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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 



Predlog zakona o 

0 JAVNIH AGENCIJAH 

- EPA 1292 - II - hitri postopek 

EVA: 1999-1711-0010 
Številka: 408-27/2000-1 
Ljubljana, 24.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201.člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na dnevni red 54. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o javnih agencijah 
obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države. 

Zakon o javnih agencijah ureja področje upravne 
usposobljenosti naše države za izvajanje pravnega reda 
Evropske unije. Po Državnem programu za prevzem pravnega 
reda EU do konca leta 2002 je določeno, da se v okviru 
področja Reforma javne uprave, upravne strukture, sprejme 
zakon o javnih agencijah najkasneje do 2000-I. 

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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega VIRANT, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Pri razvoju uprave in s širjenjem njenih pristojnosti ter nalog se 
pojavlja potreba po uvedbi novih, nalogam prilagojenih statusnih 
oblik organov za njihovo Izvrševanje. Tako se ob državni upravi v 
ožjem pomenu besede (ministrstva in organi v njihovi sestavi, 
vladne službe) ter lokalni samoupravi za izvrševanje posameznih 
nalog pojavljajo tudi druge, specifične oblike uprave kot javni skladi, 
javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javna podjetja ter tudi 
posamezne agencije in nekatere druge specifične statusne oblike. 

Ustvarjanje novih teles, ki naj v okviru posebnih, zanje določenih 
pravil, opravljajo posamezne naloge je vedno bolj pogost pojav 
tako v domači kot tudi v tuji zakonodaji. Večina držav Evropske 
Unije ima na področju teh, tako imenovanih paradržavnih oziroma 
paravladnih organizacij - torej organizacij izven državne uprave 
v ožjem smislu, za seboj že dolgotrajen razvoj ter z njim povezano 
obsežno prakso in izkušnje. V Republiki Sloveniji smo pri njihovem 

oblikovanju šele na pričetku, saj je šele nov ustavni in pravni red 
vzpostavil sedaj veljavni način in možnosti njihovega oblikovanja. 

Potrebno je poudariti, da sta ob zahtevah ustrezne organiziranosti 
opravljanja nalog na izoblikovanje paradržavnih organizacij v 
določeni meri vplivala tudi tradicija in nacionalne preference. Tako 
je izoblikovanje le-teh lahko posledica že ustaljenih zgodovinskih 
oblik upravljanja posameznega področja, novejše potrebe po 
njihovem ustanavljanju in obliki pa so odvisne od vprašanja 
ustavne in zakonske ureditve javne uprave. V posameznih primerih 
je tako lahko ob izredno fleksibilni ureditvi centralne državne 
uprave potreba po ustanavljanju paradržavnih organizacij relativno 
manjša, oziroma prihaja celo do medsebojnega stapljanja in 
zabrisovanja medsebojne razmejitve, pri bolj togi In omejevalni 
ureditvi organiziranosti državne uprave pa se izoblikujejo kot 
posebne, formalno urejene in ločene organizacijske oblike, ki na 
ta način omogočajo navedeno prilagajanje statusni obliki potrebam 
izvrševanja posameznih nalog. 

V Republiki Sloveniji je mogoče ugotoviti, da ustavni okvir relativno 
togo ureja organizacijo in delovanje uprave. Ob Vladi Republike 
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Slovenije kot organu izvršne oblasti in najvišjem organu državne 
uprave Ustava ureja v poglavju o upravi le še ministrstva. Tako v 
120.členu določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in 
način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. Upravni organi 
opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in 
zakonov. Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih 
interesov državljanov in organizacij. V 121.členu je določeno, da 
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. Z zakonom 
lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije dobijo 
javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. 

Navedeni ustavni okvirji predstavljajo ministrstva kot temeljno 
obliko izvrševanja nalog uprave. V skladu z določbo, da 
organizacijo in pristojnosti uprave ureja zakon, je veljavni zakon 
o upravi določil, da se v okviru ministrstev za (neposredno) 
izvrševanja upravnih nalog oblikujejo organi in organizacije v 
sestavi ministrstev ter upravne enote kot njihova teritorialna, 
dekoncentrirana oblika. V skladu s tem notranjo organizacijo 
ministrstev ureja Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, ki razčlenjuje posamezna ministrstva na uprave, 
direkcije, Inšpektorate, itd. Navedena ureditev predstavlja veliko 
togost organizacije državne uprave, saj je za vsako prilagoditev 
novim nalogam oziroma izboljšanje izvrševanja obstoječih 
potrebno sprejeti ustrezne zakonske spremembe, ki pa se v 
načelu omejujejo le na notranjo sestavo ministrstev. 

Zaradi pojavljanja novih nalog, ki po svoji vsebini zahtevajo 
prilagojeno statusno obliko in pravila delovanja, se vedno pogosteje 
s področnimi zakoni ustanavljajo drugačne, prilagojene 
organizacije za izvrševanje upravnih nalog. Navedeno omogoča 
Ustava v 121 .členu, ko določa, da se z zakonom lahko podeli 
javno pooblastilo za izvrševanje nekaterih funkcij državne uprave. 
Pri ustanavljanju teh novih statusnih oblik je mogoče ugotoviti, da 
po eni strani ne zasledujejo določene organizacijske enotnosti, 
ter da po drugi strani v veliko primerih vsebujejo medsebojno 
sorodne naloge, ki so po vsebini postavljene na mejo med 
oblastvenim delovanjem (izvrševanjem javnih pooblastil) in 
zagotavljanjem storitev in dobrin uporabnikom (naloge javne 
službe). Porhanjkanje sistemskega zakona, ki bi za izvrševanje 
navedenih nalog ponudil enoten okvir in izhodišča ter pravila 
delovanja nasproti uporabnikom, povzroča težave pri oblikovanju 
teh organizacij za vsak posamezen primer, zaradi tega pa se 
bodisi uporabljajo določbe zakonov, ki tem nalogam niso prilagojeni 
(npr. Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah, itd.), bodisi 
se v vsakem posameznem zakonu uredi celotna organizacija in 
delovanje posamezne osebe javnega prava, kar vodi k 
nepreglednosti ureditve javnega sektorja, nejasni odgovornosti, 
načinu dela in poslovanja ter nepotrebno obremenjuje določbe 
področnih zakonov. 

Vzpostavitev sistemskega zakona bi tako odgovorila na potrebo 
po enotnejšem in preglednem urejanju odnosov med državo in 
navedenimi organizacijami, vzpostavila jasna razmerja 
odgovornosti tako nasproti ustanovitelju kot tudi uporabnikom ter 
povečala nadzor nad njihovim delom, kar vodi tudi k povečanju 
učinkovitosti in racionalnosti trošenja javnih sredstev. 

2. Razlogi za sprejem zakona, cilji zakona 

Zakon o javnih agencijah je sistemski zakon, ki ureja novo statusno 
obliko nosilcev javnih pooblastil ter določa pravila za njeno 
delovanje. Na ta način veča urejenost javnega sektorja, saj je to 
korak k zaokrožitvi institucionalnih oblik, ki so potrebne za 
izvrševanje upravnih nalog. Zakon ne onemogoča posebnih, 
specifičnih in nalogam prilagojenih oblik organizacij za posamezne 

primere, vendar bi tudi tovrstna odločitev lahko vsebovala le 
posamezne izjeme ali podrobnejše določbe, ki bi javno agencijo 
temu prilagodili. Prav zaradi mnogih specifičnosti, katerim je 
potrebno organizacijsko obliko prilagoditi, je predlog Zakona o 
javnih agencijah relativno splošen in določa le temeljne okvirje, ki 
so potrebni za ustanovitev in delovanje javnih agencij. Ne glede 
na splošnost pa vendarle predstavlja enotni standard, od katerega 
bo potrebno utemeljiti odstopanja v posameznih primerih in bo 
seveda omogočil oceno o (ne)upravičenosti teh predlogov. 
Medsebojno primerjanje in vrednotenje ustreznosti različnih 
Institucij ter s tem povezanih rešitev seveda brez obstoja enotnega 
standarda ni mogoče. 

Pomembna možnost, ki jo predlog zakona zasleduje, je 
zmanjševanje obsega državne uprave v ožjem pomenu besede, 
kar naj bi poudarilo in ohranilo njeno temeljno regulatorno in 
nadzorstveno funkcijo, v obliko javnih agencij pa bi se postopno 
izločila večina funkcij, ki v državno upravo v ožjem pomenu besede 
ne sodijo in bi jih bilo mogoče bolje, hitrejše in ob manjši obremenitvi 
javnih sredstev opravljati izven nje. S tem se omogoča tudi 
izpolnjevanje potrebe po neodvisni regulaciji, torej samostojnem 
urejanju določenega področja, pri katerem je povečana 
neodvisnost od kratkoročnih političnih preferenc, seveda pa se 
ob tem ne posega v določanje dolgoročnih političnih usmeritev s 
strani demokratično izvoljene oblasti. 

Prenos nalog izven državne uprave, ki je zaradi ustavnih omejitev 
in njene narave izvrševanja prisilnih oblastnih nalog bolj togo 
urejena, bo povečal tudi prilagojenost okolju, torej uporabnikom, 
za katere se te naloge izvajajo in vsakokratno hitrejše prilagajanje 
njihovim potrebam. Navedeno je skladno s sodobnimi procesi 
liberalizacije in privatizacije javnega sektorja ter povečevanjem 
njegove tržne usmerjenosti in kompetitivnosti. Pri tem je potrebno 
omeniti tudi uveljavljanje sodobnega načela javne uprave, ki pri 
delovanju oblasti, urejanju družbenih razmerij ter nuđenju storitev 
zapoveduje uporabo najmanjšega možnega obsega prisile oziroma 
oblastvenega delovanja. Izločanje izvrševanja nalog izven državne 
uprave kot klasičnega oblastvenega mehanizma temu načelu 
sledi v celoti. 

Opravljanje nalog izven državne uprave torej omogoča tudi 
približevanje uporabnikom, ki je prav na tem področju izjemnega 
pomena, saj povečuje možnost racionalnejšega in prijaznejšega 
zadovoljevanja njihovih potreb, po drugi strani pa povečuje njihov 
nadzor nad kvaliteto in ustreznostjo delovanja institucij javnega 
sektorja. Zaradi omejenega števila uporabnikov storitev javnih 
agencij se bo namreč mogoče izogniti pojavu t.i. železnega zakona 
oligarhije, ki pomeni dominacijo vodstva ob apatičnih uporabnikih 
in s tem seveda usmerjanje vodstva k lastnim partikularnim 
oziroma individualnim interesom; ob vzpostavitvi ustreznih 
mehanizmov vpliva uporabnikov na delovanje javne agencije bo 
posledično prevladoval javni interes, torej tisti, zaradi katerega je 
bila javna agencija ustanovljena. 

