o osnovni šoli 
-EPA 170-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 12.4.2001 ob SKLEP 
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o osnovni 
šoli (ZOsn-B) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli - prva 
Državnega zbora sprejel naslednji obravnava, se ne sprejme. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije, za 

obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje 

določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške 

infrastrukture - EPA 130 - III 

poročevalec, št. 33 4 30. april 2001 
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DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davku na dodatno vrednost - EPA 650 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 11.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A) - hitri 
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do konca junija 2001 pripravi predlog sprememb 
in dopolnitev zakona o davku na dodano vrednost v členih, ki 
določajo stopnje in oprostitve davka na dodano vrednost. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v novem predlogu sprememb in dopolnitev 
zakona o davku na dodano vrednost prouči možnost znižanja 
oziroma oprostitve davčne stopnje za gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo, ki jo uporabljajo javne gasilske službe ter 
motornih vozil za prostovoljno gasilstvo. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v okviru sredstev obrambnega ministrstva prouči 
možnost dodatnega financiranja za nakup gasilske zaščitne 
in reševalne opreme v višini 19 % predvidenega nakupa 
opreme, ki jo uporabljajo gasilske organizacije za opravljanje 
javne gasilske službe. 

SKLEPA 
"J državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

rošarinah-EPA1149-ll 

državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 11.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi In dopolnitvi zakona 
o trošarinah (ZTro-B) - druga obravnava, na podlagi drugega 
odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

2. 

SKLEPA 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah 
za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj predloga zakona g. 
Franci Rokavec v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. 

Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

j a i 

3KLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o poslovnem registru Slovenije - EPA 121 - III 

like 
vneg 
ja v 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 10.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-A) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

poslovnem registru Slovenije - prva obravnava, je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva naj mnenje Sekretarita za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Preveri in prouči naj usklajenost tega predloga zakona s 
predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah, vključno s predlaganimi amandmaji, 
predvsem tistimi, ki urejajo evidence. 

3. Predvidi naj prehodno rešitev prevzema podatkov v poslovni 
register glede na predvideno zakonodajno rešitev plačilnega 
prometa. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o veterinarstvu - EPA 1354 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 10.4.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o veterinarstvu (ZVet-1) - hitri 
postopek, po končani drugi obravnavi, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve naj za tretjo 
obravnavo predloga zakona pripravi celovito besedilo predloga 
zakona s sprejetimi amandmaji. 

SKLEPA IN STALIŠČE 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih agencijah - EPA 1292 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 22.3.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih agencijah (ZJA) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o javnih agencijah je primerna podlaga za 
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjim 

stališčem: 

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, prouči in upošteva pa tudi mnenje 
Komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti in mnenja iz 
razprave. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o odvetništvu - EPA 1306 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 22.3.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o odvetništvu (ZOdv-A) - hitri postopek, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor pooblašča Sekretariat Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, da v končni redakciji opravi ustrezno 
redakcijo vseh sklicevanj na medsebojno povezane člene ter 
druge nujne jezikovne popravke besedila. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga pomorskega zakonika - EPA 1187-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23.3.2001 ob 
obravnavi predloga pomorskega zakonika (PZ) - hitri 
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da skupaj s 
predlagateljem ob pripravi končnega besedila pomorskega 
zakonika opravi potrebne redakcijske izboljšave besedila. 
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SKLEPA IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o gospodarskih družbah - EPA 941 - H   

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 21.3.2001 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - druga obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 195. člena, drugega odstavka 194. 
člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj nemudoma nadaljuje s pripravo 
antibirokratskega programa tako, da bo pripravila ustrezne 
podlage za odpravo vseh nepotrebnih ovir za začetek 
opravljanja dejavnosti tako družbam kot samostojnim 
podjetnikom, ki so določene v obrtnem zakonu ter v zakonih, 
ki določajo posebne pogoje za opravljanje posamezne 
dejavnosti. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči pripombe in predloge amandmajev k 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-F) - druga obravnava, ki jih je 
pripravilo Društvo Delničar ter na njihovi podlagi po potrebi 
pripravi in v zakonodajni postopek vloži ustrezen predlog 
zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODELOVANJO DELAVCEV 

PRI UPRAVLJANJU (ZSDU-A) 

- skrajšani postopek - EPA 184 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0031 
Številka: 300-10/2001-1 
Ljubljana, 19.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 19.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
s predlogom, da se uvrsti na majsko sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za spremembo 
zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije in manj zahtevne uskladitve z zakonom o varnosti in 
zdravju pri delu ter v zvezi s prevzemom Direktive EU. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Lilijana Tratnik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l.RS, št. 42/93), 
ki je začel veljati avgusta 1993, je uresničil pooblastilo Ustave RS 
s tem, da je določil načine in pogoje, pod katerimi delavci sodelujejo 
pri upravljanju. 

Zaradi prevzema Direktive 77/187 EEC in 98/50/EC (varstvo 
pravic delavcev v primeru prenosa podjetja), ki zahteva ureditev 
varstva delavskih predstavnikov v primeru prenosa podjetja, je 

potrebno ustrezno dopolniti veljavni zakon o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju. Upoštevaje zahteve Direktive je potrebno v primeru 
prenosa ohraniti status in funkcijo delavskih predstavnikov, razen 
če so izpolnjeni pogoji za novo imenovanje. Trenutno zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju ureja le varstvo članov sveta 
delavcev med opravljanjem funkcije, upoštevaje določila direktive 
pa je potrebno urediti tudi varstvo predstavnikov delavcev po 
prenehanju mandata v primeru spremembe delodajalca. Varstvo 
sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa podjetja pa je smiselno 
enako urejeno v predlogu zakona o delovnih razmerjih. 

Ustavno sodišče je z odločbo številka U-l-302/97 z dne 15.6.2000, 
objavljeno v Uradnem listu RS, štev. 61/2000 odločilo, da je prvi 
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odstavek 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Ur.l.RS, št. 42/93) v neskladju z ustavo in, da mora Državni zbor 
to neskladnost odpraviti najkasneje v enem letu od objave te 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Navedeno določilo 
po presoji ustavnega sodišča sicer ni v neskladju z ustavo, kolikor 
predvideva kot način sodelovanja delavcev pri upravljanju tudi 
sodelovanje njihovih predstavnikov v nadzornem svetu večjih 
delniških družb. Vendar v delu, kjer določa najmanj polovično 
število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, prekomerno 
(nesorazmerno) poseže v pravico lastnikov (delničarjev) do 
lastnine in svobodne gospodarske pobude. Obvezna paritetna 
sestava nadzornega sveta prekomerno posega v enako 
pomembno ustavno pravico lastnikpv kapitala oziroma delničarjev 
do uživanja lastnine in do svobode gospodarske pobude. Trenutno 
veljavna ureditev pa lahko pripelje celo do nasprotnih učinkov, 
celo do blokade odločanja. Sporno določilo, ki sicer ima podlago v 
ustavi kot uzakonitev ustavne pravice delavcev do soodločanja, 
kamor sodi tudi sodelovanje predstavnikov delavcev v nadzornem 
svetu, torej prekomerno omejuje tudi ustavnopravno zavarovan 
interes predstavnikov kapitala pri odločanju v organu upravljanja 
kapitalske družbe. 

Zaradi sprejema in uveljavitve zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (Uradni list RS, št. 56/99), ki je v odnosu do zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju specialen predpis kar zadeva 
naloge sveta delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in 
zdravje pri delu, je potrebno uskladiti zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju z določbami zakona o varnosti in zdravju 
pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu namreč vzpostavlja, 
v skladu z evropsko teorijo in prakso, načelo polne odgovornosti 
delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu. 
Vezava najpomembnejših odločitev in ukrepov delodajalca na 
soglasje sveta delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in 
zdravje pri delu pa bi pomenila odstopanje od tega načela. 

2. Cilji in načela zakona 

Namen teh sprememb in dopolnitev je uskladitev zakona z 
mednarodnim dokumentom in odločbo ustavnega sodišča ter 
uskladitev z zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki se v določeni 
meri navezuje na zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

3. Finančne posledice 

Sprejem zakona ne bo imel negativnih finančnih posledic za 
Proračun Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/ 
93) se za 67. členom doda 67.a člen, ki se glasi: 

»67.a člen 

V primeru spremembe delodajalca, član sveta delavcev ohrani 
svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo razlogi za 
njegovo imenovanje v skladu z zakonom. 

Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so izpolnjeni pogoji za novo 
imenovanje sveta delavcev. 

Član sveta delavcev, ki mu preneha mandat zaradi prenosa, 
uživa varstvo v skladu s prejšnjim členom še devet mesecev po 
prenehanju funkcije in varstvo pred odpovedjo v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih.« 

2. člen 

Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s 
statutom družbe, vendar ne more biti manjše od ene tretjine članov 
in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. 
Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev, 
ki ima v primeru neodločenega izida glasovanja tudi odločilni glas.« 

3. člen 

Na koncu prvega odstavka 91. člena se doda besedilo: »ter glede 
vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu«. 

4. člen 

V 92. členu se za besedo »vprašanj« doda besedilo: »ter glede 
vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu«. 

5. člen 

V prvem odstavku 95.člena se črtata prvi dve alinei. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

V1. členu ki dodaja, nov 67.a člen zakona o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju je realizirana zahteva direktive in dodatno urejeno 
varstvo članov sveta delavcev v primeru spremembe delodajalca. 
Veljavni zakon v 67. členu opredeljuje le varstvo članov sveta 
delavcev v času opravljanja njihove funkcije. Upoštevaje zahteve 
Direktive 77/187 EEC in 98/50/EC (varstvo pravic delavcev v 
primeru prenosa podjetja), da je potrebno v primeru prenosa 
ohraniti status in funkcijo delavskih predstavnikov, razen če so 
izpolnjeni pogoji za novo imenovanje, je predlagatelj v 67.a členu 
ustrezno uredil položaj in varstvo delavskih predstavnikov v 
primeru spremembe delodajalca. V primeru prenehanja mandata 
zaradi prenosa zakon predvideva varovanje članov sveta 
delavcev v smislu 67. člena zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju še devet mesecev po prenehanju mandata, posebno 
varstvo pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi pa se zagotavlja 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Veljavna delovnopravna 
zakonodaja posebno varuje člane sveta delavcev v postopku 
razreševanja trajno presežnih delavcev, po predlogu novega 
zakona o delovnih razmerjih pa se tudi predvideva posebno 
varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za predstavnike 
delavcev. 
Predlagano posebno varstvo članov sveta delavcev ob 
spremembi delodajalca je usklajeno s predlaganimi določbami v 
predlogu zakona o delovnih razmerjih, ki določajo varstvo 
sindikalnih zaupnikov ob spremembi delodajalca. 

Drugi člen sprememb in dopolnitev zakona pomeni uskladitev z 
ustavno odločbo številka U-l-302/97 z dne 15.6.2000, v smeri 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

67. člen 

člena sveta delavcev ni mogoče v času opravljanja njegove 
funkcije, če ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi 
pogodbami in dogovorom po tem zakonu, brez soglasja sveta 
delavcev: 

prerazporediti na drugo delovno mesto ali k drugemu 
delodajalcu, 
uvrstiti med presežke delavcev. 

Členu sveta delavcev, ob pogojih iz prejšnjega odstavka, ni 
mogoče znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega ali 
odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj 
ugoden oziroma podrejen položaj. 

79. člen 

Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s 
statutom družbe, vendar ne more biti manjše od tretjine članov 
nadzornega sveta v družbi, kjer je zaposlenih do 1.000 delavcev, 
in ne manjše od polovice članov nadzornega sveta v družbi, kjer 
je zaposlenih več kot 1.000 delavcev. 

odprave neskladja z ustavo v delu kjer se je do sedaj določalo 
najmanj polovično število predstavnikov delavcev v nadzornem 
svetu, kar po odločbi ustavnega sodišča pomeni prekomerno 
poseganje v pravico lastnikov do lastnine in svobodne 
gospodarske pobude. Tako se predlaga sprememba, v skladu s 
katero bi se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu 
določalo s statutom družbe, vendar ne bi moglo biti manjše od 
ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega 
sveta družbe. Odločujoč vpliv predstavnikov delničarjev, 
predvsem v primeru paritetno sestavljenega nadzornega sveta 
in v izogib neodločenega izida glasovanja, pa še dodatno zagotavlja 
odločujoč glas predsednika nadzornega sveta, ki je predstavnik 
delničarjev. Na ta način se določba spreminja v skladu z ustavno 
odločbo in hkrati upošteva mnenje stroke ter prakse. 

Tretji, četrti in peti člen pomenijo vsebinsko uskladitev določb 
ZSDU z določbo 28. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu, 
ki za nekatera vprašanja s področja varnosti in zdravja pri delu, 
določa obveznost delodajalca, da se posvetuje s svetom delavcev 
ali delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. S tako 
spremembo bo izpeljano načelo vrhovne odgovornosti delodajalca 
za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter načelo obvezne 
delavske participacije pri odločitvah na tem področju, v skladu z 
direktivo 89/391 EEC (o vpeljavi ukrepov za spodbudo izboljšav 
varnosti in zdravja delavcev pri delu). 

Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvoli in 
odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe. 
Način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta, ki so 
predstavniki delavcev, se podrobneje določi s poslovnikom sveta 
delavcev. 

91. člen 

Delodajalec mora pred sprejemom obveščati svet delavcev in 
zahtevati skupno posvetovanje glade statusnih in kadrovskih 
vprašanj družbe. 

Potrebne informacije mora delodajalec posredovati svetu delavcev 
najmanj 30 dni pred sprejemom odločitve, rok za predlagano 
skupno posvetovanje pa mora biti najmanj 15 dni pred sprejemom 
odločitev. 

92. člen 

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem 
predstavlja dolžnost delodajalca, da seznani svet delavcev o 
predvidenih odločitvah glede statusnih in kadrovskih vprašanj, 
se z njim posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč. 
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95. člen 

Delodajalec mora predložiti v soglasje svetu delavcev predloge 
odločitev v zvezi z: 
- organizacijo in izvajanjem ukrepov varnosti pri delu, če gre 

za odločitve, ki niso predpisane z zakonom, drugimi predpisi 
ali dogovorjene s kolektivnimi pogodbami, 

- določitvijo ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu in 
obolenj v zvezi z delom, kot tudi za varstvo zdravja delavcev, 
če gre za odločitve, ki niso predpisane z zakonom, drugimi 
predpisi ali dogovorjene s kolektivnimi pogodbami, 
osnovami za odločanje o izrabi letnega dopusta in odločanje 
o drugih odsotnostih z dela, 
merili za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev, 

- kriteriji za nagrajevanje inovacijske dejavnosti v družbi, 

- razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi 
zmogljivostmi in drugimi objekti standarda delavcev, 
kriteriji za napredovanje delavcev. 

Svet delavcev mora predloge iz prejšnjega odstavka obravnavati 
in se do njih opredeliti v osmih dneh od predložitve v soglasje. 

Če se svet delavcev ne opredeli do predlogov v roku iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, da z njimi soglaša. 

Soglasje, sprejeto na svetu delavcev in v pisni obliki podano 
delodajalcu k njegovemu predlogu, se šteje kot dogovor med 
svetom delavcev in delodajalcem. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU - 
skrajšani postopek 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 89. člen (Uradni list RS, 
št. 44/97 - mednarodne pogodbe) 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Direktiva 77/187 EEC (varstvo pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetja), 
Direktiva 98/50/EC (varstvo pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetja), 
Direktiva 89/391 EEC (o vpeljavi ukrepov za spodbudo 
izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
da 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES 

/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da, razen Direktive 98/50/EC. 

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? 
ne 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
SIGMA, Komisija ES, države članice ES, OECD, Univerza) 
ne 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
Rok: 2002-IV 

Nataša BELOPAVLOVIČ, l.r. dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 
DRŽAVNA SEKRETARKA MINISTER 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 
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Predlog 

RESOLUCIJE 0 STRATEGIJI 

NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ReSNV) 

-EPA 1297-II 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1911-0020 
Številka: 230-01/99-2 
Ljubljana, 19.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 19.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA RESOLUCIJE O STRATEGIJI NACIONALNE 
VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 170. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča gradivo, 
ki smo vam ga poslali z dopisom št. 230-01/99-2 z dne 
24.8.2000. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- dr. Igor Kotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi 166. člena v zvezi s 170. členom poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 
26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 in 13/2001) je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne sprejel 

RESOLUCIJO O STRATEGIJI 

NACIONALNE VARNOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. UVOD 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije je 
temeljni dokument na področju nacionalne varnosti. 

Strategija opredeljuje nacionalne interese, varnostna tveganja in 
vire ogrožanja države, njenih institucij, državljank in državljanov 
ter usmeritve, ukrepe in mehanizme za zagotavljanje nacionalne 
varnosti. Kot konstitutiven dokument opredeljuje splošne politične 
okvire zagotavljanja varnosti države in njenih državljanov ter 
nakazuje sistemsko-organizacijske rešitve na zunanjepolitičnem, 
obrambnem in notranjevarnostnem področju ter področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Je tudi temelj za področne 
strategije oziroma razvojne in doktrinarne dokumente. 

Zagotavljanje varnosti Republike Slovenije izhaja iz nacionalnih 
interesov ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, upoštevajoč ustavo, zakonodajo, načela pravne 
države, norme mednarodnega prava ter obveznosti države, 
sprejete z mednarodnimi sporazumi in drugimi akti. Republika 
Slovenija želi zagotoviti svoj temeljni varnostni interes tudi v okviru 
članstva v Evropski uniji in Nato. 

Z INTERESI REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Trajna, življenjsko pomembna interesa Republike Slovenije, sta 
ohranitev nacionalne identitete in samobitnosti slovenskega 
naroda ter ohranitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
celovitosti države v razmerah pospešenega vključevanja v 
mednarodne integracije. 

Strateški interes Republike Slovenije je zagotovitev delovanja 
demokratičnega parlamentarnega političnega sistema, krepitev 
pravne in socialne države, dosledno spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, vključno z zaščito pravic narodnih 
manjšin, zagotovitev stabilnega gospodarskega razvoja in 
krepitev konkurenčnega gospodarstva ter vključevanje v 
Evropsko unijo in Nato. 

Iz življenskih in strateških interesov Republike Slovenije izhajajo 
njeni ključni cilji, ki ji zagotavljajo nacionalno celovitost in blaginjo, 
izvajanje njenih mednarodnih aktivnosti ter delovanje v 
globaliziranem svetu. 

Uresničevanje navedenih interesov se bo v okviru strategije 
nacionalne varnosti izvajalo z doslednim spoštovanjem človekovih 
pravic, demokracije, miru in razvoja. 

Učinkovita diplomacija bo prispevala k utrjevanju mednarodnega 
politično-varnostnega položaja Republike Slovenije in h krepitvi 
njenega ugleda kot demokratične, stabilne, gospodarsko 
prosperitetne države z uspešno delujočo državno upravo. 

Republika Slovenija bo razvijala prijateljske odnose med državami, 
ki bodo temeljili na medsebojnem zaupanju, enakopravnosti in 
spoštovanju ob upoštevanju temeljnih načel demokracije in 
mednarodnega prava. Aktivno bo sodelovala v prizadevanjih 
mednarodne skupnosti za zagotovitev miru, varnosti in stabilnosti 
v svetu. 

Republika Slovenija si prizadeva za vključitev v Evropsko unijo in 
Nato ter aktivno deluje v sistemu varnosti Evropske unije in Nato. 

Republika Slovenija bo ustrezno organizirala in usposobila sistem 
lastne obrambe, notranje varnosti in sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanje In ohranjanje 
naravnega okolja. Prvine nacionalnovarnostnega sistema bo 
povezala v učinkovit sistem kriznega upravljanja, ki bo sposoben 
delovati v varnostnih prizadevanjih naše države in mednarodne 
skupnosti pri reševanju sodobnih kompleksnih kriz. 

3. VARNOSTNO OKOLJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

3.1 SPREMEMBE V MEDNARODNEM VARNOSTNEM 
OKOLJU 

Po koncu hladne vojne se je občutno zmanjšala verjetnost 
globalnega oboroženega spopada. Bipolarna svetovna ureditev 
se je preoblikovala v manj pregledno stanje, ki je v mednarodne 
odnose prineslo nove izzive, tveganja In vire ogrožanja. Za obdobje 
bipolarnosti sta bili na splošno značilni visoka stopnja vojaške 
ogroženosti in visoka stopnja stabilnosti, medtem, ko sta za 
obdobje po letu 1989 značilni nižja stopnja vojaške ogroženosti in 
nizka stopnja stabilnosti mednarodnega varnostnega okolja. 

Na področju mednarodne varnosti, predvsem pri preprečevanju 
mednarodnih kriz in vzpostavljanju mehanizmov za zagotavljanje 
splošne stabilnosti, je treba upoštevati tri ključne trende: 1) izrazito 
prevladujejo znotrajdržavni oboroženi spopadi, medtem, ko so 
oboroženi spopadi med državami manj pogosti; 2) pri oblikovanju 
novega globalnega in regionalnih varnostnih sistemov ostaja 
pomen vojaške razsežnosti varnosti, povečuje pa se vloga 
gospodarskih razsežnosti; 3) krepi se vpliv mednarodnih 
organizacij, kot so OZN, Evropska unija, Nato ter Organizacija 
za varnost in sodelovanje v Evropi. 

Za evropsko varnostno okolje je po koncu hladne vojne značilna 
visoka stopnja dinamičnosti. Za sam evropski prostor pa je 
značilno politično, ekonomsko, sociokulturno in varnostno 
združevanje, kar zagotavlja večjo varnost in stabilnost tega 
območja. Na obrobju celine potekajo tudi procesi, ki ogrožajo 
njeno stabilnost in varnost. Proces širitve Nata in Evropske unije 
bi lahko ločnico med združevalnimi in razdruževalnimi procesi, ki 
v Evropi potekajo sočasno, presegel. 

Tranzicijski procesi v nekdanjih socialističnih državah, posledice 
globalizacije svetovnega gospodarstva ter tehnološko in socialno 
okolje v manj razvitih evropskih, afriških in azijskih državah, 
vplivajo neugodno tudi na Republiko Slovenijo. 

V Jugovzhodni Evropi je za Republiko Slovenijo še vedno prisotna 
določena stopnja varnostnega tveganja. Varnost Republike 
Slovenije je posredno odvisna od stanja v regiji. Zato si Slovenija, 
posebej v odnosih z državami, ki so nastale na območju nekdanje 
SFRJ, prizadeva za politično reševanje vseh odprtih vprašanj 
skladno z mednarodno pravnimi normami. 
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3.2 GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Republika Slovenija je kontinentalna in pomorska država. Leži na 
prostoru, kjer se stikajo slovanska, germanska in romanska 
kultura. V zgodovinskem in kulturnem pogledu pripada Srednji 
Evropi. 

Geostrateški položaj Republike Slovenije v evropskem prostoru 
je enkraten, saj je na njenem ozemlju stičišče treh geostrateških 
in geopolitičnih prostorov, in sicer srednjeevropskega, 
južnoevropskega in jadransko-sredozemskega. Čez njeno 
ozemlje potekajo najkrajše kopenske povezave, ki zahodno 
Evropo in osrednji del južne Evrope povezujejo s Podonavjem in 
Balkanom ter prek njih z vzhodno Evropo in Malo Azijo, obenem 
pa čez slovensko ozemlje vodijo najkrajše in najugodnejše 
povezave iz srednjeevropskih celinskih držav do obale 
Jadranskega morja in Apeninskega polotoka. 

Republika Slovenija je izpostavljena različnim tujim vplivom in 
interesom. V širšem varnostnem okolju naše države se povečuje 
število različnih nevojaških tveganj in virov ogrožanja. Verjetno je 
tudi ponovno poslabšanje varnostnih razmer v regiji jugovzhodno 
od Republike Slovenije. Vendar so oboroženi spopadi večjih 
razsežnosti, ki bi neposredno ogrozili tudi Slovenijo, možni le, če 
bi prišlo do globoke evropske ali svetovne krize. Zato je varnost 
Republike Slovenije odvisna predvsem od dinamike zahodnih in 
evropskih vojaških, političnih in gospodarskih združevalnih 
procesov. 

3.4 VIRI OGROŽANJA NACIONALNE VARNOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ob upadanju pomena vojaških virov ogrožanja se vedno jasneje 
kažejo nevojaški viri ogrožanja, tveganja in izzivi, ki pa lahko 
prav tako kot vojna močno ogrozijo sodobne države in družbe. Ti 
so pogosto medsebojno povezani in soodvisni in učinkujejo 
transnacionalno. Zadevajo politično, vojaško, ekonomsko, 
informativno, okoljevarstveno in notranjevarnostno raven. 

Vire ogrožanja predstavljajo subverzivna dejavnost, grožnja z 
agresijo, vojaški napad, množične migracije, terorizem, organiziran 
kriminal, uničevanje okolja, gospodarske blokade vključno z 
energetsko krizo, informacijske oziroma kibernetične blokade ali 
delovanje, zdravstveno-epidemiološka ogrožanja ter naravne in 
druge nesreče. 

Uresničevanje interesov Republike Slovenije je lahko 
izpostavljeno posrednemu delovanju, ki sega od delovanja 
obveščevalnih služb do ukrepov gospodarskega, tehnološkega, 
finančnega, trgovinskega in informacijskega delovanja, od 
demonstrativne uporabe oboroženih sil do individualnega, 
skupinskega ali državnega terorizma. 

Oboroženi spopadi večjih razsežnosti, ki bi neposredno ogrozili 
tudi Republiko Slovenijo, so možni le ob pojavu globoke evropske 
ali svetovne krize, čeprav je možno poslabšanje varnostnih 
razmer v regiji jugovzhodno od ozemlja Republike Slovenije. 

Zaradi svoje lege se Republika Slovenija sooča s transnacionalnimi 
grožnjami v obliki organiziranega kriminala, ilegalnih migracij, 
trgovanja z belim blagom, trgovanja z mamili, ilegalne trgovine z 
orožjem in materiali, terorizmom in pranjem denarja. 

Notranje ogrožanje varnosti predstavljajo tudi splošna, 
gospodarska in posebne oblike kriminalitete. 

Republika Slovenija, kot razvita informacijska družba, postaja 
ranljiva tudi na področju informativne varnosti. Prometna 
infrastruktura, telekomunikacijsko omrežje, zdravstveni in socialni 
sistem, finančni sistem in preskrba so samo nekatera od področij, 
katerih delovanje je možno omejiti ali popolnoma preprečiti z ukrepi 
informacijskega značaja. 

Ekološko tveganje za državo predstavljajo kemična, radioaktivna 
in druge vrste onesnaženja ter nenadzorovani posegi v naravo. 
Vse to se kaže v svetovnih klimatskih spremembah, škodljivih 
genetskih posledicah, živalskih in rastlinskih boleznih, 
zdravstveno oporečni hrani in vodi širših razsežnosti ter 
čezmejnih vplivih nekaterih ekoloških nesreč. 

Stalnico ogrožanja varnosti Republike Slovenije in njenih 
državljanov predstavlja možnost nastanka velikih nesreč, ki imajo 
svoj izvor v delovanju naravnih sil ali pa so posledica človekove 
dejavnosti. 

4. NACIONALNOVARNOSTNA 
POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nacionalnovamostna politika Republike Slovenije je uravnotežena 
celota dejavnosti, programov in načrtov države za doseganje 
ciljev nacionalne varnosti. Sestavljajo jo zlasti zunanja politika, 
obrambna politika, politika zagotavljanja notranje varnosti, 
gospodarska politika, politika varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter politika varovanja in ohranjanja okolja in prostora, 
ob upoštevanju demografskih, socialno-zdravstvenih, 
znanstvenih, informativnih, tehnoloških in drugih vidikov. 

Nacionalnovamostna politika Republike Slovenije temelji na 
spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter temeljnih načelih 
demokracije in mednarodnega prava. Namen 
nacionalnovarnostne politike je, da Republika Slovenija s 
sprejetjem obveznosti in odgovornosti v evroatlantskem in 
svetovnem varnostnem okolju prispeva k vzdrževanju In krepitvi 
trajnega miru, varnosti in stabilnosti na lokalni, regionalni in globalni 
ravni. V skladu z načeli nacionalnovarnostne politike bo Republika 
Slovenija krepila prijateljske odnose z drugimi državami na podlagi 
medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti. 

4.1 ZUNANJA POLITIKA 

Izhajajoč iz deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije je 
naloga zunanje politike zagotoviti varnost in blaginjo državljanov 
v pogojih miru in stabilnosti v Evropi ter svetu. 

Republika Slovenija se zavzema za mirno reševanje sporov in 
zavrača uporabo sile. Podpira nadzor oboroževanja, 
razoroževanja in neširjenja orožij za množično uničevanje ter 
spoštuje in podpira pravico narodov do samoodločbe. Zavzema 
se za krepitev sodelovanja in zaupanja ter za celovito spoštovanje 
človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in drugi 
mednarodni akti oziroma mednarodno običajno pravo. 

Prednostna naloga slovenske zunanje politike je vključitev 
Republike Slovenije v Evropsko unijo in Nato. 

Za uspešen vsestranski razvoj slovenske družbe in države v 
okoliščinah globalizacije, ter za blaginjo njenih državljanov tudi v 
prihodnje, je članstvo v Evropski uniji enkratnega pomena, in 
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nima alternative. Republika Slovenija si bo s članstvom v Evropski 
uniji zagotovila mesto v skupnosti držav ki delijo enake vrednote 
demokratičnega naprednega sveta, ki temelji na vladavini prava, 
spoštovanja človekovih pravic in nenehnega materialnega in 
duhovnega napredka. Republika Slovenija se tvorno vključuje 
tudi v nastajajočo skupno evropsko varnostno in obrambno 
politiko. 

Med temeljnimi vrednotami, ki jih zagotavlja zunanja politika 
Republike Slovenije, je tudi varen položaj v mednarodni skupnosti, 
ki ga namerava Republika Slovenija zagotavljati s članstvom v 
Natu. Uresničevanje tega nacionalnega interesa zahteva, da se 
Republika Slovenija aktivno in vsestransko pripravlja na prevzem 
zavezniških nalog s pomočjo akcijskega načrta za članstvo in 
partnerstva za mir. Z graditvijo lastnih oboroženih sil ter z 
ustreznimi zunanjepolitčnimi odločitvami, si Republika Slovenija 
utrjuje svoj položaj bodoče članice Nata. Še posebej pomembna 
je aktivna vloga in sodelovanje Republike Slovenije z Natom pri 
prizadevanjih za odpravo kriznih žarišč v Jugovzhodni Evropi . 

S članstvom v OZN in drugih pomembnejših mednarodnih 
organizacijah Republika Slovenija uresničuje svoje temeljne 
zunanjepolitične cilje in interese. To je hkrati temeljni okvir 
uresničevanja njene globalne politike, ki je v funkciji krepitve 
mednarodnega položaja Republike Slovenije in uveljavljanja 
nacionalnih interesov. 

Republika Slovenija sodeluje in se bo aktivno vključevala v različne 
mirovne in humanitarne operacije, kot tudi v operacije ohranjanja 
in zagotavljanja miru. 

Regionalna politika Republike Slovenije je pomemben element 
njene evropske in evroatlantske politike ter odnosov s sosedi. 
Regionalna politika Republike Slovenije prioritetno zajema območje 
v njeni neposredni soseščini, v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Z 
aktivnim delovanjem v raznih oblikah regionalnega sodelovanja 
ima Slovenija možnost uveljavitve v regiji in krepitve pozicije znotraj 
širše evroatlantske politike. 

Strateški interes Republike Slovenije in ključni element varnosti 
so urejeni odnosi s sosednjimi državami, ki temeljijo na 
medsebojnem zaupanju in intenzivnem vsestranskem 
sodelovanju. 

4.2 OBRAMBNA POLITIKA 

Obrambna politika je usmerjena v zagotavljanje obrambne 
sposobnosti države in v nadaljnji razvoj obrambnega sistema. Na 
področju vojaške in civilne obrambe si Republika Slovenija 
prizadeva doseči ustrezno pripravljenost, ki vključuje primerno 
opremljenost in usposobljenost Slovenske vojske ter subjektov 
civilne obrambe za opravljanje nalog, ki jih nalagajo tako vojaški 
kot nevojaški viri ogrožanja. V okviru krepitve nacionalne varnosti 
države si Republika Slovenija z nadaljnjim izpolnjevanjem 
zahtevanih meril, prilagajanjem standardom Nata ter dejavno in 
konstruktivno vlogo v mednarodnih odnosih še naprej prizadeva 
za članstvo v Natu in s tem za vključitev v sistem kolektivne 
obrambe. 

Načrtovanje obsega in strukture Slovenske vojske ter njenega 
razvoja, opremljanja in delovanja bo temeljilo na poglobljeni presoji 
potreb in zmogljivosti slovenske države, pri čemer bodo 
zagotovljeni ustrezna kritičnost, selektivnost pri sprejemanju tujih 
rešitev in ohranjanje posebnosti Republike Slovenije in Slovenske 
vojske. Temeljno vodilo pri uresničevanju razvojnih ciljev bo 
preusmeritev od količine h kakovosti. S preoblikovanjem in 
modernizacijo Slovenske vojske bo postopno zmanjšan njen 

obseg, povečan delež poklicne sestave, izboljšana kadrovska 
struktura ter opremljenost s sodobnimi oborožitvenimi sistemi in 
vojaško opremo. Vzpostavljena bo prožnejša organizacijska 
struktura, ki bo zagotavljala sposobnost primernega odzivanja 
na vse oblike morebitnega vojaškega ogrožanja kot tudi 
uresničevanje sprejetih mednarodnih obveznosti. 

Republika Slovenija bo nadaljevala z izgradnjo sistema civilne 
obrambe, ki mora zagotoviti celovito, realno in stalno ocenjevanje 
nevarnosti ter sprotno prilagajanje civilne obrambe spremenjenim 
razmeram. Obrambna politika bo zagotavljala usklajenost civilne 
obrambe z vojaško obrambo in drugimi dejavnostmi sistema 
nacionalne varnosti. Republika Slovenija bo zagotovila tudi razmere 
za delovanje civilne obrambe v mednarodnih mirovnih in 
humanitarnih operacijah, kjer bo civilna obramba logistično in 
informacijsko dopolnjevala in podpirala napore Slovenske vojske 
pri opravljanju njenih mednarodnih obveznosti. 

Obrambna politika bo zagotovila financiranje obrambnih potreb, 
ki bo po obsegu in strukturi primerljivo s financiranjem v državah 
članicah Nata. 

4.3 POLITIKA ZAGOTAVLJANJA NOTRANJE 
VARNOSTI 

Republika Slovenija zagotavlja notranjo varnost z zaščito ustavne 
ureditve, demokratičnega političnega sistema, človekovih pravic 
ter temeljnih svoboščin in drugih ustavnopravno varovanih vrednot 
ter z vzdrževanjem notranjepolitične stabilnosti. Za uspešno 
zagotavljanje notranje varnosti je zelo pomembno uravnoteženo 
delovanje zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, učinkovita 
gospodarska politika in ustrezna politika na socialnem, 
zdravstvenem, zaposlitvenem in drugih področjih, ki predstavljajo 
tveganja za notranjo varnost. 

Republika Slovenija preko subjektov varnostnega sistema in 
njihovih funkcij poskuša obvladovati varnostno okolje na različnih 
področjih človekovega dela in življenja, družbe ter države. Politika 
zagotavljanja notranje varnosti se izraža tako z delovanjem 
oblastnih organov, kot tudi z delovanjem subjektov varnostnega 
sistema v ožjem smislu. Ob naštetih aktivnostih je za uspešno 
zagotavljanje notranje varnosti zato pomembno delovanje 
subjektov kot so policija, obveščevalna in varnostna dejavnost, 
državno tožilstvo, pravosodni ter inšpekcijski in drugi nadzorni 
organi. Delovanje teh organov temelji na spoštovanju pravnega 
reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in profesionalnosti. 

Republika Slovenija dejavnost organov in služb varnostnega 
sistema v ožjem smislu usklajuje z evropskim pravnim redom. 
Njihova preventivna in kurativna dejavnost je usmerjena tako v 
zagotavljanje notranje varnosti kot tudi v prevzemanje ustreznega 
dela odgovornosti za globalno varnost. 

4.4 GOSPODARSKA POLITIKA 

Gospodarska politika Republike Slovenije je usmerjena v krepitev 
gospodarske stabilnosti in rasti, kar je pomembno tudi za razvoj 
varnostnih funkcij države. Dinamičen, trajnostni gospodarski razvoj 
in spodbujanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja 
zmanjšujeta verjetnost napetosti, tveganj in konfliktov tako znotraj 
države kot v mednarodnem prostoru. 

Strateški okvir gospodarske politike v naslednjem srednjeročnem 
obdobju bo opredeljen z novo strategijo gospodarskega razvoja 
Slovenije. Izhajala bo iz enakovrednega obravnavanja 
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gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti blaginje kot svojega 
osnovnega cilja, s čimer ustvarja podlago za integriranje razvojnih 
aktivnosti. S tem se opredeljuje za trajnostni razvoj. 

Trem sestavinam blaginje - gospodarski, socialni in okoljski - 
ustrezajo gospodarski, socialni in okoljski razvojni dejavniki. 
Razumevanje njihove vsebine v sodobnih razmerah in spoznanje 
ključnih pomanjkljivosti pri njihovi razvitosti v Sloveniji, je osnova 
za opredelitev mehanizmov za uresničevanje nove strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije. 

Vsebino gospodarskega razvojnega dejavnika v sodobnih 
razmerah opredeljujeta intenzivna internacionalizacija 
gospodarjenja, inovativnost v vseh fazah proizvodnega procesa 
ter razvoj novih, zlasti informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 
Glavna razvojna naloga je zato izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti in inovativnosti gospodarstva, ki je pogoj za aktivno 
prilagajanje spremembam v tehnologiji in na svetovnem trgu. V 
tem okviru sta osrednjega pomena ofenzivno prestrukturiranje 
podjetniškega sektorja ter razvoj informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in infrastrukture. Potrebno bo dokončati tudi proces 
tranzicijskega prestrukturiranja, zlasti pa finančnega in 
infrastrukturnega sektorja. 

Pomen človeškega razvojnega dejavnika narašča skladno z 
vlogo, ki jo imajo pri globalni konkurenčnosti znanje, inovativnost, 
ustvarjalno izkoriščanje in obvladovanje informacij, organizacija 
in vodenje ter drugi kakovostni dejavniki. Narašča pomen 
infrastrukture in institucij, ki omogočajo mobilnost in prilagodljivost 
delovne sile ter njeno vseživljenjsko učenje. Spreminja se tudi 
vsebina človeškega razvojnega dejavnika. Poleg individualnih 
lastnosti, kot sta izobraženost in zdravje posameznika (človeški 
kapital), narašča tudi pomen socialnih odnosov, ki se oblikujejo v 
interakcijah med ljudmi (socialni kapital). Vse večji pomen dobivata 
tudi kultura in omika ljudi. 

Razumevanje okolja kot dejavnika ekonomskega razvoja pomeni, 
da je potrebno tradicionalno "varovanje okolja" nadgraditi z 
razvojnim aktiviranjem naravnih virov in storitev za ustvarjanje 
blaginje iz doslej neuporabljenega okoljskega kapitala. 

Temeljni mehanizmi za krepitev kakovosti razvojnih dejavnikov 
so 1) prehod v na znanju temelječo družbo, 2) krepitev 
konkurenčnosti gospodarstva in nadaljevanje investicij v 
gospodarsko infrastrukturo in infrastrukturo varstva okolja, 3) 
izboljšanje učinkovitosti države, 4) politike za uspešno vključitev 
v notranji trg Evropske unije - politika konkurence, politika državnih 
pomoči in politika ekonomskih odnosov s tujino ter 5) regionalno 
skladnejši razvoj. 

4.5 POLITIKA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI 

Naravne in druge nesreče sodijo med najpogostejše dejavnike 
ogrožanja varnosti Republike Slovenije in njenih državljanov. Zato 
bo država največjo pozornost namenila aktivnostim za zmanjšanje 
števila nesreč ter preprečitev oziroma ublažitev njihovih posledic. 
Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
mora biti usmerjeno v preventivo. Vseh nevarnosti, ki povzročajo 
nesreče, ni mogoče odpraviti, zato morajo biti enakovredno 
obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki 
omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

Odnos do nevarnosti in nesreč mora zaradi spreminjanja razmerij 
med naravo in družbo in s tem tudi značilnosti naravnih, tehničnih 
in tehnoloških nesreč, temeljiti na stalnem proučevanju, 
spoznavanju in upoštevanju teh medsebojnih vplivov. Nadaljevati 

se mora prilagajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami nevarnostim in ogroženosti ter zagotavljanju 
usklajenega odzivanja na nevarnosti in nesreče. Pri tem je treba 
glede na interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami še izboljšati medsebojno 
sodelovanje ministrstev in drugih državnih organov ter organov 
lokalne samouprave in njihovo pripravljenost ter sposobnost za 
samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče. 
Temu mora slediti tudi organiziranost sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki bo temeljila na bolj usklajeni uporabi razpoložljivih 
človeških in materialnih virov ter skupni infrastrukturi. Izboljšati je 
treba njihovo usposobljenost in opremljenost. 