Tako je potrebno poudariti, da torej predlog zakona zasleduje eno 
od temeljnih pravic, ki jih določa Ustava v 44.členu: da ima vsak 
državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po 
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev pa bo potrebno upoštevati 
tudi določene pogoje za ustanavljanje javnih agencij. Prvič, da 
obstaja dovolj široka avtonomija organizacije in področja, pri 
katerem ni potrebna stalna koordinacija z drugimi resorji, saj se z 
(relativno) osamosvojitvijo posameznih institucij možnost stalne 
medsebojne koordinacije in usklajevanja zmanjša. Drugič, na voljo 
mora biti dovolj širok okvir za samostojno, neodvisno odločanje, 
kar omogoča razvoj In uveljavitev lastne iniciative in uresničevanje 
potreb uporabnikov na tem področju. Ob tem je nujno potrebno 
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jasno določiti namen javne agencije, tako da je zagotovljena ciljna 
usmerjenost prenesenega izvrševanja nalog, s tem pa hkrati 
učinkovitost dela in potrebni nadzor nad njihovim doseganjem. 
Predlog zakona le v določeni meri nakazuje te pogoje, saj je 
odločitev o njihovem izpolnjevanju potrebno sprejeti za vsak 
posamezen primer, ob povezovanju z vsebinskimi vprašanji 
posameznega področja, za katero je po odločitvi ustanovitelja 
potrebno ustanoviti javno agencijo. 

3. Načela in poglavitne rešitve 

Javna agencija je po predlogu zakona pravna oseba javnega 
prava, ki v skladu z namenom, zaradi katerega je bila 
ustanovljena, opravlja določenega naloge: ureja pravna razmerja 
ali opravlja razvojne, analitične in strokovne naloge na določenem 
področju. Pri izvajanju svojih nalog je javna agencija samostojna 
in neodvisna. Poudarek samostojnosti izvrševanja nalog temelji 
na strokovnosti vodenja in delovanja institucije, saj se na javno 
agencijo ne bi prenašalo odločanje o temeljnih strateških in političnih 
odločitvah. Zahteva po strokovnosti pa zahteva neodvisnost od 
kratkoročnih političnih ciljev in preferenc, ki bi lahko bili nasprotni 
namenu in javnemu interesu, katerega javna agencija pri svojem 
delovanju zasleduje. Neodvisnost se tako izraža v: 

organizacijski neodvisnosti: ni neposredne podrejenosti 
drugemu državnemu organu, 

funkcionalni neodvisnosti: pooblastila in pravila postopanja 
so določena v zakonu, s tem da ni izključnega vpliva na 
odločanje ne ustanovitelja, ne uporabnikov storitev, 

• personalni neodvisnosti: poleg navedenega načina in kriterijev 
za imenovanje predlog zakona vsebuje tudi natančne razloge 
za razrešitev vodstvenih delavcev, kar bi izključilo politično 
odgovornost, 

finančna neodvisnost: možnost (delno) samostojnega 
financiranja preko prispevkov za storitve ali drugih podobnih 
dajatev (pod natančno določenimi kriteriji in pravili za določitev 
njihove višine). 

Zasledovanje dolgoročnih političnih ciljev je seveda nujni element 
delovanja javnih agencij, saj so ustanovljene z namenom 
dolgoročnega zagotavljanja javnih interesov, katerih opredelitev 
je seveda v pristojnosti državne oblasti. V tem smislu je to tudi 
dejavnik preprečevanja pretirane osamosvojitve javnih agencij, z 
izničenjem vsakršne možnosti vplivanja na njihovo delovanje in 
ustrezno sankcioniranje neprimernega opravljanja nalog. To služi 
predvsem zaščiti javnega interesa ter interesa uporabnikov, ki bi 
na ta način lahko zagotavljali uresničevanje njihovih pravno 
zaščitenih interesov, kar je seveda nemogoče ob pretiranem 
zapiranju sistema in neodvisnosti delovanja javnih agencij. 

S prenosom opravljanja upravnih nalog na javno agencijo se položaj 
uporabnikov ne sme poslabšati. Vendar zasledovanje javnega 
interesa v primeru javnih agencij ne sme pomeniti prevlade in 
izključujočega vpliva uporabnikov na delovanje javne agencije, 
saj so neposredni uporabniki storitev javne agencije le deloma 
tudi končni koristniki nastalih rezultatov (npr. reguliranje 
posameznega monopolnega sektorja gospodarstva s strani javne 
agencije ne sme biti predvsem v korist tem podjetjem, torej 
neposrednim uporabnikom njenih storitev, temveč predvsem 
končnim uporabnikom storitev teh podjetij, torej posameznikom). 
Javna agencija deluje v javnem interesu, zaradi tega je preseganje 
okvirja sodelovanja uporabnikov, tako da bi uporabniki imeli 
prevladujoč vpliv na odločanje, sistemsko nedopustem. Namesto 
javnega interesa bi tako lahko prišli do izraza posebni, partikularni 

interesi skupin uporabnikov, kar bi bilo v nasprotju s položajem 
javne agencije v sistemu javne uprave. 

Neodvisnost je seveda relativna in jo je mogoče v posameznih 
primerih tudi povečati, vendar v končni fazi ne sme izničiti ne 
vpliva demokratično Izvoljene oblasti in ne vpliva uporabnikov 
njenih storitev, saj je v nasprotnem primeru kršeno načelo pravne 
in socialne države ter temeljni javni interes, zaradi katerega je bila 
funkcija sploh prenešena izven državne uprave. 

Javne agencije se ustanavljajo v različnih oblikah, ki ustrezajo 
nalogam, ki naj bi jih zasledovale. Pri tem ni mogoče določiti načela 
izključnosti, da bi se za posamezno vrsto nalog ustanovila le 
posamezna oblika javne agencije, temveč je mogoče ustanoviti 
javne agencije tudi za opravljanje vseh ali kombinacije nalog, ki jih 
določa ta zakon. Racionalnost in strokovnost delovanja javnih 
agencij zahtevata zaokroženost vseh nalog posameznega 
področja, ki so potrebne za zasledovanje namena, s katerim je 
bila javna agencija ustanovljena. Ustanovitev javne agencije 
zmanjšuje možnost horizontalne koordinacije z drugimi 
institucijami, zato bi po eni strani ohranjanje posameznega tipa 
nalog pomenilo onemogočanje učinkovitosti delovanja javne 
agencije, hkrati pa bi pomenilo odvisnost in možnost 
(neformalnega, negativnega) vpliva na njeno delovanja. Zaradi 
tega predlog zakona predvideva tudi možnost prenosa izvrševanja 
nadzora na javno agencijo, saj bi bilo neracionalno, da bi npr. 
sprejemala določene ukrepe in odgovarjala za njihovo 
uresničevanje, hkrati pa ne bi imela možnosti nadzirati njihovega 
izvrševanja in bi bila glede tega odvisna od posamezne službe v 
ministrstvu. 

Glede na pretežnost ali izključnost nalog, katere posamezna javna 
agencija opravlja, se tudi določi njena oblika, bodisi kot javna 
regulatorna, javna razvojna oziroma javna analitična agencija. 
Tako bi npr. posamezna agencija, ki sicer tudi izdaja splošne akte 
na posameznem področju, vendar je ustanovljena z namenom 
razvoja določenega področja in torej pretežno opravlja razvojne 
naloge, bila ustanovljena kot javna razvojna agencija. 

Razlikovanje med posameznimi oblikami javnih agencij je 
pomembno predvsem iz razloga, da je potrebno značilnostim 
posameznih nalog tudi prilagoditi notranjo organizacijsko strukturo 
javne agencije. 

Značilnosti javne agencije kot osebe javnega prava sledijo 
temeljnim značilnostim, ki so v veljavi tudi v drugih državah: 

imajo lastno pravno osebnost, 

ustanovijo se z oblastvenim aktcyn, 

neposredno vodenje je v rokah neizvoljenih (nepolitičnih) 
funkcij, 

t 
- ustanoviteljske pravice niso prenosljive, 

posebne določbe glede financiranja (lastno/proračunsko), 

vodstvo imenovano s strani političnih organov in uporabnikov 
(kombinacija obojega). 

Javna agencija se ustanovi z oblastvenim aktom, torej ustanovnim 
aktom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije oziroma svet 
samoupravne lokalne skupnosti. Predlog zakona določa način 
ustanovitve, pogoje za ustanovitev, sestavine ustanovitvenega 
akta ter pridobitev pravne sposobnosti. Pri tem tudi opredeljuje 
pristojnosti ustanovitelja, ki imenuje in razrešuje vodstvo javne 
agencije ter daje soglasja k temeljnim programom in poročilom 
javne agencije. Ustanoviteljske pravice niso prenosljive. Pri tem 
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je potrebno opozoriti, da kot ustanovitelj nastopa kolektivni or- 
gan, torej Vlada in svet lokalne skupnosti in ne posamezni 
funkcionar (minister ali župan), kar povečuje neodvisnost 
delovanja javne agencije. 

Javno agencijo lahko ustanovi tudi več ustanoviteljev, kar bo 
prišlo v poštev predvsem v primeru, če bi se za skupno ustanovitev 
javne agencije odločilo več lokalnih skupnosti, ki bi na ta način 
racionalneje opravljale določene naloge. V tem primeru morajo 
vse lokalne skupnosti sprejeti ustanovitveni akt v enakem besedilu, 
v njem pa se določi tudi način skupnega izvrševanja 
ustanoviteljskih pravic, skupnega financiranja in nadzora, 
posledice prenehanja jacne agencije ter druga medsebojna 
razmerja pri njenem upravljanju. 

Predlog zakona tudi določa organe javne agencije, pogoje za 
njihovo razrešitev in imenovanje ter njihove pristojnosti in 
odgovornosti. Organa javne agencije sta direktor in svet javne 
agencije. 

Svet javne agencije je organ upravljanja, ki sprejema splošne 
akte in ima tudi nadzorstvena pooblastila nad delom direktorja. V 
svetu so lahko tudi zastopani predstavniki uporabnikov, ki imajo 
torej možnost sodelovanja pri upravljanju javne agencije, hkrati 
pa predstavljajo nujno povezavo s tistimi, katerim so te storitve 
namenjene. Uporabniki imajo v svetu od tretjine do polovice članov, 
kar zagotavlja njihov vpliv, vendar preprečuje izključno 
uveljavljanje njihovih interesov. 