Stalna in neposredna nevarnost naravnih in drugih nesreč zahteva 
dejavno sodelovanje v mednarodnih integracijah in organizacijah, 
še posebej pa s sosednjimi državami na obmejnih območjih. Cilji 
tega sodelovanja so preventiva, medsebojna podpora držav pri 
razvijanju lastnih sistemov za obvladovanje nesreč in kriznih 
pojavov, medsebojna pomoč ob nesrečah ter izvajanje skupnih 
mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcij. 

4.6 POLITIKA VAROVANJA IN OHRANJANJA 
OKOLJA IN PROSTORA 

Stanje posameznih sestavin okolja ter večina ekoloških nesreč, 
ki se zgodijo na ozemlju Republike Slovenije, so posledica 
človekovega delovanja na okolje pa tudi neustreznega delovanja 
državne uprave in lokalne samouprave, še posebej pa 
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Tranzicijski 
procesi so povzročili tudi pri nas poslabšanje razmer z vidika 
varstva okolja in stanje se le počasi popravlja. Da bi čimbolj 
obvarovala naravno okolje, si Republika Slovenija prizadeva za 
tehnološko visoko razvito gospodarstvo, ki bo čim manj negativno 
vplivalo na okolje. S celovitim, pravočasnim in usklajenim 
delovanjem državnih institucij, javne uprave in lokalne samouprave 
bo preprečevala nastanek nesreč oziroma zagotavljala hitro in 
učinkovito sanacijo posledic nesreč. 

Ukrepi varstva okolja In uporabe naravnih dobrin so usmerjeni v 
obvladovanje problemov okolja v državi s poudarkom na 
prednostnem reševanju najpomembnejših ekoloških problemov 
ter na podpori vključevanja v Evropsko unijo. Poudarjeno je 
uveljavljanje vseh zakonsko opredeljenih načel varstva okolja ter 
vključevanje okoljskih vsebin in načel razvoja na tem področju v 
programe drugih vladnih resorjev. 

5. SISTEM NACIONALNE VARNOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

5.1 TEMELJI SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 

Za zagotavljanje nacionalne varnosti Republika Slovenija 
organizira sistem nacionalne varnosti, ki temelji na pravnih, 
političnih, gospodarskih, materialnih, socialno-zdravstvenih, 
informacijskih, infrastrukturnih, znanstvenih, izobraževalnih in 
drugih zmogljivostih države. Pri tem ne zanemarja pomena stopnje 
razvitosti varnostne kulture v družbi. 

Pravni temelj sistema nacionalne varnosti predstavljajo ustava, 
zakoni in drugi predpisi, sprejeti mednarodni akti ter splošno 
veljavna pravila mednarodnega prava. 
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Politični temelj sistema nacionalne varnosti države so 
demokratično izvoljeni in oblikovani organi zakonodajne, izvršilne 
in sodne oblasti. 

Gospodarski temelj sistema nacionalne varnosti je stopnja 
razvitosti gospodarstva in njegova učinkovitost. Razvito in 
učinkovito gospodarstvo omogoča zagotavljanje finančnih 
sredstev za zadovoljevanje nacionalnovarnostnih potreb države 
in družbe. Delovanje sistema nacionalne varnosti Republike 
Slovenije je močno odvisno od gospodarske moči države. 

Socialno-zdravstveni temelj nacionalne varnosti je mreža socialnih 
in zdravstvenih zavodov ter drugih pravnih in fizičnih oseb, ki 
skrbijo za počutje in zdravje ljudi v vseh razmerah. 

Informacijski temelj delovanja sistema nacionalne varnosti so 
predvsem informacije, ki se,nanašajo na identificiranje in 
analiziranje tveganj ter nevarnosti za nacionalno varnost. Te 
informacije se zagotavljajo vsem institucijam in službam, ki skrbijo 
za nacionalno varnost Republike Slovenije. 

Infrastrukturni temelj za razvoj sistema nacionalne varnosti je 
ključnega pomena, saj je ustrezna prometna, komunikacijska, 
energetska in preskrbovalna infrastruktura nasploh nujno potrebna 
za nemoteno in učinkovito delovanje nacionalnovarnostnega 
sistema. 

Izobraževalni temelj sistema nacionalne varnosti so vsi 
izobraževalni, vzgojni, vrednotni in drugi elementi, s katerimi se 
zagotavlja pripravljenost in usposobljenost ljudi, organov, 
organizacij in služb za zagotavljanje lastne in skupne varnosti. 

Pomemben nacionalnovarnostni temelj je tudi varnostna kultura 
državljanov, posebej tistih na vodilnih in vodstvenih položajih, saj 
stopnja razvitosti varnostne kulture vpliva na učinkovitost 
delovanja sistema nacionalne varnosti in njegov razvoj. 

5.2 UPRAVLJANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANOST 
SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 

Skladno s parlamentarno ureditvijo države so v upravljanje in 
vodenje sistema nacionalne varnosti vključeni zakonodajni in 
izvršilni organi oblasti. 

Državni zbor Republike Slovenije predstavlja institucionalno 
oziroma politično raven upravljanja sistema nacionalne varnosti. 
Državni zbor določa zakonske okvire in dolgoročne smernice 
razvoja nacionalnovarnostne politike ter zagotavlja materialne 
možnosti za njeno uresničevanje. 

Predsednik republike je po ustavi vrhovni poveljnik obrambnih sil 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije kot nosilka izvršilnih oblasti skrbi za 
uresničevanje nacionalnovarnostne politike in delovanje sistema 
nacionalne varnosti na vseh področjih in ravneh. V ta namen 
sprejema potrebne politične, pravne, organizacijske in druge 
ukrepe. 

Svet za nacionalno varnost deluje pri Vladi Republike Slovenije 
kot posvetovalni in usklajevalni organ za nacionalno varnost. 
Pristojen je za koordiniranje nacionalnovarnostne politike ter 
usmerjanje in koordiniranje dejavnosti, ki se izvajajo za 
zagotavljanje nacionalne varnosti. V vojni se lahko preoblikuje v 
državni operativni štab obrambe, ki operativno usklajuje vojaško 
in civilno obrambo ter izvajanje ukrepov zaščite in reševanja. 

V prihodnosti si bo Republika Slovenija prizadevala za oblikovanje 
in uresničenje takšnega koncepta nacionalne varnosti, ki bo v 
skladu z ustavnimi opredelitvami poudaril vlogo nacionalnega 
kriznega upravljanja kot stičišča številnih navidez ločenih področij 
nacionalnovarnostnega načrtovanja in priprav. Pri tem je kriza 
razumljena kot situacija, v kateri so ogrožene temeljne družbene 
vrednote, ter za katero je značilna negotovost razmer in relativno 
kratek čas za ukrepanje. Preprečevanje kriz, priprave na delovanje 
v krizi, soočanje z njenimi posledicami in sanacija nastalih razmer 
so skupne vsem področjem zagotavljanja nacionalne varnosti, 
zato zahtevajo usklajeno delovanje in še posebej preseganje 
tradicionalnih delitev med vojaško in civilno sfero. Glede na dejstvo, 
da krize učinkujejo medsektorsko in presegajo državne meje, bo 
v prihodnje večja pozornost posvečena koordiniranju priprav na 
krize s sosednjimi državami in mednarodnimi organizacijami, še 
posebej z Evropsko unijo in Natom. 

Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije je sestavljen iz 
treh podsistemov, in sicer obrambnega podsistema, podsistema 
notranje varnosti in podsistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki jih bomo tudi v bodoče nadgrajevali, dopolnjevali in 
povečevali njihovo učinkovitost. 

Obrambni sistem Republike Slovenije sestavljata vojaška in 
civilna obramba. Obrambni sistem Republike Slovenije izvaja 
vojaške, tehnološke, organizacijsko-tehnične, kadrovske, 
normativne, materialne in druge priprave za obrambo države. 
Predstavlja celoto mehanizmov, ki zagotavljajo varnost države 
na obrambnem področju. Namenjen je obrambi pred zunanjo 
vojaško agresijo in drugimi nasilnimi posegi tujih oboroženih sil 
zoper neodvisnost, samostojnost in ozemeljsko celovitost 
Republike Slovenije. Obrambni sistem bo v sistemu kolektivne 
obrambe izvajal naloge, ki jih bo prevzela Republika Slovenija z 
vključitvijo v Nato. 

Nosilec vojaške obrambe Republike Slovenije je Slovenska 
vojska. Vojaška obramba države je ob odvračanju agresije glavna 
naloga Slovenske vojske. Njene naloge so tudi izvajanje 
obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih mednarodnih sporazumov, 
sodelovanje v operacijah v podporo miru in humanitarnih 
operacijah, sodelovanje v zaščiti in reševanju ob naravnih in 
drugih nesrečah ter izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom. 

Civilna obramba je celota ukrepov in dejavnosti, državnih organov, 
organov lokalne samouprave, gospodarskih družb, zavodov in 
drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z nevojaškimi 
sredstvi in načini dopolnjuje in podpira vojaška obramba države, 
zagotavlja neprekinjenost delovanja oblasti in delovanje 
gospodarstva ter preskrba, zaščita in preživetje prebivalstva v 
izrednem in vojnem stanju ter drugih krizah. Civilna obramba 
obsega ukrepe za delovanje organov oblasti, gospodarsko 
obrambo, psihološko obrambo in druge neoborožene oblike 
odpora. 

Sistem notranje varnosti predstavljajo organi varnostnega 
sistema v ožjem smislu kot so policija, državno tožilstvo, 
pravosodni organi ter nadzorni ter inšpekcijski organi. V ta sistem 
se vključujejo tudi drugi državni organi ter institucije z 
uresničevanjem aktivnosti, ki prispevajo k notranji stabilnosti in 
varnosti. 

S sistemom notranje varnosti se zagotavlja preprečevanje in 
odpravljanje ogrožanja osebne varnosti in premoženja ljudi ter 
javnega reda, kaznivih dejanj in prekrškov, varovanje državne 
meje, izvajanje upravno notranjih zadev, zagotavljanje 
obveščevalnih informacij ter izvajanje nadzornih in inšpekcijskih 
nalog ter sodnega varstva. Pri zagotavljanju notranje varnosti 
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sodelujejo z naštetimi institucijami in organizacijami tudi državljani, 
ki tako prispevajo k preprečevanju protipravnih in škodljivih 
dejavnosti ter pojavov. K notranji varnosti prispeva tudi dejavnost 
zasebnega varstva, sestavljena iz zasebnega varovanja in 
detektivske dejavnosti, pa tudi druge dejavnosti po posameznih 
področjih zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja. 

Sistem varstva pred naravnimi In drugimi nesrečami je 
normativno, organizacijsko, funkcionalno in nadzorno enoten in 
celovit sistem varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine 
in okolja, ki deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v 
izrednem in vojnem stanju. Naloge, ki jih opravlja, so preprečevanje 
naravnih in drugih nesreč, odkrivanje, spremljanje in opozarjanje 
na nevarnost nesreč, izvajanje priprav za zaščito in reševanje, 
neposredno izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanje 
in zmanjševanje posledic teh nesreč. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje 
vse oblike in dejavnosti, pomembne za preprečevanje nesreč in 
ublažitev njihovih posledic. V okviru svojih pristojnosti, pravic in 
odgovornosti so v sistem vključeni državljani, društva in druge 
nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, javne reševalne 
službe, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter 
državni organi in lokalne skupnosti. Civilna zaščita je za opravljanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči namensko organiziran del 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

6. UPORABA IN DOPOLNJEVANJE 

RESOLUCIJE 

Z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti je treba uskladiti vse 
zakonske in druge normativne rešitve ter razvojne in doktrinarne 
dokumente, s katerimi se urejajo posamezna področja sistema 
nacionalne varnosti. 

Uresničevanje te resolucije bo spremljalo pristojno delovno telo 
Državnega zbora, ki bo najmanj vsaki dve leti celovito ocenilo 
njeno uveljavljanje in po potrebi predlagalo Državnemu zboru 
njene spremembe in dopolnitve. 

Z dnem uveljavitve te resolucije preneha veljati resolucija o 
izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 71/93 in 2/94). 

7. Ta resolucija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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Poročilo o 

DELU SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA 

REVIZIJO ZA LETO 2000 

-EPA 181 -III 

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 
Ljubljana, 13.04.2001 

ZADEVA: Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo 
za leto 2000 

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka 5. 
člena zakona o revidiranju (Ur. List RS, št. 32/93 in 65/93), 
poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2000. 

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega inštituta 
za revizijo 06.04.2001. Pri sprejemanju je svet Slovenskega 
inštituta za revizijo sprejel še naslednji sklep s katerim želi 
seznaniti tudi Državni zbor Republike Slovenije in tudi 
Ministrstvo za finance: 

Sklep: 

K statutu Slovenskega inštituta za revizijo je dal Državni zbor 
Republike Slovenije soglasje 11.1.1994 (Uradni list RS, št. 6/ 
94). Na podlagi teh določb statuta Slovenski inštitut za revizijo 

organizira in izvaja izobraževanje za pridobitev strokovnega 
naziva preizkušeni davčni in tudi aktivno razvija davčno stroko. 
Tudi v drugi obravnavi novega zakona o revidiranju (Uradni 
list RS, št. 11/01) je bilo v 12. členu še predvideno, da Slovenski 
inštitut za revizijo določa strokovna znanja in izkušnje za 
pridobitve strokovnega naziva preizkušeni davčnik, vendar 
ta določba zakona v tretji obravnavi zakona o revidiranju ni 
bila sprejeta. Slovenski inštitut za revizijo ocenjuje, da je bila s 
tem narejena velika škoda razvoju davčne stroke in tak odnos 
do davčne stroke in tudi do Slovenskega inštituta za revizijo, 
najostreje zavrača. Prav tako Slovenski inštitut za revizijo tudi 
upravičeno pričakuje, da bo pri pripravi novih zakonov s teh 
področij upoštevano njegovo dosedanje strokovno delo in 
prizadevanja za razvoj davčne stroke ter v njih temu ustrezno 
tudi opredeljena vloga Slovenskega inštituta za revizijo. 

Direktor 
Slovenskega inštituta za revizijo 

Dr. Marjan Odar, l.r. 
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POROČILO O DELU 

Slovenskega inštituta za revizijo za LETO 2000 

(WORK REPORT OF THE SLOVENIAN INSTITUTE OF AUDITORS FOR THE YEAR 2000) 

Po določbah 5. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS. št. 32/93 in 65/93^ obravnava 
Državni zbor Republike Slovenije letno poročilo Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut). Po 
8. členu statuta Inštituta svet Inštituta sprejme letno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije. Inštitut je letos sedmič izdelal letno poročilo, tokrat za leto 2000; na ta 
način poroča o izpolnjevanju z zakonom predpisanih nalog. 

KAZALO 

POROČILO O DELU 

Slovenskega inštituta za revizijo za LETO 2000 

1. Pravni status inštituta 

2. Program deia 

3. Izpolnitev programa dela za leto 2000 

Sekcija za revizijo 

a. Izobraževanje za naziva revizor in pooblaščeni revizor 

b. Izdajanje potrdil o nazivih revizor in pooblaščeni revizor 

c. Priznavanje tujih nazivov 

č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo revizorjem in pooblaščenim revizorjem 

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter objavljanje seznamov 

e. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih revizorjev 

f. 6. letna konferenca revizorjev 

g. Nadzor nad revizijskimi družbami 

h. Problemska področja revizije 

Sekcija za računovodstvo 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja 

b. Register preizkušenih računovodij 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih računovodij 

č. 3. letna konferenca preizkušenih računovodij 

d. Stališča in pojasnila Inštituta 

e. Novi računovodski standardi 
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f. Problemska področja računovodstva 

Sekcija za davčno svetovanje 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik 

b. Register preizkušenih davčnikov 

c. Dopolnilno izobraževanje 

č. Konferenca preizkušenih davčnikov 

d. Okrogle mize 

e. Odbor sekcije za davčno svetovanje 

f. Priprava zakona o davčnem svetovanju in druga problemska področja davčnega svetovanja 

Sekcija za notranjo revizijo 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor 

b. Register preizkušenih notranjih revizorjev 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih revizorjev 

č. 3. letna konferenca preizkušenih notranjih revizorjev 

d. Problemska področja notranje revizije 

Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov 

a. Izobraževanje za preizkušenega revizorja informacijskih sistemov 

b. Register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

č. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 

d. Kodeks poklicne etike revizorja informacijskih sistemov 

e. Problemska področja revidiranja informacijskih sistemov 

Sekcija za poslovne finance 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik 

b. Dopolnilno izobraževanje s področja poslovnih financ 

c. Problemska področja poslovnih financ 

Sekcija ocenjevalcev vrednosti 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti 

b. Register preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

č. 3. letna konferenca preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

d. Stališča in pojasnila Inštituta 

e. Problemska področja ocenjevanja vrednosti 

4. Druge naloge Inštituta 
Izdajateljska dejavnost 
Dodatno izobraževanje 
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5. Prostorska in kadrovska problematika 
Prostorska problematika 
Kadrovska problematika 

6. Revidirani računovodski izkazi 

Svetu Slovenskega inštituta za revizijo 

7. Sklepna ugotovitev 
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1. Pravni status Inštituta 

Na podlagi 5. člena zakona o revidiranju je Inštitut ustanovila Zveza računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije. Ustanovljen je bil 29. julija 1993 kot zavod in vpisan v sodni register pod številko 
registrskega vložka 1/24444/00 Ljubljana s sklepom srg 7748/93 dne 9. septembra 1993. V skladu z 
zakonom o revidiranju je dal Državni zbor Republike Slovenije soglasje k statutu 4. februarja 1994. 

2. Program dela 

Program dela za leto 2000 je po poprejšnji obravnavi strokovnega sveta Inštituta sprejel svet 
Inštituta. Z njim so bile začrtane temeljne naloge Inštituta v letu 2000. Poleg tistih, ki jih je moral 
opraviti po zakonu o revidiranju, statutu in programu dela, pa je opravil še nekatere druge, ki niso bile 
predvidene. Vsak dan opravlja tudi stalne naloge, povezane s svojim delovanjem. 

3. Izpolnitev programa dela za leto 2000 

V programu dela za leto 2000 so bile naloge projektno načrtovane po sekcijah, zato je tako 
sestavljeno tudi poročilo o opravljenem delu. 

Sekcija za revizijo 

a. Izobraževanje za naziva revizor in pooblaščeni revizor 

Izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter preverjanje njihovega znanja je 
ena izmed temeljnih nalog Inštituta. 

Izobraževanje 

Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva revizor je po izobraževalnem programu iz leta 
1998 razdeljeno na splošni in posebni del. V splošnem delu pridobijo kandidati temeljno znanje iz 
računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in davčnega prava ter kvantitativnih metod; 
iz vseh teh predmetov opravljajo izpit, poslušajo pa tudi predavanja iz poslovnega komuniciranja (kot 
dela več izobraževalnih programov). V posebnem delu pa morajo kandidati, ki želijo pridobiti naziv 
revizor, opraviti še izpite iz treh predmetov, in sicer revizije, poslovnih financ ter računovodstva in 
davkov. Izobraževalni program za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor pa obsega pet 
predmetov: revizijo, računovodstvo, poslovne finance, organiziranje in vodenje revizije ter davščine. 
Kandidat, ki se izobražuje za revizorja, mora po uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski 
nalogi, kandidat, ki se izobražuje za pooblaščenega revizorja, pa zaključno delo. 

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. V 
izobraževanje za naziv revizor se lahko vpišejo kandidati, ki imajo dve leti delovnih izkušenj na 
področju revizije, v izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor pa kandidati, ki imajo najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na tem področju (torej so že opravili izpit za naziv revizor). 

Razpis za vpis v izobraževanje za naziv revizorje bil javno objavljen. 

Izobraževanje za naziv revizor 

Izobraževanje za naziv revizor obsega 153 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 
računovodstvo 
poslovne finance 
gospodarsko in davčno pravo 
kvantitativne metode 
poslovno komuniciranje 

8 ur 
18 ur 
15 ur 
20 ur 
10 ur 

5 ur 

skupaj 76 ur 
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posebni del 

revizija 37 ur 
računovodstvo in davki 25 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 77 ur 

V letu 2000 se je nadaljevalo izobraževanje za kandidate, ki so se v izobraževanje vpisali leta 
1999. Kandidati so tudi v letu 2000 opravljali izpite takoj po končanih predavanjih; izpit iz 
gospodarskega in davčnega prava je uspešno opravilo 13 kandidatov, iz kvantitativnih metod pa 21. 
V okviru posebnega dela izobraževanja pa je izpit iz revizije takoj po koncu predavanj uspešno 
opravilo 19 kandidatov, iz računovodstva in davkov 12 ter iz poslovnih financ 9. Poleg tega sta bila v 
okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva revizor tudi dva redna izpitna roka, in sicer 
aprila in oktobra iz splošnega dela ter maja in novembra iz posebnega dela. 

Na podlagi razpisa se je septembra 2000 v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva 
revizor vpisalo 24 kandidatov; predavanja zanje se bodo končala maja 2001. Opravljanja izpita iz 
revizije v okviru splošnega dela izobraževanja je bila oproščena ena kandidatka. Kandidati so 
opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz 
računovodstva je opravilo 16 kandidatov, iz revizije 20 in iz poslovnih financ 16. Izpite iz preostalih 
predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

Za pridobitev naziva revizor mora kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski 
nalogi s področja preizkušanja notranjih kontrol v gospodarski družbi in preizkušanja podatkov na 
izbranem področju. V letu 2000 je zagovor seminarskih nalog uspešno opravilo 21 kandidatov (od teh 
so bili 3 kandidati vpisani v izobraževanje v letu 1995, 1 v letu 1996, 3 so bili vpisani v letu 1997, 6 v 
letu 1998 in 8 v letu 1999). 

Izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor 

Izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor obsega 114 ur, od teh: 

revizija 28 ur 
računovodstvo 30 ur 
poslovne finance 26 ur 
organiziranje in vodenje revizije 14 ur 
davščine 16 ur 

skupaj 114 ur 

Za kandidate, ki so bili vanj vpisani v letu 1999, so se v letu 2000 nadaljevala predavanja, izpite 
pa so opravljali takoj po njih. Izpit iz poslovnih financ je uspešno opravilo 6 kandidatov, iz 
organiziranja in vodenja revizije 13 ter iz davščin 12. Prav tako smo razpisali dva redna izpitna roka. 

V septembru 2000 se je v to izobraževanje vpisalo 22 kandidatov. 2 kandidata sta bila delno 
oproščena izpita iz poslovnih financ. Izpite so kandidati opravljali takoj po končanih predavanjih, torej 
pred rednima izpitnima rokoma. Izpit iz revizije je opravilo 16 kandidatov, izpit iz davščin pa 20 
kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

Za pridobitev naziva pooblaščeni revizor mora kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati 
zaključno delo o celoviti reviziji večje in sestavljene gospodarske družbe. V letu 2000 je zaključno 
delo uspešno zagovarjalo 6 kandidatov (vsi so bili v izobraževanje vpisani v letu 1998. 

b. Izdajanje potrdil o nazivih revizor in pooblaščeni revizor 

Vsak revizor ali pooblaščeni revizor s potrdilom o strokovnem nazivu (certifikatom) lahko za- 
prosi za pooblastilo za delo (licenco). Lani je pridobilo potrdilo o nazivu 21 novih revizorjev, do konca 
leta pa jih je za pooblastilo za delo zaprosilo 19; prav tako je za pooblastilo za delo zaprosil 1 revizor, 
ki je pridobil potrdilo v letu 1997, in 2, ki sta pridobila potrdilo v letu 1999. Vsi, ki so zaprosili za 
pooblastilo za delo, so ga tudi dobili. Prav tako je za pooblastilo za delo zaprosilo 5 pooblaščenih 
revizorjev, ki so pridobili potrdilo o nazivu v letu 2000, in 1, ki ie pridobil potrdilo o nazivu v letu 1997. 
Vsem, ki so zaprosili za pooblastilo za delo, je Inštitut izdal odločbe in revizorske izkaznice. 

Po statutu izda Inštitut pooblastilo za delo (licenco) za dve leti in ga (jo) po tem obdobju tudi 
podaljša. V letu 2000 je to pooblastilo poteklo 93 pooblaščenim revizorjem. Zahtevek za njegovo 
podaljšanje je vložilo 90 pooblaščenih revizorjev. Ker so vsi izpolnjevali pogoje iz 41. in 42. člena sta- 
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tuta Inštituta, jim je Inštitut pooblastila za delo podaljšal. Prav tako je poteklo pooblastilo 31 
revizorjem; zahtevek za njegovo podaljšanje je vložilo 29 revizorjev. 28 jih je izpolnjevalo pogoje iz 
41. in 42. člena statuta Inštituta in Inštitut jim je pooblastila za delo podaljšal. 

c. Priznavanje tujih nazivov 

V letu 2000 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. Za nostrifikacijo ni zaprosil nihče. 

č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo revizorjem in pooblaščenim revizorjem 

V letu 2000 ni Inštitut odvzel nobenega pooblastila za delo (licence). 

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter objavljanje 
seznamov 

Inštitut vodi v skladu z zakonom register revizijskih družb ter register revizorjev in pooblaščenih 
revizorjev. Vodi ju računalniško in ju sproti dopolnjuje. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb je bilo na dan 31. decembra 2000 vpisanih 44 revizijskih družb. V 
letu 2000 so bile na novo vpisane 3 revizijske družbe, 4 družbe so bile izpisane, dve pa sta 
spremenili ime. 

Register revizorjev 

V register revizorjev je bilo na dan 31. decembra 2000 vpisanih 144 revizorjev, od teh 107 s 
pooblastilom za delo (licenco). 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. decembra 2000 vpisanih 230 pooblaščenih 
revizorjev, od teh 139 s pooblastilom za delo (licenco). 

Objavljanje seznamov revizijskih družb 

Zakon določa, da mora Inštitut vsako leto objaviti seznam revizijskih družb, vpisanih v register 
pri Inštitutu. V letu 2000 je Inštitut objavil seznam revizijskih družb, vpisanih v register, v vseh desetih 
zvezkih Revizorja ter na svoji domači strani na internetu. Seznam revizijskih družb, vpisanih v regi- 
ster pri Inštitutu, pa je bil predan vsem, ki so se zanj zanimali. 

e. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih revizorjev 

Po statutu Inštituta se morajo revizorji in pooblaščeni revizorji za podaljšanje veljavnosti 
pooblastila za delo (licence) dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to 
dodatno izobraževanje priredi Inštitut. V letu 2000 smo tako izvedli 

- 4. jesensko strokovno srečanje revizorjev in 
- 6. letno konferenco revizorjev. 

f. 6. letna konferenca revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za revizijo je Inštitut od 29. novembra do 1. decembra 2000 izvedel 6. 
letno konferenco revizorjev. Namenjena je bila predvsem revizorjem in pooblaščenim revizorjem. 

Prvi dan konference so bili predstavljeni delovanje Slovenskega inštituta za revizijo v letu 2000, 
zakon o revidiranju in druge aktualne teme pa je tudi referat o reviziji poslovanja in odličnosti 
podjetja. Druga dva dneva konference sta bila problemska, in sicer so bile obravnavane teme: vizija 
razvoja revizijske stroke v prvem desetletju novega tisočletja, tveganja, povezana s sprejetjem 
revizijskega posla, pričakovanja v zvezi z revizijsko stroko in revidiranjem v naslednjem tisočletju, 
izzivi, povezani z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, prevare in napake, povezane z revidiranjem 
računovodskih evidenc v računalniško podprtih sistemih, revizor in korupcija, pranje denarja in 
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revizorjevi postopki v tej zvezi v luči osnutka novega zakona o pranju denarja, vloga organov 
upravljanja pri preprečevanju prevar ter problematika elektronskega podpisovanja in revizor. 

Na konferenci so bila podeljena tudi potrdila o pridobitvi strokovnega naziva revizor in 
pooblaščeni revizor. 

Konference seje udeležilo 187 revizorjev in pooblaščenih revizorjev, 

g. Nadzor nad revizijskimi družbami 

Splošno o postopku 

V letu 2000 in 2001 (do konca meseca februarja) je Inštitut opravljal nadzor nad revizijskimi 
družbami na podlagi prve alinee prvega odstavka 6. člena zakona o revidiranju. Strokovne podlage 
za postopek izvajanja nadzora so bile poleg zakona in pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi 
družbami1 še 

- statut Inštituta, 

- mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju, 

- temeljna revizijska načela in kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev, 

- navodila za delovanje revizijskih družb, 

- stališča, pojasnila in druge strokovno-etične podlage, ki jih sprejema Inštitut, 

- smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 

- pravilnik o postopku za izrek ukrepa odvzema pooblastila za delo (licence) pooblaščenemu 
revizorju ali revizorju, 

- pravilnik o vodenju registra revizijskih družb ter pravilnik o opravljanju izpitov za pridobitev potrdil 
(certifikatov) za strokovni naziv revizor in za strokovni naziv pooblaščeni revizor ter 

- pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti pooblastila za delo 
(licence). 

Strokovne akte (razen zakona in mednarodnih standardov revidiranja) so sprejeli organi 
Inštituta (svet Inštituta ali strokovni svet Inštituta) in so bili objavljeni v reviji Revizor. Mednarodne 
standarde revidiranja (prevedeni so v slovenski jezik) je izdal Inštitut v zbirki Mednarodni standardi 
revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju (standardi so bili prvič objavljeni v letu 1994 in se 
sproti dopolnjujejo). 

V skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami so organi nadzora 
delovna skupina za izvajanje nadzora, odbor sekcije za revizijo (odslej odbor) in strokovni svet 
Inštituta. 

Delovna skupina za izvajanje nadzora je sestavljena iz pooblaščenih revizorjev, ki jih 
predlagajo revizijske družbe in direktor Inštituta, imenuje pa jih odbor. Nadzor izvaja delovna skupina 
na podlagi letnega načrta, ki ga pripravi odbor v sodelovanju s strokovnimi službami Inštituta. 

Redni nadzor revizijske družbe se praviloma opravlja vsako tretje leto. Poleg tega se nadzor 
lahko opravlja tudi v posebnih primerih; to je tako imenovani izredni nadzor. Pri nadzoru morajo 
izvajalci dosledno spoštovati določila o postopku za izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami, kot 
jih je v pravilniku o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami opredelil odbor. O izsledkih svojega 
dela poročajo odboru, ki so mu neposredno odgovorni. 

V letu 1996 je odbor imenoval prve izvajalce nadzora v Sloveniji, in sicer iz vrst pooblaščenih 
revizorjev, obenem pa so pri opravljanju nadzora v prvem triletnem obdobju sodelovali tudi člani 
odbora. Člani odbora so kot sestavni del pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami 
pripravili tudi standardno dokumentacijo. Dokumentacija je bila v letu 1998 dopolnjena na podlagi 

'Pravilnik je sprejel strokovni svet Inštituta novembra leta 1995 in je bil objavljen v reviji Revizor 1/96 na straneh 94-104. 
Pravilnik opredeljuje zakonske akte in strokovne podlage, ki jih je treba upoštevati v postopku izvajanja nadzora nad 
revizijskimi družbami, organe nadzora ter njihove pristojnosti in odgovornosti, področja nadzora in pravila za izvajanje 
nadzora. 
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praktično pridobljenih izkušenj.2 V letu 1997 je Inštitut zaradi boljšega usklajevanja dela na področju 
opravljanja nadzorov zaposlil osebo, ki sodeluje pri opravljanju nadzorov, skrbi za njihov nemoten 
potek in vključuje izsledke posameznih izvajalcev nadzora v poročila o opravljenih nadzorih. V istem 
letu je na podlagi priporočil, prejetih prek tehnične pomoči znotraj projekta PHARE, izpopolnil 
postopke nadzora z neposrednim pregledovanjem delovnih papirjev posameznih naročnikov 
revizijskih družb. V pričakovanju novega zakona o revidiranju je Inštitut v letu 2000 za potrebe 
opravljanja nadzora zaposlil še enega pooblaščenega revizorja, poleg tega pa je bila v delovne 
skupine za izvajanje nadzora vključena tudi diplomirana pravnica, zaposlena pri Inštitutu, kar je 
Inštitutu omogočilo samostojno opravljanje nadzorov pri manjših revizijskih družbah. V opravljanje 
nadzorov pri revizijskih družbah z večjim številom naročnikov pa so še vedno vključeni pooblaščeni 
revizorji s pooblastili za delo (licencami), ki sodelujejo z Inštitutom na pogodbeni osnovi. Teh je 
trenutno devet in so bili izvoljeni za triletno obdobje v letu 1999. Torej imamo v Sloveniji kombinacijo 
med nadzorom, ki ga neodvisna institucija opravlja z lastnim, torej pri njej zaposlenim osebjem 
(monitoring)3, ter nadzorom, ki ga neodvisna inštitucija organizira in spremlja, izvajajo pa ga revizorji 
na pogodbeni osnovi (peer review)\ 

Pri opravljanju rednega nadzora nad revizijsko družbo delovna skupina izvajalcev nadzora 
ugotavlja, 

- ali je revizijska družba organizirana v skladu z zakonom o revidiranju in navodili za delovanje 
revizijskih družb; 

- ali zaposleni v revizijski družbi pri revidiranju spoštujejo temeljna revizijska načela in mednarodne 
standarde revidiranja; 

- ali zaposleni v revizijski družbi in revizijska družba kot celota spoštujejo kodeks poklicne etike 
zunanjih revizorjev ter 

- ali je notranji nadzor nad delovanjem revizijske družbe učinkovit. 

Odbor 

- imenuje člane skupine za izvajanje nadzora izmed zunanjih sodelavcev Inštituta in jih razrešuje, 

- sprejme predlog pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami in predlog postopka za 
izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami ter njune spremembe in dopolnitve, 

- odloča o ukrepih v zvezi z izsledki nadzora nad revizijskimi družbami, 

- predloži strokovnemu svetu Inštituta v potrditev predlog pravilnika o izvajanju nadzora nad 
revizijskimi družbami in predlog postopka za izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami ter 
njune spremembe in dopolnitve ter 

- predloži strokovnemu svetu Inštituta v odločitev ukrepe iz njegovih pristojnosti. 

Strokovni svet Inštituta sprejme pravilnik(e) o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami in v 
okviru svojih pristojnosti odloča o ukrepih, ki mu jih je predlagal odbor. 

Obseg pregleda, ki se izvaja na podlagi letnega načrta v posamezni revizijski družbi, je odvisen 
od presoje osebe, ki izvaja neposredni nadzor nad revizijsko družbo. Pri tem je treba v skladu s 
pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami upoštevati tale sodila: 

- pomembnost (velikost) revizijske družbe, 

2lzvajalci nadzora sproti dograjujejo svoja spoznanja v zvezi z opravljanjem nadzora, zaradi česar bo delovno gradivo, ki ga 
uporabljajo, v letu 2001 dopolnjeno. V dopolnitve bodo zajeti tako nove zakonske zahteve kot tudi nova strokovna 
spoznanja. 
3Primere takšnega nadzora najdemo na Irskem, v Veliki Britaniji, Španiji in Nemčiji. (V Nemčiji je revizorska zbornica 
(Wirtschaftspruferkammer) odgovorna za nadzor nad strokovnim delom svojih članic. Ta nadzor izvaja večinoma s 
sistematičnim pregledovanjem objavljenih računovodskih izkazov in revizijskih poročil.) 

"Primere takšnega nadzora najdemo v Belgiji, na regionalni in državni ravni v Franciji, v Italiji (nadzor izvaja revizijska 
inštitucija Associazione Italiana Revisori Contabili), na Nizozemskem (nadzor izvajata dve revizijski inštituciji: Norges 
Statsautoriserte Revisorers Forening in Norges Registrerte Revisorers Forening), na Norveškem, na Portugalskem in v 
Romuniji Tudi nadzor, ki ga opravlja revizijska inštitucija (Foreningen af Stalsautoriserede Revisorer) na Danskem, se 
izvaja na podoben način, le da ga ne izvaja skupina posameznikov, temveč revizijske družbe v okviru revizijske inštitucije. 
(Dobesedni prevod besede »peer« je enakovreden človek, človek istega stanu.) 
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- število naročnikov revizijske družbe, 
- pomembnost (velikost) naročnikov revizijske družbe, 
- enakomernost zajetja gospodarskih panog ter 
- enakomernost zajetja naročnikov in / ali revizijskih družb po regijah. 

V skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami je revizijska družba 
ocenjena z oceno zadovoljivo, če skupina za nadzor pri delovanju revizijske družbe ne zasledi večjih 
in pomembnejših nepravilnosti in pomanjkljivosti, kar pomeni, da so bila z oceno zadovoljivo oce- 
njena vsa štiri področja (organiziranost, spoštovanje temeljnih revizijskih načel in mednarodnih 
standardov revidiranja, spoštovanje kodeksa poklicne etike, izvajanje notranjega nadzora), ki so 
predmet nadzora. 

Revizijska družba je ocenjena z oceno delno zadovoljivo, če skupina za nadzor pri delovanju 
revizijske družbe zasledi večje in pomembnejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki pa niso takega 
obsega in pomena, da bi bilo treba revizijsko družbo oceniti z oceno nezadovoljivo. 

Z oceno nezadovoljivo je ocenjena revizijska družba, pri kateri je skupina za nadzor ugotovila 
večje in pomembnejše nepravilnosti in pomanjkljivosti na posameznih področjih izvajanja nadzora 
oziroma ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi 
družbami za oceno nezadovoljivo (ti pogoji obsegajo grobe kršitve predpisov, povezanih z 
revidiranjem, zakona, mednarodnih standardov revidiranja in temeljnih revizijskih načel, kodeksa 
poklicne etike ter navodil za delovanje revizijskih družb). 

Če je delovanje revizijske družbe ocenjeno kot delno zadovoljivo, se izreče revizijski družbi ob 
prvem pregledu interni opomin. Če revizijska družba pri nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti ne 
odpravi v predpisanem roku ali če se pri naslednjem rednem ali izrednem nadzoru kaka pomanjklji- 
vost znova odkrije ali se odkrijejo nove (dodatne) pomanjkljivosti, naj bi se v skladu s pravilnikom o 
izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami revizijski družbi izrekel javni opomin, ki se objavi v reviji 
Revizor. Žal pa se je pri poskusu izrekanja ukrepov v preteklem obdobju pokazalo, da tovrstna 
določila pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami niso imela ustrezne pravne podlage 
v zakonu o revidiranju. Zakon o revidiranju namreč govori (v 34. členu) samo o tem, da Inštitut 
odvzame pooblaščenemu revizorju ali revizorju pooblastilo za delo (licenco), če 

- ne varuje trajno vseh informacij in vseh spoznanj o poslovanju pravne osebe ter/ali 

- uporablja spoznanja, do katerih pride med revidiranjem, za doseganje kakršnihkoli premoženjskih 
ali drugih koristi zase ali za drugo osebo. 

Poleg tega zakon o revidiranju sploh ne omenja postopka, na podlagi katerega se odvzem opravi. 

Zato Inštitut v preteklosti ni imel zakonske podlage za izrekanje ukrepov z javnim obeležjem. Ne 
glede na to je v enem primeru izrekel javni opomin, vendar pa je bil po pritožbi revizijske družbe na 
podlagi različnih pridobljenih (tudi pisnih) pravnih mnenj postopek zaradi pomanjkljive zakonske 
podlage ustavljen. Omenjeno pomanjkljivost zakona o revidiranju je Inštitut poskušal omiliti tako, da 
je osebam, odgovornim za opravljene revizije, ki bi po kakovosti zaslužile javni opomin, izrekel 
opomin pred odvzemom pooblastila za delo (licence) po pravilniku o postopku za izrek ukrepa 
odvzema pooblastila za delo (licence) pooblaščenemu revizorju ali revizorju (Revizor, št. 1 in 4/94). 

Pomanjkljivosti zakona o revidiranju, ki se nanašajo na izrekanje ukrepov kot posledic 
opravljenih nadzorov nad revizijskimi družbami, bodo v celoti odpravljene z uveljavitvijo določb 
novega zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01. 