Drugi organ javne agencije je direktor, ki izdaja posamične akte, 
predstavlja in zastopa javno agencijo ter vodi njeno delo. 

Svet javne agencije je sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, za 
mandatno dobo petih let. Predlog zakona postavlja stroge pogoje 
glede njihovega imenovanja in nezdružljivosti funkcij, kar naj bi 
zagotavljalo neodvisnost in strokovnost dela javne agencije. 

Direktor javne agencije je imenovan na podlagi javnega natečaja 
za dobo največ štirih let. Predlog zakona določa tudi pogoje za 
njegovo imenovanje, ki naj zagotovijo njegovo strokovnost. Istemu 
namenu služi tudi podrobna ureditev postopka javnega natečaja 
za imenovanje direktorja. Postopek naj bi zagotovil enakopravne 
možnosti dostopa do tega mesta ter izbiro najbolj strokovno 
usposobljene osebe. Da te norme ne bi ostale le programske, je 
zagotovljena možnost pritožbe kandidata, ki ne bi bil izbran, ter 
ustrezno sodno varstvo. Poleg tega uvaja še institut ničnosti 
imenovanja v primeru najhujših kršitev zakona: da je imenovana 
oseba, ki sploh ne izpolnjuje pogojev za imenovanje (npr. 
neustrezna, prenizka stopnja izobrazbe) oziroma da javni natečaj 
sploh ni bil izveden in da j^bil direktor torej imenovan popolnoma 
arbitrarno. 

Direktor ima lahko tudi namestnika, katerega za nadomeščanje 
pooblasti izmed zaposlenih v javni agenciji. V primeru predčasnega 
prenehanja mandata opravlja njegovo funkcijo predsednik sveta, 
vendar največ za šest mesecev, če ni imenovan namestnik 
direktorja. 

Notranjo organizacijo in poslovanje se določi s poslovnikom javne 
agencije. Pri tem se lahko sprejmejo tudi drugi akti za delo in 
poslovanje javne agencije, ki pa morajo biti v skladu z 
ustanovitvenim aktom oziroma poslovnikom. Teh aktov ni mogoče 
enačiti s splošnimi akti za urejanje zunanjih razmerij, torej s 
predpisi za izvrševanje javnih pooblastil, saj urejajo le notranje 
delovanje javne agencije. 

Predlog zakona določa tudi temeljne značilnosti posameznih vrst 
nalog javnih agencij: 

Regulatorne naloge, pri katerih agencija izdaja splošne akte 
(predpise), s katerimi ureja pravna razmerja širšega pomena 
in odloča v posamičnih stvareh, če bo tako določil poseben 
zakon, ki bo posamezni javni agenciji dal neposredno pravno 
podlago. Za nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo daje 
predlog zakona možnost ustanovitelju, da zadrži objavo 
splošnega akta javne agencije, če meni da je v nasprotju z 
ustavo in zakoni. Če javna agencija pri odločitvi vztraja, se 
splošni akt objavi, ustanovitelj pa lahko zadrži njegovo 
izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi začne 
postopek pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti tega 
akta z ustavo in zakoni. 
Razvojne naloge obsegajo predvsem svetovanje, opravljanje 
strokovnih razvojnih nalog za državne organe, lokalne 
skupnosti ter fizične ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov 
iz lastne pristojnosti ter razporejanje in dodeljevanje finančnih 
spodbud in drugih sredstev. 
Analitične in strokovne naloge, pri čemer je določeno, da so 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe 
javnega prava dolžne za potrebe priprave strokovnih analiz 
ter drugih vrst obdelav podatkov javni agenciji posredovati 
podatke, ki jih za njihovo pripravo potrebuje. Dolžnost 
posredovanja podatkov proti plačilu dejanskih stroškov se 
podrobneje določi z zakonom ali z ustanovitvenim aktom, 
prav tako pa tudi njihova dostopnost javnosti. 
Nadzorstvene naloge, ki vključujejo nadzor primernosti in 
strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb, katerim dodeljuje 
finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, 
za katere zakon tako določa.V skladu s posebnim zakonom 
lahko javna agencija opravlja tudi naloge inšpekcijskega 
nadzorstva ter druge nadzorstvene naloge. Pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzorstva imajo pooblaščene osebe javne 
agencije pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev. O 
opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki morajo 
temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije, pregledu 
inšpekcijskega nadzorstva in posvetovanju s strankami v 
postopku. Ugotovitve iz poročila morajo biti javno objavljene 
in dostopne javnosti. 

- Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija 
opravlja tudi druge naloge, če so te naloge neločljivo povezane 
z namenom, zaradi katerega je bila javna agencija 
ustanovljena. 

Predlog zakona ureja tudi posamezna vprašanja upravnega 
postopka glede odločanja o javnopravnih stvareh. Tako v načelu 
dopušča pravico do pritožbe, vendar daje za zagotovitev 
samostojnosti in strokovnosti pri sprejemanju odločitev javni 
agenciji položaj stranke v upravnem sporu. Javna agencija lahko 
tudi kot tožnik pred upravnim sodiščem izpodbija odločbo, če 
meni, da je kršen zakon, splošni akt agencije ali drug predpis v 
škodo javne koristi. 

Z vidika ureditve upravnega postopka in upravnega spora je to 
nova rešitev, ki naj zagotovi dva vidika. Prvič, da se na drugi 
stopnji odločanja (torej, ko pristojni organ ustanovitelja odloča o 
pritožbi) spremlja in nadzoruje ter po potrebi tudi korigira odločanje 
o pravicah in obveznostih posameznikov, kar zmanjšuje .možnost 
zlorabe javnih pooblastil. Tako pri posamezni odločbi v načelu 
ostaja možnost rednega pravnega sredstva, saj bi drugače ostal 
stranki na voljo le upravni spor, kar pa je mogoče določiti le za 
posebej utemeljene primere. Drugi pomembni vidik je možnost, 

poročevalec, št. 74 6 4. september2000 



da javna agencija, ki naj bi samostojno odločala in urejala 
posamezno področje, izpodbija odločbo druge stopnje 
(npr.ministrstva) pred upravnim sodiščem. Na ta način se 
Vzpostavi medsebojni sistem zavor in ravnovesij med javno 
agencijo in ustanoviteljem, kar naj bi preprečilo tudi kratkoročne 
(politične) preference pri odločanju o pritožbi, s tem pa izničilo 
ravno ključni element oblikovanja javnih agencij kot neodvisnih 
institucij. Vloga javne agencije v upravnem sporu je smiselno enaka 
vlogi državnega pravobranilca, ki v sporu predstavlja zaščitnika 
javnega interesa. Tako bi javna agencija zastopala svoj vidik 
javnega interesa, ki bi se lahko v posameznem primeru skladal z 
vidikom drugostopenjskega organa ter v drugem primeru z 
interesom stranke, ne da bi bila njena vloga vnaprej omejena. 

V skladu z zakonom o upravnem sporu, o sporu o pristojnosti ter 
o drugih sporih med javno agencijo in državo ter javno agencijo in 
lokalnimi skupnostmi odloči sodišče v upravnem sporu, če zakon 
ne določa drugače. 

Odnose z uporabniki ureja predlog zakona precej podrobno, s 
tem da vsebuje določbe glede javnosti dela, poslovanja z 
uporabniki, obravnavo njihovih pripomb ter pravice uporabnikov 
v svetu javne agencije. 

Javna agencija je dolžna uporabnike njihovih storitev na primeren 
način obveščati o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah 
in obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo 
uresničevanje, kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki na 
odnose do uporabnikov vplivajo, pri čemer so temeljne obveznosti 
obveščanja natančno določene, za javnčst dela pa odgovarja 
direktor javne agencije. 

Predlog zakona ureja tudi poslovanje z uporabniki, pri katerem je 
javna agencija dolžna zagotoviti primeren in uporabnikom prijazen 
odnos njenih zaposlenih. Predlog zakona tudi določa posamezna 
izhodišča za organizacijo dela in ugotavljanje mnenja uporabnikov 
glede potrebnih izboljšav. Pripombe in predloge uporabnikov v 
zvezi z delom javne agencije obravnava zaposleni, ki ga za to 
pooblasti svet javne agencije. Ta zaposleni razen obveščanja in 
predlaganja ukrepov ne sprejema nobenih samostojnih ukrepov, 
vendar je njegova zaposlitev zaradi občutljivosti njegovega dela 
zaščitena. 

Predlog zakona tudi ureja sprejemanje programa dela javne 
agencije in poročanja javne agencije, predvsem v skladu z 
zakonom o javnih financah. Pri programu dela je potrebno omeniti 
rešitev, povzeto po vzoru Republike Irske, ki je v programu 
reforme javne uprave vpeljala t.i. izjavo o strategiji (Statement of 
strategy). Ta kratka izjava javne agencije, ki mora biti tudi javno in 
jasno zastavljena, v kratkem vsebuje odgovore na ključna 
vprašanja: "zakaj obstajamo in kakšen je torej naš prispevek k 
splošnemu razvoju?", "kakšni bodo naši ukrepi za kvalitetno 
delovanje, nasproti javnosti in uporabnikom?" ter "kako bomo 
zagotovili učinkovito porabo sredstev za dosego posameznega 
namena?". Na ta način bo vloga javne agencije prezentna vsem, 
ne le uporabnikom, temveč tudi zaposlenim v javni agenciji, kar 
bo v veliki meri olajšalo in okrepilo njeno delovanje. 

Financiranje javne agencije je po predlogu zakona v določeni 
meri samostojno. Na ta način povečamo samostojnost javne 
agencije in se izognemo tudi problemu tako imenovanega 
moralnega rizika, ki se pojavi, ko uporabnik ne plača v skladu s 
količino storitve, ki se jo je odločil potrošiti. V tem primeru se 
financiranje preko plačila za storitve vzpostavi tudi racionalen 
odnos neposrednih uporabnikov storitev, ki storitve izkoriščajo v 
skladu z dejanskimi potrebami, ne pa neomejeno na račun 
davkoplačevalcev. 

Javna agencija se financira na podlagi sredstev proračuna 
ustanovitelja, ki so pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene s 
pristojnim ministrstvom oziroma županom, drugih javnofinančnih 
sredstev, prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na 
trgu ter drugih virov. 

Javna agencija izda tarifo, s katero določi višino taks za odločanje 
o posamičnih zadevah, drugih nedavčnih obveznih dajatev in 
prihodkov od upravljanja s premoženjem ustanovitelja ter višino 
plačil za prodajo drugega blaga ali storitev, ki jih opravlja javna 
agencija. Tarifa prične veljati, ko da nanjo soglasje ustanovitelj in 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Takse za odločanje 
javne agencije so prihodek proračuna ustanovitelja. 

V skladu s priporočili OECD, Public management service, iz leta 
1998 glede smernic za zaračunavanje storitev uprave 
uporabnikom, je v predlog zakona vključeno tudi določilo, da naj 
se višina taks določi glede na potrebno pokrivanje stroškov 
posamezne storitve v celoti, kar mora seveda tudi temeljiti na 
ustreznem izračunu cene te storitve ter opredelitve virov 
financiranja. Pred izdajo tarife se je potrebno tudi posvetovati z 
uporabniki storitev ter jim omogočiti podajo mnenja glede 
načrtovanih sprememb. Vendar pa pri tem posvetovanju nikakor 
ne gre za vprašanje, ali spremembe sploh sprejeti (tu nastopi 
vloga predstavnikov uporabnikov v svetu javne agencije), temveč 
utemeljitev racionalnosti takih sprememb, razloge zanje In s tem 
tudi zmanjšanje odpora in nerazumevanja s strani uporabnikov. 
Temu služi tudi obvezna objava obrazložitve sprejete tarife v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Presežek prihodkov nad odhodki javne agencije sme javna 
agencija uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, uporabiti za 
dodatno delovno uspešnost zaposlenim v javni agenciji ter vplačati 
v proračun ustanovitelja. O uporabi presežka ali pokrivanju 
primanjkljaja pri poslovanju javne agencije odloča svet |avne 
agencije na predlog direktorja po predhodnem soglasju 
ustanovitelja. 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javne agencije, razen če 
ni z zakonom ali z aktom o ustanovitvi drugače določeno, vendar 
predlog zakona določa omejitev, da se sredstva proračuna 
ustanovitelja lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno 
ogroženo opravljanje nalog javne agencije, kar je usmerjeno k 
povečevanju finančne discipline in racionalnosti dela javne 
agencije. 

Poleg določb Zakona o javnih financah določa predlog zakona 
omejitev, da se javna agencija sme v skladu z zakonom zadolžiti 
samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni 
pogoji iz Zakona o javnih financah. 

Računovodstvo in predložitev letnih poročil že urejata Zakon o 
računovodstvu ter Zakon o javnih financah, predlog zakona pa 
dodaja določbo, da mora letno poročilo pregledati pooblaščeni 
revizor. Račun javne agencije je tudi vključen v sistem enotnega 
zakladniškega računa v skladu z zakonom o javnih financah. 

Glede nadzora nad delom javne agencije vsebuje zakon le splošne 
določbe glede pristojnosti računskega sodišča ter ustanovitelja. 

Javna agencija preneha, če tako odloči ustanovitelj ter v drugih, 
z zakonom določenih primerih. V primeru prenehanja javne 
agencije se opravi postopek likvidacije javne agencije, v skladu z 
zakonom. 
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Zakon neposredno ne posega v obstoječe agencije in druge osebe 
javnega prava, ki nimajo urejenega statusa. Kljub temu pa je zakon 
odprt, tako da je obstoječe agencije možno preoblikovati v skladu 
s tem zakonom glede na politično odločitev v posameznih primerih. 
Zakon je tako namenjen predvsem bodoči organiziranosti javne 
uprave, do katere bo prišlo po končanem procesu institucionalnega 
prilagajanja. 

4. Finančne in druge posledice 

Zakon sam ne prinaša nobenih neposrednih finančnih posledic. 
Le te bodo nastopile šele s preoblikovanjem institucij oziroma 
ustanovitvijo novih javnih agencij, izračunljive pa bodo šele v 
vsakem posameznem primeru. 

Glede na predvideno delno lastno financiranje javnih agencij je 
mogoče pričakovati zmanjšane proračunske izdatke. 

5. Predlog za sprejem zakona o javnih agencijah po 
hitrem postopku 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
Slovenije zaradi izrednih potreb države sprejme Zakon o javnih 
agencijah po hitrem postopku. 

Zakon o javnih agencijah ureja področje upravne usposobljenosti 
naše države za izvajanje pravnega reda Evropske unije. Po 
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU do konca 
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja Reforma javne 
uprave, upravne strukture, sprejme zakon o javnih agencijah 
najkasneje do 2000-1. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I.Temeljne določbe 

Predmet urejanja 
1. člen 

Ta zakon ureja javno agencijo kot statusno obliko osebe javnega 
prava. 

Javna agencija 
2. člen 

(1) Javna agencija je pravna oseba javnega prava, ki ureja pravna 
razmerja ali opravlja razvojne, analitične in strokovne naloge 
na določenem področju, v skladu z namenom, zaradi katerega 
je bila ustanovljena. 

(2) Pri izvajanju nalog je javna agencija samostojna in neodvisna. 

Oblike javnih agencij 
3. člen 

(1) Javna agencija se lahko ustanovi kot javna regulatorna 
agencija, javna razvojna agencija ali kot javna analitična 
agencija. 

(2) Javna regulatorna agencija se ustanovi z namenom urejanja 
pravnih razmerij in odločanja v posamičnih stvareh na 
določenem področju 

(3) Javna razvojna agencija se ustanovi z namenom 
pospeševanja razvoja na določenem področju oziroma z 
namenom opravljanja strokovnih razvojnih nalog za 
posamezne institucije. 

(4) Javna analitična agencija se ustanovi z namenom zbiranja in 
obdelovanja podatkov ter priprave strokovnih analiz splošnega 
pomena ali za potrebe posameznih institucij. 

Določitev namena in oblike 
4. člen 

(1) Javna agencija se lahko ustanovi z enim ali več nameni iz 
drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Oblika javne agencije se določi glede na izključni ali pretežni 
namen, zaradi katerega je ustanovljena. 

(3) Oblika in namen javne agencije se določita z zakonom ali 
ustanovitvenim aktom. 

(4) Javna agencija ne sme opravljati gospodarske dejavnosti, ki 
ni določena kot namen, zaradi katerega je bila javna agencija 
ustanovljena. 

II. Ustanovitev javne agencije 

Ustanovitelji 
5. člen 

(1) Javno agencijo lahko ustanovi Republika Slovenija (v 
nadaljevanju: država) ali samoupravna lokalna skupnost (v 
nadaljevanju: lokalna skupnost). 

(2) Će javno agencijo ustanovi več ustanoviteljev, se njihove 
•medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustanovitvenim 
aktom. 

(3) V imenu države izvršuje pravice In obveznosti ustanovitelja 
Vlada Republike Slovenije. V imenu lokalne skupnosti izvršuje 
pravice in obveznosti ustanovitelja župan. 

Način ustanovitve 
6. člen 

(1) Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga 
sprejme ustanovitelj. 

(2) Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javno agencijo 
v Imenu države Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju:vlada). V imenu lokalne skupnosti ustanovi javno 
agencijo svet lokalne skupnosti. 

(3) Če je ustanoviteljev več, se javna agencija ustanovi z 
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji. 

(4) Javna agencija pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v 
sodni register. 
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Ustanovitveni akt 
7. člen 

(1) V ustanovitvenem aktu se določijo: 
ime in sedež javne agencije, 
namen javne agencije, 

- oblika javne agencije, 
- naloge in pristojnosti javne agencije, 

sestava organov javne agencije ter število in mandatna doba 
članov teh organov, 
pristojnosti organov javne agencije , 
razmerja javne agencije do ustanovitelja, 

- razmerja javne agencije do drugih subjektov, 
sredstva, ki jih je ustanovitelj namenil za ustanovitev in 
začetek dela javne agencije, 

- način financiranja javne agencije, 
določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti javne 
agencije, 

- druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje 
javne agencije, 
druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa, da morajo 
biti urejena v ustanovitvenem aktu. 

(2) Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi 
način skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic, skupnega 
financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne agencije 
ter druga medsebojna razmerja pri upravljanju javne agencije. 

(3) Ustanovitveni akt se objavi v UrSdnem listu Republike 
Slovenije ali v uradnem glasilu lokalne skupnosti. 

Pristojnosti ustanovitelja 
8. člen 

(1) Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta 
javne agencije, če zakon ne določa drugače. 

(2) Ustanovitelj daje soglasje k programu dela in finančnemu 
načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne 
agencije. 

(3) Ustanovitelj svojih pravic ne more prenesti na drug organ ali 
za njihovo izvrševanje izdati javnega pooblastila. 

Vpis v sodni register 
9. člen 

(1) Ustanovitev javne agencije se vpiše v sodni register. V sodni 
register se vpišejo podatki, ki se vpisujejo pri vseh subjektih 
vpisa po zakonu. 

(2) Ustanovitelj mora predlogu za vpis javne agencije v sodni 
register priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju prvih 
članov organov javne agencije. 

Ime in sedež 
10. člen 

(1) Ime javne agencije mora vsebovati: 
- kratko označbo namena, 
- poimenovanje žjavna agencija', 
- ime ustanovitelja. 

(2) Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu 
uporablja označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem 
aktu. 

(3) Sedež javne agencije mora biti v Republiki Sloveniji. 

III. Organi javne agencije 

Organi javne agencije 
11. člen 

(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije (v nadaljevanju: 
svet) in direktor. 

(2) Zakon lahko določi tudi drugačno poimenovanje organov javne 
agencije. 

1. Svet javne agencije 

Sestava sveta javne agencije 
12. člen 

(1) Svet ima najmanj tri in največ devet članov. 

(2) Člane sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo največ 
petih let z možnostjo ponovnega Imenovanja. Predsednika 
sveta izvoli svet izmed svojih članov. 

(3) Za člana sveta je lahko imenovana oseba: 
- ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 

ki je strokovnjak s področja dela javne agencije, 
ki ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora, 
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana, 
ki izpolnjuje druge, z zakonom ali ustanovitvenim aktom 
določene pogoje. 

(4) Člani sveta ne morejo biti: 
- osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji, 
- druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je nezdružljiva s 

članstvom v svetu. 

Uporabniki v svetu javne agencije 
13. člen 

(1) Člani sveta so lahko tudi predstavniki uporabnikov storitev 
javne agencije, če tako določi ustanovitelj v ustanovitvenem 
aktu. V tem primeru število predstavnikov uporabnikov storitev 
javne agencije ne sme biti manjše od tretjine ter ne večje od 
polovice članov sveta. 