Če izvzamemo različne pravne okvire, v katerih delujejo revizijske institucije, in primerjamo 
zunanji nadzor nad kakovostjo delovanja revizijskih družb v Sloveniji s tovrstnim zunanjim nadzorom 
v drugih državah najprej na področjih, ki so medsebojno primerljiva, lahko Ugotovimo, da 

- je tudi v Sloveniji eno od področij nadzora nad revizijskimi družbami preverjanje učinkovitosti 
notranjega nadzora v skladu z mednarodnim standardom revidiranja (odslej MSR) 220 - 
Obvladovanje kakovosti revizijskega dela5; 

- opravlja zunanji nadzor v skladu z zakonom o revidiranju strokovna inštitucija; 

V skladu z MSR 220 bi morala revizijska družba uporabljati takšne usmeritve in postopke obvladovanja kakovosti, ki 
zagotavljajo, da se vse revizije opravljajo v skladu s standardi revidiranja in preostalimi pravili revidiranja v posamezni 
državi. 
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- zbira Inštitut vse pomembnejše informacije o revizijskih družbah in revizorjih na podlagi pravilnika 
o vodenju registra revizijskih družb ter registra pooblaščenih revizorjev in revizorjev; 

- vplivajo na izbor nadziranih revizijskih družb tudi dejavniki tveganja, kar se kaže predvsem pri 
opravljanju izrednih nadzorov; 

- je za namene zunanjega nadzora pripravljeno posebno delovno gradivo, ugotovitve in priporočila, 
povezani z nadzorom, pa so zapisani v posebnem poročilu; 

- se pri zunanjem nadzoru preverja tudi spoštovanje etičnih načel s področja revidiranja; 

- sledijo pomembnejšim pomanjkljivostim, ugotovljenim pri opravljanju zunanjega nadzora, ustrezni 
ukrepi, pri čemer je razmejitev med nadzorno in disciplinsko funkcijo zarisana manj strogo kot v 
velikih revizijskih institucijah, kar je glede na število revizijskih družb in obseg revidiranja v 
Sloveniji razumljivo. 

Če se dotaknemo še tistih značilnosti zunanjega nadzora nad kakovostjo, ki so neodvisne od 
pravnega okvira in po katerih se revizijske inštitucije med seboj razlikujejo, lahko rečemo, da sodi 
Slovenija v tisto skupino držav, v katerih je zunanji nadzor nad kakovostjo delovanja osredotočen na 
revizijske družbe in znotraj teh tudi na posamezne revizorje. Izvajalci nadzora ocenjujejo tako 
delovanje revizijske družbe nasploh kot tudi dokumentacijo posameznih naročnikov. 

Revizijske družbe in revizorje, katerih delovanje je predmet nadzora, izbirajo revizijske 
inštitucije v posameznih državah na dva načina: 

- slučajno ali sistematično (primer Češke, Danske, Francije (na državni ravni), Irske, Italije 
(prostovoljni strokovni nadzor), Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije in Švedske 
(v delu, ki se nanaša na delo Komisije za nadzor revizorjev z javnimi pooblastili); 

- na podlagi zbranih informacij, ki jih revizijskim inštitucijam običajno vsako leto posredujejo 
revizijske družbe in revizorji; namen takšnega zbiranja informacij je spoznati in razumeti 
najpomembnejše značilnosti v delovanju posameznih revizijskih družb. 

V državah, v katerih so postopki zunanjega nadzora nad kakovostjo revidiranja že ustaljeni, so 
zbrane informacije podlaga za organiziranje nadzora. Na tej podlagi revizijske inštitucije opredelijo 
dejavnike tveganja (na primer število naročnikov storitev revizijske družbe z vrednostnimi papirji, 
uvrščenimi na borzo, velika nihanja v stroških opravljene revizije in podobno) kot izhodišče za 
izbiranje revizijskih družb in revizorjev, ki bodo predmet nadzora.6 

Kljub razlikama med obema načinoma izbora pa je splošna zahteva obeh, da morajo biti vse 
revizijske družbe predmet nadzora v določenem obdobju (na primer: v Franciji se opravlja zunanji 
nadzor nad posamezno revizijsko družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na borzo, na vsaka 
štiri leta na regionalni ravni in vsakih šest let na državni ravni; revizijska inštitucija v Italiji 
(Associazione Italiana Revisori Contabili) nadzira revizorje podjetij z vrednostnimi papirji, uvrščenimi 
na borzo, v časovnih intervalih, ki se spreminjajo; na Danskem se opravlja zunanji nadzor nad 
posamezno revizijsko družbo na tri do štiri leta in na Nizozemskem na štiri leta; v Belgiji, Irski, 
Norveški, Romuniji in Španiji se opravlja nadzor vsako peto leto, na Češkem po šestletnem 
poslovanju, pri čemer je dana možnost dodatnih nadzorov, na Portugalskem je revizijska 
dokumentacija podjetij z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na borzo, predmet pregleda vsako tretje 
leto, v Veliki Britaniji so revizijske družbe, ki revidirajo večje število podjetij z vrednostnimi papirji, 
uvrščenimi na borzo, nadzirane vsako tretje leto, druge, z manjšim številom takšnih podjetij, pa vsako 
peto leto). Če pa so pri opravljanju rednega obdobnega nadzora ugotovljene pomembnejše 

6Kot primer navajamo dejavnike, ki jih v Veliki Britaniji in na Irskem upošteva skupna enota za nadzor (Joint Monitoring Unit; 
J MU), k sojo ustanovili in pooblastili za opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami trije revizijski inštituti (The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, The Institute of 
Chartered Accountants in Ireland). Ti dejavniki so 
- pomembnejše spremembe v poslovanju naročnikov storitev revizijske družbe in v sestavi revizijskih skupin (partnerji in 

ostali zaposleni) pri teh naročnikih; 
- revizijski posli, ki jih ureja posebna zakonodaja (na primer revidiranje podjetij z vrednostnimi papirji, uvrščenimi na 

borzo, revidiranje bank in zavarovalnic); 
- pogostost sklepanja pogodb in vsebina dela zunanjih pogodbenih sodelavcev; 
- pomembne spremembe v prihodku iz naslova opravljene revizije v dveh zaporednih letih in 
- pomanjkljivosti, ugotovljene na podlagi dostavljenih letnih podatkov. 
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nepravilnosti, sledi praktično v vseh državah, ki opravljajo zunanji nadzor nad kakovostjo, v kratkem 
časovnem intervalu ponovni nadzor. 

Ocenjujemo, da daje novi zakon o revidiranju revizijskemu svetu, ki bo v skladu z njim opravljal 
nadzor nad revizijskimi družbami, ustrezno podlago za organiziranje nadzora, ki bo primerljivo z 
drugimi državami, v katerih se opravlja zunanji nadzor nad revizijskimi družbami. 

Opravljeni nadzori 

Inštitut je od jeseni 1996, ko je začel opravljati nadzore, do pomladi 2000 opravil 37 rednih 
nadzorov, 5 izrednih nadzorov in 14 ponovnih nadzorov. Na podlagi rednih nadzorov so bili 29 
revizijskim družbam izrečeni interni opomini. Na podlagi izrednih nadzorov sta bila dvema 
revizijskima družbama izrečena interna opomina, trem pooblaščenim revizorjem pa opomini pred 
odvzemom pooblastila za delo (licence). Po opravljenih ponovnih nadzorih je bil trem pooblaščenim 
revizorjem izrečen opomin pred odvzemom pooblastila za delo. Eden od treh izrečenih opominov še 
ni pravnomočen zaradi pritožbe pooblaščenega revizorja. 

Od septembra 2000 do konca decembra 2000 je Inštitut opravil 8 rednih nadzorov. Izvajalci 
nadzora so za šest od osmih revizijskih družb, nad katerimi so opravili nadzor, predlagali izrek 
internega opomina; izrek tega ukrepa petim revizijskim družbam je že potrdil odbor. S tem je Inštitut 
zaključil prvi krog opravljanja nadzorov, kar pomeni, da so bile znotraj rednega nadzora prvič 
pregledane vse revizijske družbe, razen ene, v kateri je zaposlena ena sama pooblaščena revizorka, 
ki je na porodniškem dopustu. Poleg tega so bili od januarja do konca februarja 2001 v drugem krogu 
opravljeni še trije redni nadzori. 

Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti 

V postopku opravljanja zunanjega nadzora nad kakovostjo delovanja revizijskih družb Inštitut 
preverja (tako kot vse tovrstne institucije v svetu), kako dokumentacija, ki jo je revizijska družba 
pripravila pri opravljanju revizije, podpira v revizorjevem poročilu izraženo mnenje. Revizor mora 
namreč v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja dokumentirati zadeve, ki so pomembne za 
dokazovanje v podporo revizorjevemu mnenju in za dokazovanje, da je bila revizija opravljena v 
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotov- 
ljene v postopkih opravljenih nadzorov pri posameznih revizijskih družbah, so bile: 

- Revizor v postopkih pregledovanja, opazovanja, poizvedovanja in potrjevanja ni zbral zadostnega 
in zadovoljivega dokaznega gradiva, ki bi bilo razumna podlaga za oblikovanje mnenja o 
obravnavanih računovodskih izkazih v skladu z okviri računovodskega poročanja, pri nas s 
slovenskimi računovodskimi standardi (odslej SRS), kar ni v skladu z MSR 500 - Revizijski dokazi 
- in načelom revidiranja 3 temeljnih revizijskih načel (odslej TRN). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor upošteval MSR 220 - Obvladovanje 
kakovosti revizijskega dela - v tistem delu, ki se nanaša na sprejemanje in ohranjanje naročnikov 
ter oceno tveganja v zvezi s sprejemom revizijske naloge. 

- Revizor s postopki načrtovanja, usmerjanja, nadziranja in pregledovanja opravljenega 
revizijskega dela ni zagotovil kakovostnega opravljanja revizije (MSR 220, načelo revidiranja 1 
TRN). 

- Revizor ni dokumentiral poznavanja in razumevanja ureditve notranjih kontrol, zaradi česar iz 
revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je na podlagi poznavanja delovanja notranjih 
kontrol določil naravo, časovni okvir in obseg postopkov (MSR 400 - Ocenjevanje tveganja in 
notranje kontroliranje, načelo revidiranja 2 TRN). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor strokovno ocenil revizijsko tveganje in 
oblikoval revizijske postopke, ki naj bi zagotavljali, da se je revizijsko tveganje zmanjšalo na 
sprejemljivo nizko raven (MSR 400). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, ali je revizor posvetil dovolj pozornosti 
računalniškemu informacijskemu sistemu (MSR 401 - Revidiranje v okolju računalniških 
informacijskih sistemov). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, na kakšen način je revizor v skladu z MSR 400.49 
seznanil poslovodstvo s pomembnimi slabostmi pri delovanju računovodenja in notranjega 
kontroliranja, ki jih je opazil. 
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- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor izbral postavke za preizkušanje, da bi 
zagotovil revizijske dokaze za doseganje ciljev revizijskih preizkusov (popolnost, obstoj, 
lastništvo, vrednotenje, razkritje) (MSR 230 - Dokumentacija, MSR 300 - Načrtovanje, MSR 400 - 
Ocenjevanje tveganja in notranje kontroliranje, MSR 520 - Analitični postopki ter MSR 530 - 
Revizijsko vzorčenje in drugi izbrani postopki revizijskega preizkusa). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor ocenil pomembnost pri opravljanju 
revizije in njeno razmerje do revizijskega tveganja (MSR 320 - Pomembnost). 

- Predstavitveno pismo ravnateljstva ni bilo sestavni del revizijske dokumentacije (MSR 580 - 
Ravnateljske predstavitve). 

- Razlogi za izraženo mnenje, drugačno od pritrdilnega, v revizorjevem poročilu niso bili ustrezno 
pojasnjeni (MSR 700 - Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih). 

- Revizor ni upošteval dejstva, da se v skladu z MSR 700 - Revizorjevo poročilo o računovodskih 
izkazih, MSR 710 - Primerjave - in načelom poročanja 3 TRN upošteva, da se razkritja in prikazi 
(pripravljeni v skladu s SRS in mednarodnimi računovodskimi standardi7, vključno s predstav- 
ljenimi računovodskimi usmeritvami) v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, 
štejejo za ustrezne, razen če so v revizorjevem poročilu označeni kot drugačni, in da so predmet 
revidiranja računovodski izkazi s pojasnili, ki jih je pripravilo in zanje odgovarja podjetje (upo- 
števajoč panogo, v kateri posluje naročnik, in morebitne dodatne zahteve, ki jih zakonodaja 
nalaga revizorju). 

h. Problemska področja revizije 

V skladu z novim zakonom o revidiranju bodo pristojnosti, ki jih imata v povezavi z revizijskim 
področjem strokovni svet Inštituta in odbor, prešle na revizijski svet. Na tej podlagi bo odbor do 
izvolitve članov revizijskega sveta opravljal svoje stalne naloge, ki so predvsem tele: 

- nadzor nad revizijskimi družbami, 

- organiziranje dodatnega izobraževanja za revizorje v obliki predavanj ali okroglih miz, 

- spremljanje dogajanja v revizijski stroki tako doma kot v svetu, 

- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

- oblikovanje mnenj in predlogov za obravnavo na odboru sekcije za računovodstvo pri Inštitutu, 

- oblikovanje stališč o smereh delovanja revizorjev in revizijskih družb, 

- opravljanje nadzora nad delovanjem revizijskih družb v skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora 
nad revizijskimi družbami, 

- sodelovanje s strokovnimi službami Inštituta in 

- sodelovanje (prek svojih predstavnikov) v delovnih telesih FEE. 

Ena najpomembnejših nalog odbora v letu 2001 je dokončanje projekta Vizija o vlogi revizorja 
na Slovenskem ob vstopu v novo tisočletje. Vizija bo predstavila predviden razvoj slovenske 
revizijske stroke v prihodnosti in bo objavljena kot samostojna publikacija. Kot taka bo dobrodošla 
sopotnica delu revizijskega sveta. 

Na podlagi novega zakona o revidiranju bo odbor predvidoma sodeloval pri pripravi statuta 
Inštituta. Obenem bo oblikoval predloge pravil revidiranja, na katera se sklicuje novi zakon o 
revidiranju, ter predloge sprememb pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami na 
podlagi novega zakona in izkušenj, pridobljenih v postopku opravljanja nadzora nad revizijskimi 
družbami. 

Pomembni projekti, ki urejajo posamezna področja in naj bi bili končani v letu 2001, so 

- priprava osnutka listine o pravicah davkoplačevalcev v sodelovanju s sekcijo za davčno 
svetovanje, 

7Pri tem želimo opozoriti, da usmerjajo slovenski računovodski standardi (uvod) uporabnika neposredno k mednarodnim 
računovodskim standardom, če izbranega področja ne obravnava noben slovenski računovodski standard. 
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- dopolnitev pravil o delovanju gospodarskih revizorjev, ki sta jih na predlog posebne delovne 
skupine sprejela Računsko sodišče Republike Slovenije in Inštitut kot listino, ki podrobneje določa 
vsebino in način sodelovanja revizorjev revizijskih družb in revizorjev Računskega sodišča, 

- izdelava pravil za sodelovanje med pooblaščenimi revizorji, revizorji in revizorji informacijskih 
sistemov pri konkretnem izvajanju revizij, 

- izdelava pravil za sodelovanje med pooblaščenimi revizorji, revizorji in notranjimi revizorji pri 
konkretnem izvajanju revizij, 

- izdelava pravil za sodelovanje med revizorji in organi upravljanja podjetij, ki so naročniki 
revizijskih storitev. 

Sekcija za računovodstvo 

* 
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja obsega 153 ur, od teh: 
splošni del 
revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 
skupaj 76 ur 

posebni del 
računovodstvo in davki 62 ur 
poslovne finance 15 ur 
skupaj 77 ur 

Za kandidate, ki so se vpisali v izobraževanje v letu 1999, se je nadaljevalo izobraževanje v 
letu 2000. Poslušali so preostala predavanja iz splošnega dela in takoj po njih opravljali izpite. Izpit iz 
gospodarskega in davčnega prava je uspešno opravilo 5 kandidatov, iz kvantitativnih metod pa 6 
kandidatov. Izobraževanje se je nato nadaljevalo s posebnim delom; izpit iz poslovnih financ sta 
uspešno opravila 2 kandidata, prvi del izpita iz računovodstva in davkov 7 kandidatov ter drugi del 
tega izpita 5 kandidatov. Pri predmetu računovodstvo in davki so morali kandidati izdelati seminarsko 
nalogo in jo zagovarjati; nalogo je uspešno izdelalo in opravilo zagovor 9 kandidatov. 

Jeseni 2000 je bil na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in 
vpisu v registre Inštituta objavljen razpis za vpis šeste generacije preizkušenih računovodij. V 
izobraževanje seje vpisalo 32 kandidatov. En kandidat je bil oproščen opravljanja izpitov iz poslovnih 
financ (splošnega in posebnega dela). Tri kandidatke so že opravljale izpite v okviru izobraževanja za 
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik; dve od njih morata zato opravljati le še izpit iz 
računovodstva in davkov, ena pa poleg tega še izpit iz poslovnih financ. Kandidati so opravljali izpite 
takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz računovodstva je 
uspešno opravilo 11 kandidatov, iz revizije 20 kandidatov in iz poslovnih financ 8 kandidatov. Izpite iz 
preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja mora kandidat po uspešno 
opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2000 je zagovore zaključnih del uspešno opravilo 
11 kandidatov (od teh so bili 4 vpisani v izobraževanje v letu 1996, 3 v letu 1997 in 3 v letu 1998; 1 
kandidatka, ki je zagovarjala zaključno delo, je bila po sklepu strokovnega sveta oproščena 
opravljanja izpitov). 

b. Register preizkušenih računovodij 

Na dan 31. decembra 2000 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 67 preizkušenih 
računovodij, od teh jih je bilo 50 vpisanih v register. 

Na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre 
Inštituta vpiše Inštitut imetnika strokovnega naziva (certifikata) na njegovo zahtevo v register. Vpis v 
register velja dve leti in se po tem obdobju lahko podaljša. V letu 2000 je vpis potekel 12 

poročevalec, št. 33 36 30. april2001 



preizkušenim računovodjem, zahtevek za podaljšanje so vložili vsi in ker so vsi izpolnjevali pogoje iz 
11. člena pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, 
jim je Inštitut vpis v register podaljšal. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih računovodij 

Preizkušeni računovodje se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih računovodij 
dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to izobraževanje prireja Inštitut. V 
letu 2000 smo tako izvedli seminarje o 

- razlikah med SRS in mednarodnimi računovodskimi standardi, 
- analiziranju letnih računovodskih izkazov in 
- računovodskem predračunavanju. 

č. 3. letna konferenca preizkušenih računovodij 

Po sklepu odbora sekcije za računovodstvo je Inštitut 9, in 10. maja 2000 organiziral 3. letno 
konferenco preizkušenih računovodij. Na konferenci je bilo predstavljeno delovanje sekcije za 
računovodstvo, ves preostali del konference pa je bil namenjen prenovi in spremembi SRS ter 
podrobni predstavitvi novosti posameznih standardov. Na konferenci so bila podeljena potrdila o 
strokovnih nazivih preizkušenim računovodjem. 

Na njej so bili 103 udeleženci. 

d. Stališča in pojasnila Inštituta 

Sekcija za računovodstvo v letu 2000 ni pripravila nobenega novega stališča ali pojasnila. 

e. Novi računovodski standardi 

Delovna skupina v sestavi dr. Ivan Turk, dr. Marjan Odar in dr. Stanko Koželj je pripravila 
osnutke sprememb uvoda v slovenske računovodske standarde (SRS) ter osnutek sprememb določb 
o prevrednotovanju in uskupinjevanju v splošnih SRS zaradi rešitev v novem uvodu vanje. Delovna 
skupina v sestavi dr. Ivan Turk, dr. Marjan Odar, dr. Stanko Koželj in dr. Slavka Kavčič je pripravila 
osnutek sprememb SRS 1-19 (2001), delovna skupina, v kateri so bili vsi našteti in dr. Majda 
Kokotec-Novak, pa še osnutek SRS 24-27. Strokovni svet Inštituta je dal na podlagi sklepa odbora 
sekcije za računovodstvo vse osnutke sprememb v javno razpravo. 

Odbor sekcije za računovodstvo pa je v letu 2000 pripravil tudi spremembe SRS 34 - 
Računovodske rešitve v zadrugah. 

f. Problemska področja računovodstva 

Predvideno je bilo, da se bodo spremenjeni SRS uporabljali od 1. januarja 2001. Vendar se te 
spremembe niso uresničile, čeprav je Inštitut pripravil strokovne podlage in izdelal predloge 
sprememb SRS, torej opravil svoj del naloge v zvezi s prenovo SRS. Vzroka za to sta predvsem dva. 