(2) Če so uporabniki storitev organizirani v obliki zbornic, društev 
ali drugih interesnih združenj, imenuje ustanovitelj člane sveta 
iz prejšnjega odstavka na njihov predlog, drugače pa na 
podlagi javnega poziva. 

(3) Postopek zbiranja predlogov in kriteriji za izbiro predstavnikov 
uporabnikov iz prejšnjega odstavka se uredijo z 
ustanovitvenim aktom. 

Omejitve pri imenovanju predstavnikov uporabnikov 
14. člen 

(1) Pri imenovanju predstavnikov uporabnikov za člane javne 
agencije mora ustanovitelj upoštevati zastopanost različnih 
uporabnikov ali skupin uporabnikov. 
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(2) Kadar javna razvojna agencija dodeljuje finančne spodbude 
in druga sredstva, za člane sveta ne morejo biti imenovani 
dejanski ali potencialni prejemniki teh sredstev (v nadaljevanju: 
prejemniki sredstev). 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka, se kot predstavniki 
uporabnikov za člane sveta imenujejo predstavniki tistih 
uporabnikov, katerim so storitve prejemnikov sredstev 
namenjene in kateri bodo na podlagi dodeljenih finančnih 
spodbud in drugih sredstev koristili njihove storitve, če z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi ni določena druga skupina 
uporabnikov. 

Posebne pravice predstavnikov uporabnikov v svetu 
javne razvojne in javne analitične agencije 

15. člen 

(1) Če v javni razvojni ali javni analitični agenciji vsi člani sveta, ki 
predstavljajo uporabnike, soglasno nasprotujejo imenovanju 
določene osebe za direktorja te javne agencije, svet poleg 
mnenja k temu imenovanju izda tudi ločeno mnenje 
predstavnikov uporabnikov. 

(2) Če javna razvojna ali javna analitična agencija pridobiva več 
kot 50% svojih sredstev iz plačil uporabnikov, mora svet na 
soglasno zahtevo vseh članov, ki predstavljajo uporabnike, 
ustanovitelju predlagati razrešitev direktorja javne agencije. 

Dolžnosti in odgovornosti članov sveta javne agencije 
16. člen 

(1) Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s 
skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovno 
skrivnost javne agencije. 

(2) Člani sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih 
stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog 
ministra, pristojnega za finance v sodelovanju z ministrom, 
pristojnim za upravo. 

(3) Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica 
kršitve njihove dolžnosti. 

Odločanje sveta javne agencije 
17. člen 

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat 
neodločen, odloči glas predsednika. 

Pristojnosti sveta javne agencije 
18. člen 

(1) Svet javne agencije: 
skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu, 
sprejema splošne akte javne agencije, 

- sprejema poslovnik javne agencije, 
- sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in 

druga poročila javne agencije, ki jih predloži v soglasje 
ustanovitelju, 
daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja javne agencije, 
predlaga razrešitev direktorja javne agencije, 
daje ustanovitelju in direktorju javne agencije predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih, 

odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom ali ustanovitvenim aktom. 

(2) Svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno 
dokumentacijo javne agencije. 

(3) Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o 
opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz njegove pristojnosti. 

(4) Svet sprejme poslovnik javne agencije na predlog direktorja 
z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta. 

2. Direktor 

Imenovanje direktorja 
19. člen 

(1) Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na 
podlagi javnega natečaja ter pod pogoji, na način, po postopku 
in v skladu s kriteriji določenimi z zakonom in ustanovitvenim 
aktom. Direktor je imenovan za dobo največ štirih let in je 
lahko ponovno imenovan. 

(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba: 
ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 

- ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj, 
ki ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora 
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh, mora biti 
državljan Republike Slovenije. 

(3) Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne pogoje 
za imenovanje direktorja. 

(4) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen 
ali pa mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati 
in predstavljati javne agencije, pa ni imenovan namestnik 
direktorja, nadomešča direktorja predsednik sveta javne 
agencije, vendar najdlje šest mesecev. 

Pristojnost in odgovornosti direktorja 
20. člen 

(1) Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo. Direktor 
organizira in vodi delo ter poslovanje javne agencije. 

(2) Direktor javne agencije ima lahko namestnika. Namestnika 
direktorja izmed zaposlenih imenuje direktor javne agencije. 

(3) Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah Iz 
pristojnosti javne agencije, če z zakonom ni drugače določeno. 

(4) Direktor sprejema akte za delo in poslovanje agencije. 

(5) Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v skladu z 
zakonom in ustanovitvenim aktom. Pri svojem delu je dolžan 
varovati poslovne skrivnosti javne agencije. 

(6) Direktor odgovarja javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s 
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem. 
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Javni natečaj za imenovanje direktorja 
21. člen 

Izbira 
25. člen 

(1) Javni natečaj za imenovanje direktorja se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, poleg te objave pa v enakem 
natečajnem roku tudi v dnevnem časopisju In v uradnih 
prostorih Republiškega zavoda za zaposlovanje. 

(2) Za izvedbo javnega natečaja ustanovitelj imenuje komisijo, ki 
skrbi za pravilen postopek izvedbe javnega natečaja, vodi 
postopek izbire in izda odločbo o izbiri kandidata. 

(3) Način ter kriteriji za izbiro kandidata se določijo z 
ustanovitvenim aktom ali s posebnim zakonom. 

(4) V primeru javne razvojne ali javne analitične agencije lahko 
komisijo iz drugega odstavka tega člena imenuje tudi svet 
javne agencije, če je z ustanovitvenim aktom tako določeno. 

Vsebina objave javnega natečaja 
22. člen 

(1) Objava javnega natečaja vsebuje: 
- navedbo prostega mesta direktorja javne agencije, 

pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, • 
navedbo dokazil, ki jih mora kandidat priložiti prijavi, 

- podatke o postopku izbire kandidata, 
rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav, 
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri, 
navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi 
javnega natečaja in 
druge okoliščine, ki so pomembne za imenovanje. 

(2) Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne more biti krajši od 
petnajst, niti daljši od trideset dni od dneva objave javnega 
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Izvedba javnega natečaja 
23. člen 

(1) Komisija objavi javni natečaj, pregleda prispele prijave in 
sestavi seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje. 

(2) Preden izvede postopek izbire kandidata (v nadaljevanju: 
izbirni postopek) mora komisija ali druga pristojna oseba 
omogočiti kandidatom, ki na podlagi predloženih dokazil 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, da se seznanijo z 
ustanovitvenim aktom ter predpisi in drugimi akti, ki se 
nanašajo na pravice in obveznosti ter pooblastila in 
odgovornosti direktorja javne agencije. 

Izbirni postopek 
24. člen 

(1) Izbira kandidata se opravi po opravljenem izbirnem postopku, 
v katerem se v skladu s predpisanimi kriteriji ugotavlja 
strokovna usposobljenost kandidata. 

(2) Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim 
na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil 
izpolnjujejo pogoje za Imenovanje. 

(1) Izbere se kandidat, ki je po merilih izbirnega postopka dosegel 
najboljši rezultat. Pred izbiro mora komisija pridobiti mnenje 
sveta javne agencije o tem kandidatu. 

(2) Če nihče od prijavljenih kandidatov ni po merilih izbirnega 
postopka dosegel zadovoljivega rezultata, se javni natečaj 
ponovi, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem 
javnem natečaju. 

(3) Javni natečaj se v skladu s prejšnjim odstavkom ponovi tudi 
v primeru, da je svet javne agencije podal negativno mnenje 
k izbiri kandidata iz prvega odstavka tega člena in komisija 
smatra, da je to mnenje utemeljeno. 

Odločba o izbiri 
26. člen 

(1)0 izbiri odloči komisija z odločbo, ki se vroči vsem kandidatom, 
ki so se prijavili na javni natečaj. 

(2) Odločba o izbiri kandidata je upravna odločba. Obrazložitev 
odločbe o izbiri obsega tudi natančno navedbo podatkov in 
razlogov, na podlagi katerih je bil kandidat izbran. 

(3) Ustanovitelj imenuje direktorja javne agencije po dokončnosti 
odločbe o izbiri. 

Pravice kandidata, ki ni bil izbran 
27. člen 

(1) Kandidat, ki ni bil izbran, ima zoper odločbo o izbiri pravico do 
pritožbe, če meni: 
da bi moral na podlagi predloženih dokazil sodelovati v izbirnem 
postopku, ker izpolnjuje pogoje za imenovanje, pa v izbirnem 
postopku ni sodeloval, 

- da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za 
imenovanje, 
da je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka ni 
dosegel najboljšega rezultata, 

- da je podan kakšen drug zakonsko določen razlog za pritožbo. 

(2) O pritožbi odloča ustanovitelj. O pritožbi odloči najkasneje v 
roku 30 dni po prejemu pritožba. 

Ničnost 
28. člen 

(1) Odločba o izbiri kandidata je nična, če oseba v trenutku izbire 
ni Izpolnjevala pogojev za imenovanje. V primeru ničnosti 
odločbe o izbiri kandidata je ničen tudi akt o imenovanju 
direktorja javne agencije in pogodba, sklenjena z njim. 

(2) Odločba o izbiri kandidata ter akt o imenovanju direktorja 
javne agencije sta nična tudi v primeru, da sta bila izdana 
brez izvedenega javnega natečaja za imenovanje direktorja. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena je nična 
tudi pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za to delovno mesto. 
Glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja učinkuje 
ničnost od njene ugotovitve naprej, če so se do trenutka 
njene ugotovitve dejansko izvrševale pravice, obveznosti in 
odgovornosti iž delovnega razmerja. 
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Ugotavljanje ničnosti 
29. člen 

(1) Ničnost se ugotovi z odločbo, ki je upravna odločba. Z odločbo 
o ugotovljeni ničnosti se direktorju javne agencije prepove 
nadaljnje opravljanje dela in se ga odstrani od opravljanja 
dela. 

(2) Vsi akti in dejanja, ki jih je direktor opravil v okviru svoje 
funkcije do trenutka prepovedi nadaljnjega opravljanja dela, 
se v razmerju do tretjih štejejo za pravno veljavna. 

(3) Ničnost ugotovi ustanovitelj ali drug po zakonu pristojen or- 
gan ali oseba. 

Predčasna razrešitev direktorja in članov sveta javne 
agencije 
30. člen 

(1) Direktorja se predčasno razreši: 
če to sam zahteva, 

- če več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, 
če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem 
aktu in splošnih aktih javne agencije , 

- če huje ali večkrat krši svoje obveznosti iz 20. člena tega 
zakona, 
če ne zagotovi javnosti dela javne agencije v skladu z 
41.členom tega zakona, 
če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo 
škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da lahko 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti. 

Direktorja se lahko predčasno razreši, če je podan predlog sveta, 
v skladu z drugim odstavkom 15.člena tega člena. 

(2) Člana sveta se predčasno razreši: 
če to sam zahteva, 

- če več ne izpolnjuje pogojev za njegovo imenovanje, 
- če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem 

aktu in splošnih aktih javne agencije 
če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega 
zakona. 
če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo 
škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da lahko 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti. 

Z zakonom se lahko določijo tudi dodatni razlogi za razrešitev 
člana sveta ali direktorja. 

Postopek predčasne razrešitve 
31. člen 

Direktor in član sveta se predčasno razreši z odločbo 
ustanovitelja. Odločba o razrešitvi direktorja ali člana sveta je 
upravna odločba. 

Spori v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo članov 
organov javne agencije 

32. člen 

(1) Akti o imenovanjih in razrešitvah članov organov javne 
agencije morajo biti posebej obrazloženi. 

(2) O sporih v zvezi z imenovanji in razrešitvami članov organov 
javne agencije odloča sodišče v upravnem sporu. 

IV. Notranji akti javne agencije 

Akti za delo in poslovanje javne agencije 
33. člen 

(1) Svet javne agencije sprejme v soglasju z ustanoviteljem akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

(2) Javna agencija ima lahko tudi druge akte, s katerimi se urejajo 
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javne agencije, 
v skladu z ustanovitvenim aktom. 

V. Naloge javne agencije 

Regulatorne naloge 
34. člen 

(1) Javna agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi zakona 
ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh. 

(2) Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena izdaja javna 
agencija splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil (v 
nadaljevanju: splošni akti) in upravne odločbe. Splošne akte 
izdaja svet javne agencije. 

(3) Splošni akti javne agencije so predpisi, ki se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(4) Ustanovitelj lahko zadrži objavo splošnega akta javne 
agencije, če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in 
predlaga javni agenciji, da o njem ponovno odloči, pri čemer 
mora navesti razloge za zadržanje. Če javna agencija vztraja 
pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, ustanovitelj pa lahko 
zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi 
splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno 
njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 

(5) Sklep ustanovitelja, s katerim zadrži izvrševanje splošnega 
akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Razvojne naloge 
35. člen 

(1) Javna agencija opravlja razvojne naloge v skladu z namenom, 
zaradi katerega je bila ustanovljena. 

(2) Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem 
svetovanje, opravljanje strokovnih razvojnih nalog za državne 
organe, lokalne skupnosti ter fizične ali pravne osebe, 
sprejemanje ukrepov iz lastne pristojnosti ter razporejanje in 
dodeljevanje finančnih spodbud in drugih sredstev. 

(3) Finančne spodbude in druga sredstva iz prejšnjega odstavka 
se dodeljujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter 
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. 

Analitične in strokovne naloge 
36. člen 

(1) Javna agencija opravlja analitične in strokovne naloge skladno 
z namenom, zaradi katerega je bila ustanovljena. 

(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe 
javnega prava so dolžne za potrebe priprave strokovnih 
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analiz ter drugih vrst obdelav podatkov javni agenciji proti 
plačilu dejanskih stroškov posredovati podatke, ki jih za njihovo 
pripravo potrebuje. 

(3) Vrste strokovnih analiz ter obdelav podatkov, za katere so 
organi skladno s prejšnjim odstavkom dolžni posredovati 
podatke, se določi z zakonom ali z ustanovitvenim aktom. 

(4) Dolžnost posredovanja podatkov javni agenciji, ki jo ustanovi 
lokalna skupnost, s strani državnih organov in oseb javnega 
prava, katerih ustanovitelj je država, se lahko določi samo z 
zakonom. 

(5) Če z zakonom ali ustanovitvenim aktom ni drugače določeno, 
je javna agencija dolžna omogočiti javnosti dostop do 
strokovnih analiz ter drugih oblik obdelave podatkov, ki jih je 
pripravila. 

Nadzorstvene naloge 
37. člen 

(1) Nadzor, ki ga opravlja javna agencija vključuje nadzor 
primernosti in strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb, 
katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud, 
ter drugih oseb, za katere zakon tako določa. 

(2) V skladu s posebnim zakonom lahko javna agencija opravlja 
tudi naloge inšpekcijskega nadzorstva ter druge nadzorstvene 
naloge. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo 
pooblaščene osebe javne agencije pravice, dolžnosti in 
pooblastila inšpektorjev. 

(3) O opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki morajo 
temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije, morebitnem 
pregledu inšpekcijskega nadzorstva in posvetovanju s 
strankami v postopku. Skupne ugotovitve iz poročila morajo 
biti objavljene in dostopne javnosti. 

Druge naloge 
38. člen 

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija opravlja 
tudi druge naloge, če so te naloge neločljivo povezane z namenom, 
zaradi katerega je bila javna agencija ustanovljena. 

Postopek odločanja 
39. člen 

(1) Pri odločanju javne agencije o javnopravnih stvareh se 
smiselno glede postopka uporabljajo določbe Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/ 
00). 

(2) Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O 
pritožbi odloča pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javne 
agencije lokalna skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ 
lokalne skupnosti, če zakon ne določa drugače. 

(3) Javna agencija je stranka v upravnem sporu zoper odločbo, 
ki jo je izdalo pristojno ministrstvo ali pristojni organ lokalne 
skupnosti, s katero je odločil o pritožbi zoper odločbo javne 
agencije. Javna agencija je lahko tožnik, kadar meni, da je z 
navedeno odločbo kršen zakon, splošni akt agencije ali drug 
predpis v škodo javne koristi. 

(4) Glede položaja javne agencije v postopku Iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo določbe predpisov o 
upravnem sporu, ki veljajo za državnega pravobranilca. 

Pristojnost za reševanje sporov 
40. člen 

O sporu o pristojnosti ter drugih sporih med javno agencijo in 
ustanoviteljem odloči sodišče v upravnem sporu, če zakon ne 
določa drugače. 

VI. Odnosi z uporabniki 

Javnost dela 
41. člen 

(1) Javna agencija je dolžna uporabnike svojih storitev (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki) na primeren način obveščati 
o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah in 
obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo 
uresničevanje, kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki 
na odnose do uporabnikov vplivajo. 

(2) Pri obveščanju iz prejšnjega odstavka je javna agencija dolžna 
predvsem: 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati navedene podatke, med njimi tudi o 
direktorju javne agencije ter članih njenega sveta ter o imenu 
in priimku oseb, ki poslujejo z uporabniki ter odgovornih oseb, 

- v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati izjavo o strategiji javne agencije, 
organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij tudi 
preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno tehnično 
opremljena, 
omogočiti vpogled v poročila o delu javne agencije, 
organizirati ustrezno možnost podaje pripomb in predlogov 
uporabnikov na delo javne agencije, tako v ustni, kot tudi 
telefonski in pisni obliki, 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki v pisni 
obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javne agencije, ter 
podatke, ki so potrebni za stik s tem organom. 

(3) Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren direktor 
javne agencije. 

Poslovanje z uporabniki 
42. člen 

(1) Pri poslovanju z uporabniki je javna agencija dolžna zagotoviti 
primeren in uporabnikom prijazen odnos njenih zaposlenih. 

(2) Javna agencija mora organizirati uradne ure za poslovanje z 
uporabniki v skladu z njihovimi potrebami ter najmanj enkrat 
tedensko tudi v popoldanskem času, razen če glede na 
naravo dela to ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenim 
aktom. 

(3) Javna agencija mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje 
uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih glede 
storitev in ustreznih izboljšav. Če je to mogoče, mora agencija 
v ugotavljanje mnenja poleg sedanjih vključiti tudi druge 
potencialne uporabnike njenih storitev. 

(4) O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izda agencija poročilo, 
ki je sestavni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih javne 
agencije. 
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Obravnava pripomb in predlogov uporabnikov 
43. člen 

(2) Prostori in oprema se prenesejo v last ali v odplačno ali 
neodplačno posest, uporabo in upravljanje javne agencije. 

(1) Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom javne 
agencije obravnava zaposleni, ki ga za to pooblasti svet javne 
agencije. 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka o svojih ugotovitvah obvešča 
svet ter osebe, na katere se te ugotovitve nanašajo, po lastni 
presoji pa tudi uporabnika, ki je predlog ali pripombo podal. 

(3) Zoper osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči 
ukrepa prenehanja delovnega razmerja na podlagi 
disciplinskega ali drugega postopka ali je prerazporediti na 
drugo delovno mesto brez soglasja sveta javne agencije. 

VII. Program dela in poročanje javne agencije 

Program dela 
44. člen 

(1) V letnem programu dela javne agencije se določijo cilji in naloge, 
ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v 
posameznem letu v skladu s programi ustanovitelja, ter način 
njihovega doseganja ter izvrševanja. 

(2) Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni 
strategiji razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek 
agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za 
zagotavljanje kvalitetnih storitev nasproti javnosti in 
uporabnikom ter ukrepe za zagotavljanje učinkovite porabe 
sredstev. 

(3) Dodatne obvezne sestavine programa dela se lahko določijo 
z zakonom, ustanovitvenim aktom, z uredbo Vlade ali odlokom 
lokalne skupnosti. 

Poročanje javne agencije 
45. člen 

(1) Javna agencija poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in 
rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu 
poslovanja skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99) in Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, 
št. 23/99). 

(2) Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok 
za njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, z 
ustanovitvenim aktom ali v pogodbi o financiranju. 

(3) Direktor mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti 
poročilo o delovanju in poslovanju javne agencije ter 
izvrševanju nalog iz pristojnosti agencije. 

VIII. Financiranje 

Sredstva za začetek dela 
46. člen 

(1) Ustanovitelj mora v skladu z ustanovitvenim aktom zagotoviti 
javni agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva za 
začetek dela. 

Financiranje javne agencije 
47. člen 

Prihodki za delo javne agencije so: 
sredstva proračuna ustanovitelja, pridobljena na podlagi 
pogodbe, sklenjene s pristojnim ministrstvom oziroma 
županom na podlagi sprejetega proračuna, 
prihodki pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu in 
drugi viri. 