Prvi vzrok je povezan z inflacijo, ki je v letu 2000 narasla; trend padanja iz preteklih let se torej 
ni nadaljeval, ampak seje zaradi zvišanja cen nafte na svetovnih trgih in tudi zaradi uvedbe davka na 
dodano vrednost v Sloveniji obrnil navzgor. Ključno vprašanje v zvezi s prenovo SRS je namreč 
povezano s finančnim pojmovanjem kapitala oziroma indeksacijo in revalorizacijo. Predvsem je 
pomembno vprašanje indeksacije kapitala in zagotavljanja njegove realne velikosti. V strokovnih 
razpravah, ki jih je o tej temi organiziral Inštitut, je bilo izraženih veliko stališč in mnenj tako inštitucij 
kot tudi posameznikov. Iz teh razprav lahko povzamemo, da je bilo zavzeto večinsko stališče, da je 
smiselno zadržati zasnovo finančnega pojmovanja kapitala in da bi uvedba nominalizma pri tako 
visoki stopnji inflacije lahko zelo negativno vplivala na gospodarska gibanja. V tej zvezi ne smemo 
pozabiti, da kljub formalnemu zaključku lastninjenja družbenega kapitala normalna lastniška struktura 
še vedno ni vzpostavljena ter da sta pogled in obnašanje lastnikov, ki so svoj delež pridobili z vložki 
certifikatov, ki so jim bili razdeljeni in jih niso plačali, drugačna, to je veliko bolj brezbrižna od pogleda 
in obnašanja tistih lastnikov, ki so delnice in deleže plačali z denarjem. Ugotovitev, da delničarji sami 
najbolje vedo in znajo sami najbolje odločati in skrbeti za kapital podjetja, sicer drži, vendar pa je 
treba v slovenskih razmerah pri tem upoštevati še nekatera dejstva. Navajamo le najpomembnejša, 
in sicer: 
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- Proces lastninjenja družbenega kapitala še ni povsem dokončan (na primer pri bankah in 
zavarovalnicah). 

- Izoblikovale so se upravljavske strukture, ki tudi zaradi zakonskih določb niso "prisiljene" 
upoštevati načel učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja, saj so plačane za svoje 
delo ne glede na dosežene rezultate upravljanja (na primer pooblaščene investicijske družbe). 

- Zaradi še vedno dokaj visoke inflacije tudi neposredni tuji vlagatelji razumejo zasnovo finančnega 
pojmovanja in ohranjanja kapitala (dvomljiva je le mera; tujci večinoma podpirajo evro kot tisto 
mero, ki jo je treba upoštevati pri merjenju uspešnosti naložb). 

- Tudi sodobne evropske zasnove korporacijskega prava vedno bolj poudarjajo predvsem načelo 
varovanja upnikov (in ne lastnikov), kar pa zagotavlja ravno zasnova finančnega pojmovanja 
kapitala. 

Drugi vzrok pa je povezan s spremembami zakona o gospodarskih družbah (odslej ZGD). 
Menimo, da so nekatere spremembe in dopolnitve ZGD, ki se nanašajo na računovodenje, zastarele 
in ne sledijo sodobnim pogledom v teoriji in praksi na področju računovodenja, saj se zgledujejo po 4. 
smernici Evropske skupnosti iz leta 1987; zanjo pa je v strokovnih krogih v Evropi že dolgo znano, da 
se bo spremenila in da bo dan veliko večji poudarek mednarodnim računovodskim standardom, ki so 
bili tudi osnova za strokovne rešitve, ki jih vsebujejo SRS. Na tem mestu ne bomo podrobneje 
analizirali in kritično obravnavali predvidenih sprememb ZGD, ostaja pa dejstvo, da bodo morali 
prenovljeni SRS upoštevati vse spremembe in dopolnitve ZGD. Ker pa so bile v skupščinskem 
postopku spremembe in dopolnitve ZGD obravnavane v drugem branju šele v letu 2001, je logično, 
da spremenjeni in dopolnjeni SRS, ki morajo izhajati iz zakonskih določb v ZGD, niso mogli biti 
sprejeti v letu 2000 in se uporabljati od 1. januarja 2001, kot je bilo prvotno predvideno. 

Inštitut in odbor sekcije za računovodstvo sta v letu 1999 in tudi v letu 2000 posvetila veliko 
strokovnega dela spremembam in prenovi SRS; pripravila sta osnutke sprememb vseh temeljnih 
SRS. Osnutki prenovljenih SRS so sad dosežkov razvoja slovenske teorije računovodenja ob upošte- 
vanju najnovejših svetovnih trendov in ureditev predvsem v mednarodnih računovodskih standardih. 

Tako kot druga leta tudi letos še enkrat poudarjamo, da je bil računovodski poklic v preteklosti 
močno podcenjevan. V javnosti to ni bil cenjen poklic, računovodstvo pa je bilo nujno zlo. Vendar je 
računovodja tisti, ki je običajno odgovoren za pripravo računovodskih izkazov in za ugotovitev do- 
bička, ki je temeljni cilj delovanja družb in ki si ga na koncu lastniki tudi razdelijo. Iz tega spoznanja 
izhajamo tudi na Inštitutu, zato si močno prizadevamo za izboljšavo stanja na tem področju. Del teh 
problemov bo verjetno rešen z uresničevanjem novega zakona o revidiranju, saj je sedaj zakonsko 
določeno, da Inštitut izvaja tudi izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni računovodja, kar je na 
vsak način priznanje stroki in spodbuda prizadevanjem za povečanje ugleda poklica računovodja. 
Kljub temu pa menimo, da bi se stanje na tem področju bistveno izboljšalo, če bi bile vsaj za 
računovodje, zaposlene v računovodskih servisih, predpisane najnujnejše zahteve, ki bi jih morali 
izpolnjevati, da bi lahko vodili računovodstvo tudi drugim. Tudi zato smo na Inštitutu pripravili 
temeljna pravila za ocenjevanje kakovosti dela računovodskih servisov in njihovo licenciranje pri 
Inštitutu. 

Sekcija za davčno svetovanje 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik 

Pridobitev strokovnega naziva ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih 
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, ki ga je avgusta 1998 sprejel svet Inštituta. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik obsega 163 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 

skupaj 76 ur 
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posebni del 

davčni postopek in davčna revizija 47 ur 
računovodstvo in davki 
poslovne finance  

25 ur 
15 ur 

skupaj 87 ur 

V letu 2000 se je nadaljevalo izobraževanje druge generacije kandidatov za pridobitev 
strokovnega naziva preizkušeni davčnik, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 1999. Dodatno se je v 
izobraževanje v začetku leta 2000 vpisalo še pet kandidatov; vsi so uspešno opravili vse izpite v 
okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja (trije od njih pa so že 
pridobili tudi strokovni naziv preizkušeni računovodja). Takoj po končanih predavanjih so kandidati 
opravljali izpite, in sicer je v okviru splošnega dela izobraževanja izpit iz gospodarskega in davčnega 
prava uspešno opravilo 12 kandidatov, iz kvantitativnih metod pa 16 kandidatov. V okviru posebnega 
dela izobraževanja je takoj po koncu predavanj izpit iz računovodstva in davkov uspešno opravilo 15 
kandidatov, iz poslovnih financ 3 kandidati ter iz davčnega postopka in davčne revizije 17 kandidatov. 
22 kandidatov je pri predmetu davčni postopek in davčna revizija uspešno izdelalo in opravilo 
zagovor seminarske naloge. Poleg tega sta bila v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega 
naziva preizkušeni davčnik tudi dva redna izpitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra ter za 
posebni del maja in novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za tretjo generacijo preizkušenih 
davčnikov. Do konca leta 2000 se je v izobraževanje vpisalo 12 kandidatov. Od teh 2 že imata 
strokovni naziv preizkušeni računovodja. Oba sta oproščena opravljanja izpitov iz revizije, 
računovodstva, poslovnih financ in kvantitativnih metod (splošni del) ter v celoti izpita iz poslovnih 
financ ter delno izpita iz računovodstva in davkov (posebni del). 2 kandidata, ki sta pooblaščena 
revizorja, sta oproščena izpitov iz računovodstva, revizije, poslovnih financ ter gospodarskega in 
davčnega prava (splošni del) ter v celoti izpita iz poslovnih financ, delno pa izpita iz računovodstva in 
davkov (posebni del). 2 kandidata, ki sta revizorja; morata v nasprotju z pooblaščenimi revizorji v 
celoti opravljati izpit iz računovodstva in davkov v okviru posebnega dela. Kandidati so opravljali 
izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima rokoma; izpit iz računovodstva sta uspešno 
opravila 2 kandidata, iz revizije 5 kandidatov in iz poslovnih financ 3 kandidati. Izpite iz preostalih 
predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik mora kandidat po uspešno opravljenih 
izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2000 je zagovore zaključnih del uspešno opravilo 5 
kandidatov (vsi so bili v izobraževanje vpisani v letu 1998) 3 od njih imajo že naziv pooblaščeni 
revizor, eden pa preizkušeni računovodja. 

b. Register preizkušenih davčnikov 

Na dan 31. decembra 2000 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 24 preizkušenih 
davčnikov, od teh jih je bilo 10 vpisanih v register. 

c. Dopolnilno izobraževanje 

V letu 2000 je sekcija za davčno svetovanje organizirala dva seminarja s področja davkov: 

- Revidiranje davka od dobička in konsolidirane davčne bilance ter 
- Revidiranje davka na dodano vrednost. 

č. Konferenca preizkušenih davčnikov 

V programu sekcije za davčno svetovanje za leto 2000 je bila tudi organizacija 1. konference 
preizkušenih davčnikov. Potekala je 26. in 27. oktobra 2000 v Portorožu. Navzočih je bilo 87 
udeležencev, ki se intenzivno ukvarjajo z davčno problematiko. Konference so se udeležili tudi 
številni predstavniki Davčne uprave, ki so drugi dan konference dejavno sodelovali na okrogli mizi o 
obračunavanju davka od dobička pravnih oseb. 

Tematsko je bila celotna konferenca osredotočena predvsem na problematiko davka od 
dobička pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Ponosni smo, da se je vabilu na konferenco 
odzval Stephen Dale, predsednik delovne skupine za posredne (indirektne) davke, ki deluje v okviru 
Zveze evropskih računovodskih strokovnjakov (Fšdčration des Experts Comptables Europšens, 
FEE) iz Bruslja in je s svojim prispevkom o evropskem davku na dodano vrednost prispeval k 
uspešnosti konference. 
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Drugi dan je bila na vrsti okrogla miza o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb, 
na kateri so bili poudarjeni nekateri problemi, ki so bili tudi izhodišča za kasnejše okrogle mize. Na 
njej so bili sprejeti pomembni sklepi, ki smo jih posredovali tudi takratnemu ministru za finance 
gospodu Zvonku Ivanušiču. 

Nekaj pomembnejših sklepov z omenjene okrogle mize o predvidenih spremembah zakona o 
davku od dobička pravnih oseb: 

1. Udeleženci okrogle mize priporočajo Ministrstvu za finance, da se z dodatnim pravilnikom 
podrobneje določijo merila za ugotavljanje davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih 
odhodkov oziroma tudi tistih neposlovnih odhodkov, ki so davčno priznani (če so). 

2. Udeleženci okrogle mize priporočajo, da se prihodki, ki so ustvarjeni na podlagi »poslovno 
nepotrebnih« odhodkov, izvzamejo iz obdavčitve. 

3. Udeleženci okrogle mize menijo, da mora Ministrstvo za finance pri pripravi novega zakona 
upoštevati tudi odložene davke. 

4. Udeleženci okrogle mize predlagajo Ministrstvu za finance, da prouči možnost, da bi se obresti 
pripoznale kot davčni prihodek šele takrat, ko bi bile plačane. 

5. Udeleženci okrogle mize priporočajo Ministrstvu za finance, naj razmisli o uvedbi davčnih načel in 
davčnih standardov ter opredelitvi obojih v davčnih zakonih. 

6. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da sta ureditev in opredelitev povezanih oseb v zakonu o 
davku od dobička pravnih oseb neustrezni ter pri izvajanju povzročata veliko težav. 

7. Udeleženci okrogle mize so se tudi strinjali, da je ureditev skupinskega obdavčevanja v sedanjem 
zakonu o davku od dobička pravnih oseb neustrezna in da bi jo bilo treba v novem zakonu urediti 
kot skupinsko davčno konsolidacijo. 

S sklepi okrogle mize je bilo seznanjeno Ministrstvo za finance. Vendar se na sklepe in 
predlagane strokovne rešitve, ki so jih pripravili strokovnjaki Inštituta in so jih podprli tudi strokovnjaki 
Davčnega urada Republike Slovenije ter drugi vodilni slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
vprašanji obdavčitve davka od dobička pravnih oseb, ni odzvalo in tako ni upoštevalo predlogov 
pomembnega dela slovenske strokovne javnosti, ki se ukvarja z vprašanji obdavčitve. Prepričani 
smo, da tak odnos ni niti v interesu države niti davkoplačevalcev in da bilo korektno, da bi se 
Ministrstvo za finance do strokovnih predlogov pomembnega dela strokovne javnosti za reševanje vr- 
ste žgočih problemov obračunavanja in plačevanja davkov vsaj opredelilo. In ne nazadnje: k takemu 
ravnanju in potrebnemu sodelovanju Ministrstva za finance z Inštitutom je odbor za finance 
Državnega zbora pozval Ministrstvo za finance že pri sprejemanju poročila o delu Inštituta za leto 
1997", ko je sprejel sklep: "Odbor ugotavlja, da dogovor o medsebojnem sodelovanju med 
Slovenskim inštitutom za revizijo in Ministrstvom za finance, ki ga je odbor predlagal ob obravnavi 
poročila inštituta za leto 1996, ni bil sklenjen, in poziva Ministrstvo za finance oziroma ministra, 
pristojnega za finance, naj čimprej zagotovi njegovo realizacijo." Upravičeno pričakujemo, da se bodo 
te zadeve v letu 2001 uredile, saj so bila z novim zakonom o revidiranju javna pooblastila Inštituta še 
razširjena. Tako kot si je Inštitut že v preteklosti prizadeval za njihovo izvajanje, bo tudi v prihodnosti 
sledil zakonskim pooblastilom, pri čemer upravičeno pričakuje tudi strokovno sodelovanje z državnimi 
organi. 

d. Okrogle mize 

Odbor sekcije za davčno svetovanje je tako kot v letu 1999 tudi v letu 2000 organiziral 3 
okrogle mize, na katero so bili vabljeni predstavniki Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva 
za finance, vendar se jih slednji niso udeležili. Obravnavane so bile tele teme s področja davka od 
dobička pravnih oseb: 

1. Univerzalno oziroma singularno pravno nasledstvo v primeru pripojitve davčnega zavezanca k 
drugemu davčnemu zavezancu ter statusne spremembe in z njimi povezani prenosi davčnih 
olajšav na pravnega naslednika 

2. Problem prenašanja in revalorizacije preteklih davčnih izgub pri zmanjševanju davčne osnove v 
naslednjih letih 

3. Problem prenosnih cen in njihovo obravnavanje v obračunu davka od dobička 
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4. Registracija dejavnosti gospodarske družbe in z njo povezano priznavanje stroškov za obračun 
davka od dobička pravnih oseb 

5. Odloženi davki 

V zvezi z nekaterimi točkami so bila zavzeta strokovna stališča, ki smo jih dali v presojo tudi 
Bredstavnikom Ministrstva za finance, vendar spet ni bilo želenega odziva. Želja tako Inštituta kot 

'avčne uprave Republike Slovenije je, da se stališča, glede katerih ni več vsebinskih razhajanj, 
javno objavijo, tako da bi davčni zavezanci dobili ustrezna pojasnila in tudi navodila za pravilno 
obračunavanje in plačevanje davkov. Tako ravnanje upravičeno pričakuje tudi strokovna javnost. 

e. Odbor sekcije za davčno svetovanje 

Osnovna naloga odbora sekcije za davčno svetovanje v letu 2000 je bila organizacija 1. letne 
konference preizkušenih davčnikov v Portorožu, katere namen je bil tudi predstaviti delo Inštituta na 
davčnem področju ter opozoriti strokovno javnost na nekatere probleme. Druge dejavnosti tega 
odbora so bile predvsem 

- dejavnosti v zvezi s pripravo in sprejetjem novega zakona o revidiranju ter potrditvijo davčnega 
svetovanja kot ene pomembnih dejavnosti Inštituta, ki je tesno povezana z revidiranjem; odbor si 
je prizadeval predvsem, da bi se Inštitutu priznala potrebna strokovnost na tem področju, saj je že 
sedaj ena pomembnih nalog revizorjev preverjanje spoštovanja zakonodaje, predvsem davčne; 

- prizadevanje za še večjo kakovost izobraževanja preizkušenih davčnikov ter priprava dodatnega 
izobraževanja (po zaključku osnovnega); 

- priprava kodeksa poklicne etike preizkušenega davčnika in davčnosvetovalnih načel; 

- spodbujanje davčnih strokovnjakov, ki delujejo v okviru Inštituta, k večji aktivnosti pri objavljanju 
strokovnih člankov s področja davkov: 

- priprava listine o pravicah davkoplačevalcev v Sloveniji ter 

- spremljanje sprejemanja in spreminjanja davčne zakonodaje ter sodelovanje pri tem. 

Večina zastavljenih nalog je bila uresničena, nekatere pa zahtevajo nenehno aktivnost odbora, 
zato se bo njihovo uresničevanje nadaljevalo tudi v prihodnjem obdobju. V letu 2001 bo zelo 
pomembna naloga priprava 2. letne konference preizkušenih davčnikov, zato je bil že v začetku leta 
2001 pripravljen program tem, ki bodo na njej obravnavane. Prav tako so si člani odbora zadali 
nalogo, da si bodo s strokovnimi predlogi prizadevali za čim boljšo pripravo novih zakonov s področja 
obdavčitve ter odpravo slabosti, ki so se v praksi pokazale pri izvajanju dosedanjih zakonov s tega 
področja. 

To nalogo bo Inštitut izpeljal kljub morebitnemu zavračanju strokovnih predlogov, kajti 
prepričani smo, da je strokovnost potrebna tudi na tem področju in da je strokovno delovanje edina 
pravilna usmeritev. Zaradi številnih odprtih vprašanj v zvezi z obračunavanjem davkov, s katerimi se 
srečujejo davčni zavezanci, si bo odbor v letu 2001 prizadeval za še tesnejše sodelovanje s 
predstavniki Davčne uprave Republike Slovenije, k sodelovanju pa bomo skušali pritegniti tudi 
Ministrstvo za finance. 

f. Priprava zakona o davčnem svetovanju in druga problemska področja davčnega 
svetovanja 

Tudi v letu 2000 se glede sprejemanja zakona o davčnem svetovanju ni zgodilo nič novega. 
Ministrstvo za finance je že pred leti izoblikovalo osnutek zakona o davčnem svetovanju, ki ga ni dalo 
v parlamentarno razpravo, štirje poslanci pa so v Državni zbor vložili predlog zakona o davčnem 
svetovanju, o katerem Državni zbor v letu 2000 ni razpravljal. Ta predlog je vlogo Inštituta oziroma 
njegovo angažiranje pri izobraževanju davčnih svetovalcev povsem zanemaril, sai ga ne omenja niti 
na enem mestu. Kljub vsemu menimo, da je Inštitut ena izmed najbolje usposobljenih strokovnih in 
neodvisnih inštitucij, ki bi ji država upravičeno dala javna pooblastila tudi na področju davčnega 
svetovanja ali ki bi bila lahko kako drugače, tudi zakonsko, pristojna za opravljanje določenih zadev, 
predvsem tistih v zvezi s skrbjo za razvoj davčne stroke in z izobraževanjem na tem področju. S tem 
bi se pospešil razvoj stroke, kar konec koncev dokazuje tudi uspešno strokovno delo Inštituta na 
področju davščin. Na tem mestu ne bomo naštevali vseh zadev, s katerimi smo pripomogli k razvoju 
davčne stroke. Menimo, da je treba pri tem upoštevati celotno strokovno javnost (v katero se 
upravičeno uvrščamo) in pripraviti zakon, če je ta res potreben, ki bo temeljil zgolj na strokovnih 
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podlagah. Inštitut je tudi pridruženi član FEE, najpomembnejšega evropskega združenja 
računovodskih strokovnjakov in revizorjev, ki zelo tesno sodeluje z Evropsko komisijo. V okviru FEE 
se trenutno razpravlja o poenotenju evropske davčne zakonodaje. 