Tarifa 
48. člen 

(1) Če javna agencija opravlja storitve proti plačilu, izda tarifo, s 
katero določi višino: 
prihodkov od upravljanja s premoženjem ustanovitelja in 
plačil za prodajo drugega blaga ali storitev, ki jih opravlja javna 
agencija. 

(2) Višina plačil za prodajo drugega blaga ali storitev, ki jih opravlja 
javna agencija, se določi glede na potrebno pokrivanje 
stroškov posamezne storitve javne agencije ter glede na 
dosego ciljev in izvajanje nalog, določenih v načrtu dela javne 
agencije. 

(3) Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede 
razloge za sprejem ali spremembo te tarife ter cilje, ki bi jih na 
ta način dosegli. 

(4) Tarifa je splošni akt agencije, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Skupaj s tarifo se objavi tudi obrazložitev 
iz prejšnjega odstavka. 

Postopek izdaje ali spremembe tarife 
49. člen 

(1) Pred izdajo ali spremembo tarife je potrebno ugotoviti stroške 
posamezne storitve javne agencije. Pri oblikovanju tarife ali 
njenih sprememb je potrebno natančno opredeliti vire 
financiranja posameznega dela stroškov te storitve. 

(2) Pred izdajo ali spremembo tarife se določi rok, ki ne sme biti 
krajši od 20 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem se 
pozove uporabnike storitev, da podajo svoje mnenje, pripombe 
in predloge glede načrtovanih sprememb. V tem času se lahko 
opravijo tudi medsebojni razgovori. 

(3) Za izdajo ali spremembo tarife je potrebno pridobiti soglasje 
ustanovitelja. Tarifa prične veljati po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Prejemnik taks 
50. člen 

Takse za odločanje javne agencije o posamičnih zadevah so 
prihodek proračuna ustanovitelja javne agencije. 
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Odgovornost za obveznosti javne agencije in 
presežek 
51. člen 

(1) Javna agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem. 

(2) Ustanovitelj javne agencije je odgovoren za obveznosti javne 
agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz 
svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti 
resno ogroženo opravljanje nalog javne agencije. 

(3) Presežek prihodkov nad odhodki sme javna agencija: 
- uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti ali 
- uporabiti za dodatno delovno uspešnost zaposlenim v javni 

agenciji v skladu z zakonom ali 
- vplačati v proračun ustanovitelja. 

(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju 
presežka odhodkov nad prihodki odloča svet javne agencije 
na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem. 

Zadolževanje 
52. člen 

(1) Javna agencija se sme v skladu z zakonom zadolžiti samo, 
če je to določeno v finančnem načrtu, in če so izpolnjeni 
pogoji iz Zakona o javnih financah. 

IX. Računovodstvo in predložitev letnih poročil 

Splošna določba 
53. člen 

(1) Javna agencija mora voditi računovodstvo in predložiti letna 
poročila skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o 
javnih financah in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. 

(2) Letno poročilo javne agencije mora pregledati pooblaščeni 
revizor. 

(3) V sistem enotnega zakladnlškega računa iz 61.člena Zakona 
o javnih financah so s svojimi računi vključene tudi javne 
agencije. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 
na računih javnih agencij in stroški, nastali v zvezi z 
zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega 
računa, so prihodek oziroma odhodek javnih agencij. 

X. Nadzor 

Nadzor nad uporabo sredstev 
54. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno 
rabo sredstev opravlja računsko sodišče. 

Nadzor nad delom in poslovanjem 
55. člen 

(1) Nadzor nad zakonitostjo dela javne agencije opravljajo pristojni 
državni organi oziroma organ občinske uprave. 

(2) Nadzor nad strokovnostjo dela javne agencije opravljajo z 
zakonom določeni strokovni organi. 

(3) Nadzor nad zakonitim, učinkovitim in uspešnim poslovanjem 
javne agencije opravlja pristojno ministrstvo oziroma organ 
občinske uprave. 

XI. Prenehanje javne agencije 

Prenehanje 
56. člen 

(1) Javna agencija preneha: 
če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa javne 
agencije v sodni register, 

- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker 
so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena, 
za katero je bila agencija ustanovljena, 
če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali 
razdeli v dvoje ali več pravnih oseb, 
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

(2) V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek 
likvidacije javne agencije, v skladu z zakonom. 

XII. Prehodne in končne določbe 

Zaposleni v javni agenciji 
57. člen 

Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za zaposlene v javnih agencijah uporabljajo predpisi, ki urejajo 
položaj zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki Zakona 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih, dodatke zaposlenim v javnih agencijah 
pa lahko določi ustanovitelj z ustanovitvenim aktom ali drugim 
predpisom ali pa se določijo v ustreznih kolektivnih pogodbah. 

Preoblikovanje obstoječih institucij 
58. člen 

(1) Za agencije ter druge osebe javnega prava, ki so ustanovljene 
na podlagi posebnih zakonov, se ta zakon ne uporablja, razen 
če poseben zakon ne določa drugače. 

(2) Skladi na področju kulture, ki naj bi se uskladili z Zakonom o 
javnih skladih, se lahko preoblikujejo v javne agencije po tem 
zakonu. 

Sprejem podzakonskih aktov 
59. člen 

Vlada sprejme predpis iz drugega odstavka 16.člena najkasneje 
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Uveljavitev zakona 
60. člen 

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

I. Temeljne določbe 

Predlog zakona o javnih agencijah celovito ureja oblikovanje in 
organizacijo ter ostala vprašanja, potrebna za ustanovitev in 
delovanje javnih agencij. Kot splošni sistemski zakon ureja 
temeljna izhodišča in postavlja institucionalne okvirje, ki se bodo 
glede na posamezno dejavnost po potrebi dopolnili s posebnimi 
zakoni (npr. prenos javnega pooblastila v konkretnem primeru) 
aH z ustreznimi podzakonskimi predpisi. 

V primeru, da je oseba javnega prava, ki je zaradi posebnosti 
svojih nalog in vloge v upravnem sistemu ustanovljena in urejena 
s posebnim zakonom, se tudi za to osebo javnega prava lahko 
uporabljajo določbe, ki urejajo javne agencije. 

Predlog zakona oblikuje javne agencije kot samostojne pravne 
osebe javnega prava, ki torej samostojno nastopajo v pravnem 
prometu, ter opravljajo določene naloge v skladu z namenom, 
zaradi katerega so ustanovljene. Naloge, katere zakon predvideva 
kot temeljne naloge javnih agencij (prvi odstavek 2.člena) so 
urejanje pravnih razmerij ter opravljanje razvojnih, analitičnih ter 
strokovnih nalog na določenem področju. Pri izvajanju teh nalog 
je agencija samostojna in neodvisna (drugi odstavek 2.člena), 
kar pomeni, daje ključni element opravljanja teh nalog strokovnost, 
ter da je za njihovo izvrševanje agencija tudi neposredno 
odgovorna, tako ustanovitelju, kot tudi uporabnikom njenih storitev. 

Glede na pretežni ali izključni namen, zaradi katerega je 
posamezna javna agencija ustanovljena se določi tudi njena oblika: 

• Javna regulatorna agencija se ustanovi z namenom urejanja 
pravnih razmerij in odločanja v posamičnih stvareh na 
določenem področju 
Javna razvojna agencija se ustanovi z namenom 
pospeševanja razvoja na določenem področju oziroma z 
namenom opravljanja strokovnih razvojnih nalog za 
posamezne institucije 

- Javna analitična agencija se ustanovi z namenom zbiranja 
in obdelovanja podatkov ter priprave strokovnih analiz 
splošnega pomena ali za potrebe posameznih institucij 

To seveda ne pomeni, da je mogoče ustanoviti agencijo le s 
posameznim namenom, saj lahko doseganje zastavljenih ciljev 
vključuje hkrati več različnih namenov: tako se lahko npr. javna 
razvojna agencija ustanovi z namenom pospeševanja razvoja 
na določenem področju, hkrati pa bo v ta namen tudi zbirala in 
obdelovala podatke, ki so za razvoj potrebni ter tudi izdajala 
posamezne splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil in 
odločala o pravicah in obveznostih npr. upravičencev do razvojnih 
pomoči. Tako lahko zakon ali ustanovitveni akt predvidita tudi več 
namenov in s tem povezanih nalog, zaradi katerih se posamezna 
javna agencija ustanovi, njena oblika pa se bo določila po kriteriju 
pretežnosti. 

II. Ustanovitev Javne agencije 

Predlog zakona določa, da je ustanovitelj javne agencije lahko 
Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost (prvi 
odstavek S.člena). Dopuščena je tudi možnost, da javno agencijo 
ustanovi hkrati več ustanoviteljev, kar bi lahko prišlo v poštev pri 
npr. javni razvojni agenciji, ki bi jo za pospeševanje razvoja na 
posameznem področju ustanovilo več občin, v kolikor bi se to 

pokazalo kot racionalna rešitev. Medsebojne pravice in obveznosti 
večih ustanoviteljev se uredijo v ustanovitvenem aktu. 

Glede načina ustanovitve, predlog zakona določa, da se javna 
agencija ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme 
ustanovitelj (prvi odstavek 6.člena). Če posebni zakon ne določa 
drugače, sprejme ustanovitveni akt za javno agencijo, katero 
ustanavlja država Vlada Republike Slovenije; za javno agencijo, 
katero ustanavlja lokalna skupnost, sprejme ustanovitveni akt 
svet lokalne skupnost. V imenu države izvršuje pravice in 
obveznosti ustanovitelja Vlada, v imenu lokalne skupnosti pa 
župan. 

V primeru večih ustanoviteljev, morajo ustanovitveni akt sprejeti 
vsi ustanovitelji. To v praksi pomeni, da se bodo npr. občine 
medsebojno uskladile glede vsebine ustanovitvenega akta, 
katerega bodo potem občinski sveti vseh občin, ki bi tovrstno 
agencijo želele skupno ustanoviti, sprejeli v enakem besedilu. 

V četrtem odstavku 6.člena je določeno, da javna agencija pridobi 
pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register. 

Predlog zakona navaja vse temeljne sestavine ustanovitvenega 
akta (7.člen). Tako se v ustanovitvenem aktu določijo: 

ime in sedež javne agencije, 
namen javne agencije, 
oblika javne agencije 

■ naloge in pristojnosti javne agencije, 
- sestavo organov javne agencije ter število in mandatno dobo 

članov teh organov, 
pristojnosti organov javne agencije , 

- razmerja javne agencije do ustanovitelja, 
■ razmerja javne agencije do drugih subjektov, 
- sredstva, ki jih je ustanovitelj namenil za ustanovitev in 

začetek dela javne agencije, 
način financiranja javne agencije, 
določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti javne 
agencije, 
druga vprašanja pomembna za ustanovitev in delovanje javne 
agencije, 
druga vprašanja, za katere ta ali drug zakon določa, da morajo 
biti urejena v ustanovitvenem aktu. 