Pa še na nekaj je treba opozoriti: davščine in tudi davčno svetovanje so tesno povezani z 
revizijo. Tako mora na primer v Avstriji, ki ima davčno svetovanje urejeno s posebnim zakonom, 
kandidat za pridobitev naziva revizor najprej postati davčni svetovalec in šele nato lahko po 
nekajletnih izkušnjah pridobi naziv revizor. V vrsti drugih držav pa sploh nimajo zakona o davčnem 
svetovanju in večino tega dela opravljajo revizorji oziroma svetovalci, zaposleni v revizijskih družbah. 
To je logično, saj je revizor tisti, ki mora najbolje poznati poslovanje podjetja, saj dš o njegovem 
poslovanju neodvisno mnenje. Seveda se zato zastavlja temeljno vprašanje, ali zakon o davčnem 
svetovanju sploh potrebujemo. Takega, kot so ga vložili štirje poslanci, gotovo ne. Če že moramo 
imeti zakon, ki bo urejal to področje, ki pa ni področje javnega interesa, potem bi moral upoštevati 
strokovna izhodišča. 

Če bo prevladala usmeritev, da bo Slovenija to področje urejala s posebnim zakonom, se bo Inštitut 
še naprej zavzemal za sprejetje takega zakona o davčnem svetovanju, ki bo v korist davčni stroki, in je 
pripravljen sodelovati pri njegovem nastajanju. Ker je davčno svetovanje tesno povezano z revidiranjem 
računovodskih izkazov, je seveda v interesu revizorjev in tudi Inštituta, da bi bilo to področje čim prej 
strokovno korektno urejeno. 

V tej zvezi pa moramo opozoriti še na nam nerazumljivo ravnanje Državnega zbora, ki je pri 
obravnavi predloga novega zakona o revidiranju v tretjem branju iz 5. točke 12. člena, v kateri je bilo 
določeno, katera strokovna znanja določa Inštitut, izločil strokovna znanja in izkušnje, potrebne za 
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik in drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, 
povezanih z revidiranjem. V Poročevalcu 1/2001, v katerem je bil objavljen predlog novega zakona o 
revidiranju za tretje branje, teh sprememb ni bilo. Kaj vsebinskega se je zgodilo v tretji obravnavi? 
Verjetno gre za nerazumevanje9 oziroma nepoznavanje revizijske stroke. Da je verjetno tako, dokazuje 
5. člen novega zakona o revidiranju, v katerem je med strokovnimi področji, povezanimi z revidiranjem, 
navedeno tudi davčno proučevanje in svetovanje. Temu naj dodamo le, da mora revizor pri revidiranju 
računovodskih izkazov izraziti mnenje o resničnosti in poštenosti sredstev in obveznosti pa tudi 
poslovnega izida podjetja. To pa pomeni, da se mora prepričati tudi o pravilnosti obveznosti (ali terjatev) 
iz naslova plačevanja davkov, čisti poslovni izid v izkazu uspeha pa lahko ugotovimo le tako, da celotni 
dobiček zmanjšamo za obveznosti iz naslova davka od dobička. V tem primeru torej ni nobenega dvoma, 
da mora revizor pri revidiranju računovodskih izkazov proučiti tudi obveznosti ali terjatve do države iz 
naslova davkov; ker pa pogosto ni strokovnjak za to področje, lahko na podlagi zakona in mednarodnih 
revizijskih standardov k revidiranju pritegne veščaka. Ta naj bi bil preizkušeni davčnik. Tudi zato menimo, 
da je bila pri sprejemanju novega zakona o revidiranju storjena napaka, ki lahko dolgoročno vpliva na 
razvoj davčne stroke v Sloveniji. Ne glede na to pa bo Inštitut še naprej proučeval teoretična spoznanja in 
praktične izkušnje v svetu in Sloveniji na področju obdavčevanja, saj to izhaja iz njegovih temeljnih nalog. 

Sekcija za notranjo revizijo 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor 

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o 
strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor obsega 153 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5 ur 

skupaj 76 ur 

"Predstavniki Inštituta niso bili povabljeni na sejo odbora za finance Državnega zbora, na kateri so obravnavi predlog 
novega zakona o revidiranju za tretje branje. 
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posebni del 

revizija 
računovodstvo in davki 
poslovne finance  

41 ur 
21 ur 
15 ur 

skupaj 77 ur 

V letu 2000 se je nadaljevalo izobraževanje druge generacije kandidatov za pridobitev 
strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 1999. Pred 
rednim izpitnim rokom, to je takoj po opravljenih predavanjih, so v okviru splošnega dela 
izobraževanja izpit iz gospodarskega in davčnega prava uspešno opravili 4 kandidati, izpit iz 
kvantitativnih metod pa je uspešno opravilo 11 kandidatov. V okviru posebnega dela izobraževanja je 
takoj po koncu predavani izpit iz revizije uspešno opravilo 12 kandidatov, iz računovodstva in davkov 
11 kandidatov ter iz poslovnih financ 3 kandidati. Poleg tega sta bila tudi dva redna izpitna roka, in 
sicer za splošni del aprila in oktobra ter za posebni del maja in novembra. 

Marca smo na pobudo Ministrstva za finance organizirali izobraževanje za preizkušene 
notranje revizorje, v katerega so se vpisali pretežno kandidati, zaposleni na ministrstvih. 
Izobraževanja se je udeležilo 26 kandidatov. En kandidat je bil oproščen opravljanja izpitov iz 
poslovnih financ iz splošnega in posebnega dela, ena kandidatka je bila v celoti oproščena izpitov iz 
splošnega dela, iz posebnega dela pa izpita iz poslovnih financ v celoti, delno pa še izpita iz 
računovodstva in davkov. Ena kandidatka je bila v okviru splošnega dela oproščena izpitov iz revizije, 
poslovnih financ in kvantitativnih metod, iz posebnega dela pa v celoti izpita iz poslovnih financ ter 
delno iz računovodstva in davkov. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej 
pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 8 kandidatov, iz revizije 14 
kandidatov, iz poslovnih financ 8 kandidatov, iz gospodarskega in davčnega prava 11 kandidatov ter 
iz kvantitativnih metod 12 kandidatov. Izpite iz ostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 
2001. V okviru posebnega dela izobraževanja je takoj po koncu predavanj izpite iz revizije uspešno 
opravilo 10 kandidatov, iz računovodstva in davkov 9 kandidatov ter iz poslovnih financ 1 kandidat. 
Poleg tega sta bila v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji 
revizor tudi dva redna izpitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra ter za posebni del maja in 
novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za četrto generacijo. V septembru se je v 
izobraževanje vpisalo 41 kandidatov. Trije kandidati so bili oproščeni izpitov iz poslovnih financ (iz 
splošnega in posebnega dela), ena kandidatka je bila oproščena izpitov iz poslovnih financ in kvanti- 
tativnih metod v okviru splošnega dela ter izpita iz poslovnih financ v okviru posebnega dela, dve 
kandidatki pa poleg tega še izpita iz revizije v okviru splošnega dela. Dva kandidata sta že imela 
strokovni naziv revizor, zato sta bila oproščena opravljanja izpitov iz revizije, računovodstva, 
gospodarskega in davčnega prava ter poslovnih financ (splošni del) pa tudi iz poslovnih financ ter 
delno računovodstva in davkov (posebni del). Kandidatka, ki že ima naziv preizkušena 
računovodkinja, je bila oproščena izpitov iz računovodstva, revizije, poslovnih financ in kvantitativnih 
metod (splošni del) in iz poslovnih financ ter delno iz računovodstva in davkov (posebni del). 
Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit 
iz računovodstva je uspešno opravilo 10 kandidatov, iz revizije 18 kandidatov in iz poslovnih financ 
16 kandidatov. Izpite iz ostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

b. Register preizkušenih notranjih revizorjev 

Na dan 31. decembra 2000 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 16 preizkušenih 
notranjih revizorjev; od teh jih je bilo 13 vpisanih v register. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih revizorjev 

Preizkušeni notranji revizorji se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih notranjih 
revizorjev dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. V letu 2000 je sekcija za notranjo revizijo 
organizirala dva seminarja s področja notranje revizije: 

- Notranja revizija - kdaj in zakaj? ter 
- Uvajalni seminar o notranjem revidiranju za male notranjerevizijske službe in posameznike. 

č. 3. letna konferenca preizkušenih notranjih revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za notranjo revizijo je Inštitut 9. in 10. novembra 2000 organiziral 3. 
letno konferenco notranjih revizorjev. Namenjena je bila preizkušenim notranjim revizorjem, 

30. april 2001 43 poročevalec, št. 33 



udeležencem izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ter seveda 
vsem tistim, ki že delajo v notranjerevizijskih službah. Na konferenci je bilo 50 udeležencev. 

Na njej obravnavane teme so bile: kodeks poklicne etike in znaki odličnosti notranjega 
revizorja, operativna tveganja in notranje revidiranje, obvladovanje operativnih stroškov v banki z 
vidika notranjega revizorja, učinkovitost in strokovnost nadzornih svetov v slovenskih gospodarskih 
družbah, prednosti in slabosti zunanjih izvajalcev notranjerevizijskih storitev, aktualni problemi 
notranje revizije, zahteve Evropske unije po vzpostavitvi in delovanju notranjega nadzora pri 
slovenskih uporabnikih proračunskih sredstev, poročilo z Global Foruma 2000, predstavitev osnutka 
prenovljenih standardov notranjega revidiranja ter poslanstvo in vizija notranjerevizijske dejavnosti v 
prihodnosti. 

Na konferenci so bila podeljena tudi potrdila o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni 
notranji revizor. 

d. Problemska področja notranje revizije 

Notranja revizija je tista podpora poslovodstvu, ki v slovenskem gospodarstvu šele pridobiva 
veljavo. Pozornemu poznavalcu dogodkov v revizijski stroki verjetno ni ušlo, da postaja tudi v 
Sloveniji notranje revidiranje vedno pomembnejše. Ta naravni in pričakovani proces so spodbudili 
predvsem vrsta novih zakonov in v njih zapisanih zahtev po uvedbi notranjerevizijskih služb pa tudi 
spoznanja lastnikov ter upravljavcev, da je notranje revidiranje potrebno in koristno. Ne gre le za 
trenutno modno muho, ampak za ugotovitev, da je zaradi izpostavljenosti organizacij poslovnim 
tveganjem nujno potrebna strokovna pomoč notranjega revizorja, ki pomaga organizaciji dosegati 
cilje s sistematičnim in doslednim načinom vrednotenja in izboljševanja učinkovitosti uravnavanja 
tveganj, kontrol in upravljalnega procesa. 

Banke in druge finančne inštitucije, za katere je delovanje notranjih kontrol še posebej 
pomembno, imajo notranjerevizijske službe že organizirane. Le vprašanje časa je, kdaj bodo te 
službe organizirale tudi večje družbe. Čim prej, tem bolje. Seveda pa se je pri tem treba zavedati, da 
ne gre le za organizacijo ustrezne službe. Zelo pomembno je, da notranji revizorji svoje naloge dobro 
opravijo. Predvsem pa je ključnega pomena, da organizacija zagotovi, da bo notranji revizor 
neodvisen. To pa je včasih najteže. Ravnateljstva pogosto pričakujejo, da bodo notranji revizorji 
njihova podaljšana roka, ki bo skrbela za izvajanje njihovih odločitev in ukrepov. Ne, to ni namen 
notranjega revidiranja. Notranje revidiranje mora biti samostojno in temeljiti na zagotavljanju 
doseganja ciljev in svetovanju poslovodstvu z namenom dodajati vrednost in izboljševati delovanje 
družb. 

Na Inštitutu si prizadevamo, da bo razvoj slovenske notranje revizije hiter in kakovosten ter da 
bodo organizacije spoznale, da so stroški zaradi notranjerevizijske službe manjši od koristi, ki jih 
prinaša. V ta namen je delovanje Inštituta usmerjeno k 

- oblikovanju ustreznega odnosa notranjih revizorjev do notranjega revidiranja, ki je predstavljen v 
kodeksu poklicne etike notranjega revizorja, 

- nenehnemu dograjevanju notranjerevizijskih standardov, 

- svetovanju in izobraževanju, 

- razvojnemu delu in 

- pripravi praktičnih pripomočkov za strokovno delovanje. 

Predvsem pa se morajo ozavestiti poslovodstvo, nadzorni sveti in tudi lastniki ter spoznati tisto, 
kar v razvitih državah že dolgo vedo: notranja revizija je potrebna in je v pomoč tako poslovodstvu in 
nadzornikom kot tudi lastnikom. Če bomo sposobni narediti ta miselni preskok, potem bodo tudi 
glavne ovire na poti razvoja notranje revizije odpravljene. 

Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov 

a. Izobraževanje za preizkušenega revizorja informacijskih sistemov 

Leta 2000 je bilo mogoče v Sloveniji petič opravljati mednarodni izpit za preizkušenega 
revizorja informacijskih sistemov (certified information systems auditor, CISA), ki ga organizira 
Združenje za revidiranje in urejanje informacijskih sistemov (Information Systems Audit and Control 
Association, ISACA). Ta organizacija izobražuje in tudi podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za 
opravljanje poklica revizor informacijskih sistemov. Izmed 14 kandidatov ga je uspešno opravilo 10 
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kandidatov. Inštitut pa je tako kot prejšnja leta organiziral tudi dva dodatna izpita, ki ju morajo opraviti 
kandidati, ki so uspešno opravili izpit CISA, da pridobijo strokovni naziv preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov. Izpit iz mednarodnih revizijskih standardov je opravljalo 6 kandidatov, izpit iz 
pravne ureditve področja informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji pa 5 kandidatov. Vsi so bili pri 
tem uspešni. 

b. Register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

Na dan 31. decembra 2000 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 27 preizkušenih 
revizorjev informacijskih sistemov; od teh jih je bilo 16 vpisanih v register. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

Preizkušeni revizorji informacijskih sistemov se morajo za podaljšanje vpisa v register 
preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. V letu 2000 
je sekcija za revidiranje informacijskih sistemov organizirala tale izobraževanja: 

- začetno izobraževanje ACL for Windows V 6.52, 
- delavnico Revidiranje podatkovnih središč, 
- delavnico Postavitev politike varovanja in zaščite v organizaciji ter nadzor nad njo ter 
- seminar Revidiranje informacijskih sistemov borznoposredniških družb. 

č. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 

27. in 28. septembra je Inštitut organiziral že 8. mednarodno konferenco o revidiranju in kontroli 
informacijskih sistemov. Njeno delo je spremljalo 69 udeležencev. Na njej obravnavane teme so bile: 
kodeks poklicne etike in znaki odličnosti revizorja informacijskih sistemov, elektronsko poslovanje - 
poslovni in tehnološki izziv, pravna podlaga in zakonitost elektronskega poslovanja, revidiranje 
elektronskega poslovanja, zakonitost elektronskega podpisa - priložnost za uporabo informacijskih 
tehnologij, zagotavljanje dejavnosti ustanov za overjanje, revidiranje informacijskih sistemov 
borznoposredniških družb, revidiranje ravnanja z informacijskimi tehnologijami, uporaba podatkovnih 
skladišč - model za revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje prevar - priložnosti za uporabo 
ACL, zavarovanje dokazov pri revidiranju prevar in goljufij v povezavi z uporabo informacijske 
tehnologije, rešitve za zagotavljanje varnosti pri okolju Windows 2000, postavitev in uvedba dobre 
varnostne politike, postavitev politike varovanja in zaščite v organizaciji ter nadzor nad njo. 

Na konferenci so bila podeljena potrdila o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov. 

d. Kodeks poklicne etike revizorja informacijskih sistemov 

Svet Inštituta je na podlagi predloga odbora sekcije za revidiranje informacijskih sistemov 
sprejel kodeks poklicne etike revizorja informacijskih sistemov. Pred sprejetjem je bil osnutek 
kodeksa dan v javno razpravo, ki je trajala od maja do julija 2000. 

e. Problemska področja revidiranja informacijskih sistemov 

Na 8. mednarodni konferenci o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov smo nadaljevali 
obravnavo aktualnih vprašanj, povezanih z elektronskim poslovanjem. Na eni strani so bila 
predstavljena spoznanja mednarodne raziskave, ki jo je financiralo Mednarodno združenje za 
kontrolo in revizijo informacijskih sistemov prek svoje raziskovalne fundacije in jo je izvedla revizijska 
družba Deloitte&Touche, na drugi strani pa so bile prikazane konkretne izkušnje domačih bank pri 
uvajanju elektronskega poslovanja. 

Slovenija je v poletnih mesecih leta 2000 sprejela zakon o elektronskem poslovanju in elektron- 
skem podpisu, ki je podlaga za zakonitost elektronsko sklenjenih poslovnih razmerij ter daje 
elektronskim izvirnikom oziroma kopijam v sodnih in drugih postopkih dokazilno moč. Za dejansko 
uveljavitev zakona je bilo za področje državne uprave sprejetih še nekaj dopolnilnih predpisov o 
organizacijskih in tehničnih rešitvah pri elektronskem poslovanju in elektronskem podpisovanju. 

Vlada Republike Slovenije je na začetku tega leta sprejela dolgoročni načrt razvoja 
informatizacije državne uprave na področju zagotavljanja storitev za državljane z uporabo spletne 
tehnologije. Ambiciozni načrti na področju državne uprave bodo spodbudili k pogumnejšemu uvajanju 
elektronskega poslovanja tudi gospodarstvo. Na konferenci predstavljeni vzorčni primeri možnih 
sistemov notranjih kontrol in prijemov pri revidiranju elektronskega poslovanja pa tudi pogledi na 
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nujne in zahtevne spremembe varnega obravnavanja informacij tako najverjetneje že v dveh letih ne 
bodo več osamljeni. Priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija z uporabo storitev spleta, bodo 
pomembno pripomogle k večji uspešnosti in učinkovitosti poslovnih procesov. Obvladovanje 
kontrolnih sistemov ter njihovo načrtovanje in preverjanje njihovega delovanja kot podlage za 
opiranje na informacije in podatke v njih, tudi računovodske, bo spodbudilo vključevanje revizorjev 
informacijskih sistemov v revizijske delovne skupine pa tudi razvijanje in pridobivanje novih rešitev. 
Revizorjeva poročila, ki vsebujejo oceno uspešnosti in učinkovitosti delovanja kontrol obvladovanja 
informacijskih sistemov in tehnologije, ne bodo več dolgo omejena le na bančne, zavarovalniške in 
druge finančne inštitucije. 

Po odzivu na nekaj zadnjih izobraževalnih oblik na področju kontroliranja informacijskih 
sistemov in aktualnih vprašanj njihovega revidiranja lahko sklepamo, da nam je uspelo vprašanja 
varnosti ustrezno popularizirati. Če bi bili pri zagotavljanju slovenskih izdaj standardov revidiranja 
informacijskih sistemov, ki jih je izdalo Združenje za revidiranje in urejanje informacijskih sistemov 
(Information Systems Audit and Control Association, ISACA), in pa prenovljenega standarda BS7799 
- Kodeksa varnega ravnanja z informacijami - še bolj uspešni, bi bili lahko upravičeno ponosni na 
prispevek Inštituta k povečanju razumevanja tveganj uporabe informacijske tehnologije. Ti dve nalogi 
morata imeti vsekakor prednost pri našem nadaljnjem delu. 

Sekcija za poslovne finance 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik 

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta ureja 
tudi pridobitev strokovnega naziva preizkušeni poslovni finančnik. 

Izobraževanje za strokovni1 naziv preizkušeni poslovni finančnik obsega 153 ur, od teh: 

splošni del 
revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 
skupaj 76 ur 

posebni del 

poslovne finance 52 ur 
računovodstvo in davki 25 ur 

skupaj 77 ur 

Jeseni je bil na podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje. Ker se v letu 
2000 ni prijavil noben kandidat, ga tudi v tem letu nismo izvedli. 

b. Dopolnilno izobraževanje s področja poslovnih financ 

Inštitut je na področju poslovnih financ organiziral posvetovanje o finančnem poslovanju 
podjetja. 

c. Problemska področja poslovnih financ 

Delo sekcije za poslovne finance pri Inštitutu je zasnovano na poenotenih strokovnih izhodiščih 
razumevanja finančne funkcije v podjetju. Na tej podlagi so opredeljeni dolgoročni cilji sekcije: 
1. povečevanje znanja o finančnem poslovanju; 
2. oblikovanje strokovnih podlag za izboljševanje kakovosti finančnega poslovanja družb; 
3. opredelitev strokovnih zahtev za poklic finančnika; 
4. omogočanje strokovnega komuniciranja na področju financ in 
5. omogočanje osebnega uveljavljanja (skrb za kadre). 
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Dolgoročne cilje in poslanstvo bo sekcija uresničevala predvsem na področjih, ki so zajeta tudi 
v njen dolgoročni program. Ta so 

1. spreminjanje in dopolnjevanje temeljnih aktov, kot sta 

- kodeks poslovnofinančnih načel in 
- kodeks poklicne etike finančnika; 

2. priprava poslovnofinančnih standardov; 

3. sprejemanje stališč, povezanih s pojasnjevanjem določb kodeksa poslovnofinančnih načel; 

4. sodelovanje pri spreminjanju in dopolnjevanju slovenskih računovodskih standardov; 

5. izobraževanje in usposabljanje za 

- pridobitev naziva preizkušeni finančnik in 
- druge namene, povezane s finančnim poslovanjem; 

6. organiziranje študij in empiričnih raziskav na področju poslovnih financ; 

7. mednarodno povezovanje; 

8. institucionalno povezovanje (povezano s posameznimi problemskimi področji in s področjem 
izobraževanja); 

9. publicistična dejavnost (gradiva in študije). 

V oktobru 2000 je sekcija za poslovne finance izvolila svoj odbor. Temeljne programske naloge 
odbora v letu 2001 so 

1. dokončen prevod kodeksa poslovnofinančnih načel v angleščino; 

2. organiziranje razprav o prenovljenih slovenskih računovodskih standardih s finančnega vidika; 

3. izvedba raziskovalne naloge o razvitosti finančne funkcije v slovenskih podjetjih in organiziranje 
prve konference sekcije na podlagi 

- proučitve obdelanih izsledkov raziskave ter 
- strokovne obdelave zaznanih problemov na področju financ; 

4. organiziranje okroglih miz oziroma seminarjev o problemih, ki jih bo odbor ocenil kot aktualne. 

Sekcija ocenjevalcev vrednosti 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij 

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij ureja pravilnik o 
pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij obsega 153 ur, od 
teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 

skupaj 76 ur 

posebni del 

ocenjevanje podjetij 
računovodstvo in davki 
poslovne finance 

36 ur 
26 ur 
15 ur 

skupaj 77 ur 
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Za 5 kandidatov, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 1999, se je izobraževanje v letu 2000 
nadaljevalo. V letu 2000 se je tej skupini pridružil še en kandidat. Za izpit iz gospodarskega in 
davčnega prava v okviru splošnega dela izobraževanja, ki je bil takoj po koncu predavanj, se ni 
prijavil noben kandidat, izpit iz kvantitativnih metod pa so uspešno opravili 3 kandidati. Prav tako so 
bili izvedeni predavanja in izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja. Izpit iz računovodstva in 
davkov so uspešno opravili 4 kandidati ter iz ocenjevanja vrednosti podjetij 4 kandidati, za izpitu iz 
poslovnih financ pa se ni prijavil noben kandidat. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za tretjo generacijo preizkušenih 
ocenjevalcev vrednosti podjetij; vpisalo se je 12 kandidatov. Ena kandidatka je oproščena izpitov iz 
poslovnih financ (splošni in posebni del), ena izpitov iz revizije, poslovnih financ in kvantitativnih 
metod (splošni del) ter iz poslovnih financ v posebnem delu. 2 kandidatki že imata strokovni naziv 
pooblaščena revizorka, zato sta bili oproščeni opravljanja izpitov iz revizije, računovodstva, 
gospodarskega in davčnega prava ter poslovnih financ (splošni del), ena tudi iz kvantitativnih metod, 
obe pa tudi iz poslovnih financ (posebni del). Kandidati so izpite opravljali takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpite iz računovodstva je uspešno opravilo 5 
kandidatov, iz revizije 6 kandidatov in iz poslovnih financ 4 kandidati. Izpite iz preostalih predmetov 
bodo kandidati opravljali v letu 2001. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin ureja pravilnik o 
pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Jeseni je bil na podlagi 
tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin obsega 162 
ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti nepremičnin 132 ur 
računovodstvo in davki 15 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 162 ur 

Za kandidate, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 1999, se je izobraževanje v letu 2000 
nadaljevalo. Takoj po koncu predavanj je izpit iz poslovnih financ uspešno opravil 1 kandidat, prvi del 
izpita iz vrednotenja 4 kandidati in drugi del izpita iz vrednotenja 5 kandidatov. Poleg tega sta bila v 
okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin tudi dva redna izpitna roka, in sicer maja in novembra. 

Za izvedbo izobraževanja je Inštitut do konca leta 2000 izdelal še 515 strani učnega gradiva, 
samo izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme 

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ureja 
pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Jeseni je bil 
na podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme obsega 
167 ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti strojev in opreme 132 ur 
računovodstvo in davki 20 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 167 ur 

Jeseni seje v izobraževanje vpisalo premalo kandidatov, zato ga nismo izvedli. 

b. Register preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

Na dan 31. decembra 2000 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 60 preizkušenih 
ocenjevalcev vrednosti podjetij, od teh jih je bilo 42 vpisanih v register, potrdilo o pridobitvi 
strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pa 10 in vsi so bili vpisani v 
register. V register je bilo vpisanih tudi 17 preizkušenih ocenjevalcev strojev in opreme, in sicer od 
22, ki imajo potrdilo. 
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Na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre 
Inštituta vpiše Inštitut imetnika strokovnega naziva (certifikata) na njegovo zahtevo v register. Vpis v 
register velja dve leti in se po tem obdobju lahko podaljša. V letu 2000 je vpis potekel 37 
preizkušenim ocenjevalcem vrednosti podjetij, od teh jih je zahtevek za podaljšanje vložilo 32. Vpis v 
register je potekel tudi 5 preizkušenim ocenjevalcem vrednosti nepremičnin; zahtevek za podaljšanje 
jih je vložilo vseh 5. Ker so vsi izpolnjevali pogoje iz 11. člena pravilnika o pridobitvi potrdil o 
strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, jim je Inštitut vpis v register podaljšal. 
Prav tako je vpis v register potekel 11 preizkušenim ocenjevalcem vrednosti strojev in opreme; od teh 
jih je zahtevek za podaljšanje vložilo 9.^ Enemu vpisa nismo podaljšali, ker ni izpolnjeval pogojev iz 
11. člena pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

Preizkušeni ocenjevalci vrednosti se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih 
ocenjevalcev dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to dodatno 
izobraževanje prireja Inštitut. V letu 2000 smo organizirali 

- seminar za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme, 
- seminar za ocenjevalce vrednosti nepremičnin ter 
- seminar o vrednotenju nepremičnin. 

č. 3. letna konferenca preizkušenih ocenjevalcev vrednosti 

Po sklepu odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti je Inštitut 5. in 6. oktobra 2000 organiziral 3. 
letno konferenco ocenjevalcev vrednosti, ki se je je udeležilo 67 udeležencev. 

Na njej obravnavane teme so bile: vizija razvoja ocenjevalske stroke v Sloveniji, kodeks 
poklicne etike in znaki odličnosti ocenjevalca vrednosti, ocenjevanje vrednosti nepremičnin z vidika 
MRS 36, aktualni problemi vrednotenja nepremičnin, pasti, ki se pojavljajo pri vrednotenju 
nepremičnin po metodah donosa, povzetki s konference ASA, problemi pri določanju menjalnih 
razmerij, ocenjevalec kot sodni izvedenec, ocenjevalska revizija in pregledna poročila, vrednost 
opreme na sekundarnem trgu. Na konferenci je bilo predstavljeno tudi delovanje sekcije ocenjevalcev 
vrednosti, novim preizkušenim ocenjevalcem vrednosti strojev in opreme pa so bili podeljeni cer- 
tifikati. 

d. Stališča in pojasnila Inštituta 

Strokovni svet Inštituta je na podlagi predloga odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti sprejel 
Pojasnilo 1 - Dajanje mnenj o skladnosti poročil o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi 
poslovnofinančnimi standardi. 

e. Problemska področja ocenjevanja vrednosti 

Leto 2000 je minilo v pričakovanju zakonske ureditve ocenjevalske stroke v zakonu o 
revidiranju. Pridobitev javnih pooblastil na področju ocenjevanja bo spremenila naravo in pomen 
ocenjevanja vrednosti, zato v letu 2001 načrtujemo ureditev zakonskih in drugih podlag za 
ocenjevalce vrednosti. 

Prizadevanja za priznanje strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
tudi za potrebe sodišč niso bila uspešna. Pridobitev javnih pooblastil ocenjevalcev bo mogoče 
pospešila razrešitev priznavanja znanj in usposobljenosti tudi na tem področju. Strokovno 
sodelujemo tudi s predstavniki Hrvaške, kjer naj bi pomagali pri razvoju strokovne organizacije na 
področju ocenjevanja vrednosti. 

Obveščanje ocenjevalcev in širše javnosti prek medijev (interneta, revije Revizor in podobnih) 
je postal ustaljen način dela te sekcije. Kljub temu ugotavljamo, da je zavedanje javnosti o vlogi in 
pomenu ocenjevanja slabo. Tako ostaja ozaveščanje javnosti ena glavnih nalog v zvezi z uveljavitvijo 
ocenjevanja vrednosti. 

Vizija podjetja 21. stoletja kaže na bistveno spremembo predmeta ocenjevanja oziroma 
njegovih značilnosti. Pričakovane spremembe bodo terjale od ocenjevalcev bistvene prilagoditve in 
usposobitve za ocenjevanje tako spremenjenih podjetij. Usposobitve bodo potrebne predvsem na 
področju vrednotenja znanja, saj postajajo ideje in na njih zgrajena sredstva ključna sredstva razvoja. 
Potrebe po ocenjevanju se povečujejo tudi zaradi sprememb v izkazovanju računovodskih podatkov. 
Ocenjevalci bodo morali biti sposobni slediti tem spremembam in jih ovrednotiti. Pri razvoju stan- 
dardov ocenjevanja vrednosti bomo sledili mednarodnim standardom ocenjevanja. Pridružitev 
Slovenije Evropski zvezi bo v trenutku povečala domači trg in s tem konkurenco, zato se moramo na 
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to temeljito pripraviti. Ocenjevalci bodo morali biti sposobni ocenjevati podjetje in sredstva tudi v 
drugih državah Evropske zveze. Za ocenjevalce bi morale biti predvidene spremembe izziv oziroma 
priložnost, da bi postali najbolj iskani strokovnjaki ne samo za ocenjevanje, ampak tudi za 
povečevanje vrednosti podjetij. 

4. Druge naloge Inštituta 

V 3. točki tega poročila je opisano uresničevanje programa dela za leto 2000 po sekcijah. Delo 
Inštituta v preteklem letu pa je segalo tudi na druga področja. Poročamo le o nekaterih 
najpomembnejših. 

Izdajateljska dejavnost 

Po sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije, ki je tudi ustanoviteljica Inštituta, izdaja Inštitut strokovne publikacije s področja 
revizije; založnica je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

Leta 2000 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 

- 12 številk revije Revizor; 

- Pojmovnik računovodstva, financ in revizije avtorja dr. Ivana Turka; 

- 2. izdajo zbirke Slovenski poslovnofinančni standardi, 

- ponatis Poslovodno računovodstvo avtorjev dr. Ivana Turka, dr. Slavke Kavčič in dr. Majde 
Kokotec Novak, 

- 2. izdajo mednarodnih računovodskih standardov 21-39 in dodatkov k mednarodnim 
računovodskim standardom, 

- pojasnila stalnega odbora za pojasnjevanje mednarodnih računovodskih standardov, 

- mednarodne standarde revidiranja: 100a - Pridobivanje zagotovil, 505 - Zunanje potrditve in 570 - 
Delujoče podjetje ter mednarodna stališča o revidiranju: 1005 - Posebne rešitve pri reviziji malih 
podjetij, 1010 - Upoštevanje zadev v zvezi z okoljem pri reviziji računovodskih izkazov in - 
Poročanje o revizijskih zadevah pristojnim za upravljanje. 

Izdajateljsko dejavnost nadaljujemo tudi v letu 2001. 

Dodatno izobraževanje 

Poleg posvetovanj, ki so jih po svojem programu dela pripravile posamezne sekcije, je tudi 
Inštitut pripravil seminarje, ki so se prav tako šteli kot dodatno izobraževanje za podaljšanje 
pooblastila za delo za delo (licence) revizorjem in pooblaščenim revizorjem oziroma za podaljšanje 
vpisa v registre preostalim, in sicer seminarje 
- Sodobni računovodski prijemi in uporaba računalnika (I. in II. del), 
- Upravljanje podjetja in oblikovanje njegove politike in usmeritve ter 
- Revidiranje poslovanja. 

5. Prostorska in kadrovska problematika 

Prostorska problematika 

Inštitut opravlja svojo dejavnost v sodobnih in funkcionalnih prostorih z vso opremo, potrebno 
za nemoteno delo, ki jih ima v najemu od Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

Kadrovska problematika 

Čeprav je Inštitut v letu 2000 zaposlil novega sodelavca, je opravil večino strokovnega dela z 
zunanjimi sodelavci; predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnje. 
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6. Revidirani računovodski izkazi 

Slovenski inštitut za revizijo 

BILANCA STANJA 
na dan 31. decembra 2000 

leto 2000 leto 1999* 
SREDSTVA 122.446 75.268 

A. Stalna sredstva 823 0 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 572 0 
II. Opredmetena osnovna sredstva 251 0 

3. Oprema 251 0 
B. Gibljiva sredstva 121.623 75.268 
II. Kratkoročne finančne naložbe 86.380 57.012 

2. Kratkoročno dana posojila 86.380 57.012 
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 17.075 3.154 

1. Kratkoročne terjatve do kupcev 15.306 3.034 
3. Druqe kratkoročne terjatve 1.769 120 

IV. Denarna sredstva 18.023 14.871 
3. Denarna sredstva na računih 18.023 14.871 

VI. Aktivne časovne razmejitve 145 231 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 122.446 75.268 

A. Obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju - 
B. Ustanovitveni vložek 2.000 2.000 
I. Začetni ustanovitveni vložek 2.000 2.000 
IV. Revalorizacija ustanovitvenega vložka 3 0 
C. Ugotovljeni poslovni izid za prenos v naslednje leto 1.159 0 

1. Presežek prihodkov nad odhodki 1.159 0 
C. Dolqoročne rezervacije - - 
D. Dolqoročne obveznosti iz financiranja - - 
E. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja - - 
F. Kratkoročne obveznosti iz financiranja - - 
G. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 112.692 64.726 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.805 423 
2. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.625 0 
3. Druqe kratkoročne obveznosti 104.262 64.303 

H. Pasivne časovne razmejitve 6.592 8.542 
'Podatki za leto 1999 so prilagojeni obračunskemu sistemu, ki je za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega 
prava začel veljati z letom 2000. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2000 
  (v 1000 SIT) 

leto 2000 leto 1999* 
A. Prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb - - 
B. Drugi prihodki od poslovanja 153.760 108.243 

Prihodki od izobraževanja (za skupni del vseh programov) 31.920 10.820 
Izobraževanje za naziv revizor in pooblaščeni revizor 11.370 11.410 
Izobraževanje za naziv preizkušeni računovodja 6.998 2.482 
Izobraževanje za naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov 1.920 646 
Izobraževanje za naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij 2.313 2.583 
Izobraževanje za naziv preizkušeni davčnik 1.984 5.888 
Izobraževanje za naziv preizkušeni notranji revizor 9.776 1.871 
Dodatno izobraževanje - seminarji 23.177 25.813 
Konference 35.128 25.329 
Vpis in vodenje registra revizijskih družb 13.844 10.438 
Vpis in vodenje registra pooblaščenih revizorjev in revizorjev 3.144 2.843 
Vpis in vodenje registra preizkušenih računovodij 600 507 
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leto 2000 leto 1999* 
Vpis in vodenje registra preizkušenih ocenjevalcev vrednoti podjetij 876 786 
Vpis in vodenje registra preizkušenih revizorjev informacijskih 
sistemov 

216 88 

Vpis v register davčnih svetovalcev 120 0 
Vpis v register notranjih revizorjev 106 0 
Prihodki od prodaje literature 9.144 6.100 
Drugi prihodki 1.124 639 

C. Prihodki od financiranja 4.545 3.190 
č. Izredni prihodki 3.009 5.425 
D. Celotni prihodki (A + B + C + C) 161.314 116.858 
E. Stroški blaga, materiala in storitev 50.648 29.738 

2. Stroški materiala 1.833 855 
3. Stroški storitev 48.815 28.883 

F. Stroški dela 106.079 82.083 
1. Plače in nadomestila plač 35.576 28.837 
2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 9.551 7.138 
3. Drugi stroški dela 60.952 46.108 

Drugi stroški dela brez avtorskih honorarjev in pogodb o delu 1.523 506 
Avtorski honorarji in pogodbe o delu 59.429 45.602 

G. Amortizacija 384 0 
I. Drucji stroški 2.666 1.262 
K. Izredni odhodki 2 .1.656 
L. Presežek prihodkov (A+B + C + C)-[E + F + G + H + I + J) 1.535 2.119 
M. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti 376 1.028 
N. Cisti presežek prihodkov (K-L) 1.159 1.091 
S. Ugotovljen poslovni izid (N-0 + P-R) 1.159 1.091 

*Podatki za leto 1999 so prilagojeni obračunskemu sistemu, ki je za nepridobitne organizacije pravne osebe 
zasebnega prava začel veljati z letom 2000 

Svetu Slovenskega inštituta za revizijo 

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 
Dunajska 106 
LJUBLJANA 

MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 

Revidirali smo bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov Slovenskega inštituta za revizijo 
za poslovno leto 2000, ki se je končalo z dnem 31. december 2000. Za ta računovodska izkaza je 
odgovoren direktor Slovenskega inštituta za revizijo; naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o njiju. 

Računovodska izkaza, prikazana v tem poročilu, smo revidirali v skladu s temeljnimi revizijskimi 
načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih smo bili dolžni načrtovati in izvesti 
revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da sta računovodska izkaza sestavljena v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99), in da ne vsebujeta pomembnejših napačnih prikazov. 

Preverili smo ureditev in delovanje notranjih kontrol in računovodska pravila Slovenskega 
inštituta za revizijo. Odgovorna oseba tega inštituta nam je zagotovila vse podatke, za katere smo 
zaprosili, in nam jasno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Na podlagi vzorčne izbire smo 
preiskali obstoj in ustreznost evidenc, ki dokazujejo zneske v računovodskih izkazih. Prepričani smo, 
da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje. 

Po našem mnenju sta računovodska izkaza, navedena v prvem odstavku, sestavljena v skladu 
s slovenskimi računovodskimi standardi ter zakonom o računovodstvu in podajata resnično in 
pošteno sliko finančnega stanja Slovenskega inštituta za revizijo na dan 31. decembra 2000 ter 
izidov njegovega poslovanja v letu, ki se je končalo z navedenim datumom. 

Ljubljana, 28. februar 2001 
Mag. Marko Lozej, 
pooblaščeni revizor 
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7. Sklepna ugotovitev 

Če ocenjujemo celotno delovanje Inštituta v letu 2000, lahko sklenemo, da je izpolnil večino 
nalog, zaradi katerih je bil ustanovljen in ki so bile predvidene v programu dela za leto 2000, pa tudi 
nekatere, ki v njem niso bile predvidene 

Inštitut pozdravlja sprejetje novega zakona o revidiranju in ugotavlja, da bo zakon bistveno 
pripomogel k uspešnemu reševanju problemov na področju revidiranja in tudi na večini drugih 
področij, tesno povezanih z revidiranjem. Prav tako na inštitutu ocenjujemo, da smo zadosti 
strokovno usposobljeni in ustrezno organizirani, da bomo tudi v prihodnosti uresničevali zadane 
naloge na visoki strokovni ravni in s tem upravičili zaupanje, ki je bilo s sprejetjem novega zakona o 
revidiranju tudi posredno potrjeno. Kljub temu pa pričakujemo, kot smo zapisali že v poročilu za 
lansko leto, boljše sodelovanje z državnimi organi. To sodelovanje bi sicer na splošno lahko ocenili 
kot dobro, vendar pa bi si v nekaterih zadevah želeli več stikov. Predvsem si želimo, da pripravljavci 
zakonov in podzakonskih aktov Inštitut v zadevah, ki se nanašajo na njegovo delovanje oziroma 
zadolžitve, povabijo k sodelovanju v fazi priprave. Na tak način bi lahko vrsto vprašanj rešili 
ustrezneje. Upamo, da se bodo tudi razmere na tem področju izbolšale in da bo Inštitut tudi tako 
prispeval svoj delež k pripravi in sprejetju kvalitetnejših zakonov. 

Ljubljana, 18. april 2000 

Predsednik sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo 

Vinko Perčič 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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