V primeru večih ustanoviteljev predlog zakona predvideva 
nekatere obvezne sestavine skupnega ustanovitvenega akta: 
tako se določi način skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic, 
skupnega financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne 
agencije ter druga medsebojna razmerja pri upravljanju javne 
agencije. Ustanovitveni akt se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma v uradnem glasilu lokalne skupnosti. 

Predlog zakona med pristojnosti ustanovitelja določa imenovanje 
in razrešitev direktorja in članov sveta javne agencije, če posebi 
zakon ne določi drugače. Ustanovitelj tudi daje soglasje k programu 
dela in finančnemu načrtu ter letnemu poročilu in drugim poročilom 
javne agencije (8.člen). 

Predlog zakona določa, da ustanovitelj svojih pravic ne more 
prenesti na drug organ ali za njihovo izvrševanje izdati javnega 
pooblastila (tretji odstavek 8. člena). Na ta način so pri ureditvi 
javnih agencij varovana temeljna razmerja neodvisnosti in 
odgovornosti, ki bi lahko pri prenosu teh pravic postala nejasna 
ali celo neučinkovita. 
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Ustanovitev javne agencije se vpiše v sodni register 
(9.člen).Predlog zakona tudi ureja ime in sedež javne agencije 
(10. člen), ki mora biti v Republiki Sloveniji. 

III. Organi javne agencije 

Predlog zakona predvideva dva organa javne agencije (1 l.člen): 
svet javne agencije in direktorja javne agencije. Zakon lahko določi 
tudi drugačno poimenovanje teh organov. 

Svet javne agencije ima najmanj tri in največ devet članov (12.člen), 
kar naj bi zagotovilo učinkovitost tega kolegijskega organa, ki bi 
ob prevelikem številu članov lahko bistveno upadla. 

Člane sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo največ 
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta 
izvoli svet izmed svojih članov. 

Zaradi zagotovitve strokovnosti dela javne agencije predlog 
zakona postavlja tudi pogoje, katere mora oseba, ki je imenovana 
za člana sveta izpolnjevati. Za člana sveta je lahko imenovana 
oseba (tretji odstavek 12.člena): 
- ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 

ki je strokovnjak s področja dela javne agencije, 
ki ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora 
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana 
ki izpolnjuje druge, z zakonom ali ustanovitvenim aktom 
določene pogoje. 

Strokovnost, ob tem pa tudi neodvisnost in samostojnost 
opravljanja nalog sama po sebi zahteva tudi vzpostavitev 
nezdružljivosti med različnimi funkcijami ter funkcijo člana sveta. 
Zaradi namena, ki ga mora javna agencija samostojno zasledovati 
ni mogoče združevanje funkcij med različnimi osebami javnega 
prava, ki imajo lahko tudi medsebojno nasprotujoče interese 
(različni nameni, konkuriranje na določenem področju, itd. Tako 
člani sveta ne morejo biti (četrti odstavek 12.člena): 

osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji, 
druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je nezdružljiva s 
članstvom v svetu. 

Predlog zakona vsebuje tudi določbe, ki naj zagotovijo vpliv 
uporabnikov na upravljanje. V zvezi s tem oblikuje svet javne 
agencije kot organ upravljanja (13.člen), v katerem so lahko 
zastopani tudi predstavniki uporabnikov. Ti imajo tako možnost 
sodelovanja pri upravljanju javne agencije, hkrati pa predstavljajo 
nujno povezavo s tistimi, katerim so te storitve namenjene. 
Uporabniki imajo v svetu od tretjine do polovice članov, kar 
zagotavlja njihov vpliv, vendar preprečuje uveljavljanje izključno 
njihovih interesov. 

Če so uporabniki storitev organizirani v obliki zbc-nic, društev ali 
drugih interesnih združenj, imenuje ustanovitelj predstavnike 
uporabnikom za člane sveta na njihov predlog, drugače pa na 
podlagi javnega poziva. Postopek zbiranja predlogov in kriteriji za 
izbiro predstavnikov uporabnikov se uredijo z ustanovitvenim 
aktom. 

Za zagotovitev funkcionalnega in ustreznega sodelovanja 
uporabnikov v svetu javne agencije predlog zakona določa tudi 
posamezne omejitve. Pri imenovanju predstavnikov uporabnikov 
za člane javne agencije mora ustanovitelj upoštevati zastopanost 
različnih uporabnikov ali skupin uporabnikov (14.člen), kar naj bi 
zagotovilo pluralnost pogledov in interesov v svetu ter preprečilo 
morebitni pojav, ko bi posamezni uporabnik ali skupina 
uporabnikov pridobil prevladujoč ali izključni položaj predstavljanja 
v svetu. 

Zaradi podobnega razloga je določeno, da kadar javna razvojna 
agencija dodeljuje finančne spodbude in druga sredstva, za člane 
sveta ne morejo biti imenovani dejanski ali potencialni prejemniki 
teh sredstev, saj bi zaradi omejenega članstva v svetu tisti 
uporabniki, ki bi svojega predstavnika pridobili nedvomno lahko 
izkoristili preferenčni položaj pri dodeljevanju teh sredstev. Za 
tovrstne primere predvideva predlog zakona drugačno rešitev in 
sicer, da se kot predstavniki uporabnikov za člane sveta imenujejo 
predstavniki tistih uporabnikov, katerim so storitve oseb, ki 
prejemajo sredstva namenjene (tretji odstavek 14.člena). Torej 
se npr. v primeru financiranja industrijskih raziskav ne bodo vključili 
inštituti, ki ta sredsta prejmejo, temveč industrija, katerim je storitev 
inštitutov namenjena. Z zakonom ali aktom o ustanovitvi se lahko 
določi tudi druga skupina uporabnikov. 

Posebne pravice predstavnikov uporabnikov v svetu javne 
razvojne in javne analitične agencije (15.člen) so povezane z 
njihovo vlogo soupravljanja in nadzora nad delom javne agencije. 
Če člani sveta, ki predstavljajo uporabnike, nasprotujejo 
imenovanju določene osebe za direktorja javne razvojne ali javne 
analitične agencije, svet poleg mnenja k temu imenovanju izda 
tudi ločeno mnenje predstavnikov uporabnikov. 

V primeru pretežnega financiranja s strani uporabnikov je njihov 
vpliv še poudarjen, saj je njihov interes in tudi položaj dodatno 
utemeljen. Če javna razvojna ali javna analitična agencija pridobiva 
več kot 50% svojih sredstev iz plačil uporabnikov, mora svet na 
soglasno zahtevo vseh članov, ki predstavljajo uporabnike, 
ustanovitelju predlagati razrešitev direktorja javne agencije (drugi 
odstavek 15.člena). 

Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s 
skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovno skrivnost 
javne agencije. Upravičeni so do sejnin ter povračila drugih 
stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog 
ministra, pristojnega za finance. Zaradi povezanosti med 
pristojnostjo in odgovornostjo predlog zakona izrecno določa, da 
so člani sveta odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica 
kršitve njihove dolžnosti (16.člen). Predlog zakona določa tudi 
splošni okvir sprejemanja odločitev sveta javne agencije (17. člen), 
in sicer določa, da svet sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov. Če je rezultat neodločen odloči glas predsednika. 

Svet javne agencije ima kot organ upravljanja in združevanja 
interesov uporabnikov in javnega interesa široka pooblastila 
(18.člen): 

skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu, 
sprejema splošne akte javne agencije, 

- sprejema poslovnik javne agencije, 
■ sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in 

druga poročila javne agencije, ki jih predloži v soglasje 
ustanovitelju, 
daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja javne agencije, 

■ predlaga razrešitev direktorja javne agencije 
- daje ustanovitelju in direktorju javne agencije predloge in 

mnenja o posameznih vprašanjih, 
- odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 

zakonom ali ustanovitvenim aktom. 

Svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo 
javne agencije. Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti 
poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz njegove 
pristojnosti. 

Direktorja javne agencije (19.člen) imenuje in razrešuje 
ustanovitelj na podlagi javnega natečaja ter pod pogoji, na način, 
po postopku in v skladu s kriteriji določenimi z zakonom in 
ustanovitvenim aktom. Direktorje imenovan za dobo največ štirih 
let in je lahko ponovno imenovan. 
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Ker gre za izrazito strokovno opravljanje dela je za direktorja 
lahko imenovana oseba (drugi odstavek 19.člena): 

ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 
ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj, 

- ki ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora 
daljšo od kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh mora biti 
državljan Republike Slovenije, saj gre za neposredno povezanost 
z izvajanjem državne oblasti. 

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne pogoje za 
imenovanje direktorja. 

Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali 
pa mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in 
predstavljati javne agencije, pa ni imenovan namestnik direktorja, 
nadomešča direktorja predsednik sveta javne agencije, vendar 
najdlje šest mesecev. 

Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo (20.člen) ter 
organizira in vodi delo ter poslovanje javne agencije. Ob tem ima 
tudi splošno pooblastilo, da izdaja pravne akte v posamičnih 
zadevah iz pristojnosti javne agencije, če z zakonom ni drugače 
določeno. 

Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v skladu z 
zakonom in ustanovitvenim aktom. Pri svojem delu je dolžan 
varovati poslovno tajnost javne agencije. Direktor tudi odgovarja 
javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali 
protipravnim ravnanjem. Pri funkciji direktorja je tako poudarjena 
hkrati učinkovitost in hitrost urejanja razmerij ter odločanja javne 
agencije, hkrati pa je tudi s tem jasno povezana njegova 
odgovornost. 

Direktor javne agencije ima lahko namestnika. Namestnika 
direktorja izmed zaposlenih za nadomeščanje pooblasti direktor 
javne agencije. 

Zaradi pomena položaja direktorja pri delovanju javne agencije, 
predlog zakona tudi vsebuje posebne določbe glede javnega 
natečaja za imenovanje direktorja, kar zaokroža materijo na 
podoben način kot sedaj veljavni Zakon o zavodih. 

Javni natečaj za imenovanje direktorja se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, poleg te objave pa v enakem natečajnem 
roku tudi v dnevnem časopisu in v uradnih prostorih Republiškega 
zavoda za zaposlovanje (21.člen). 

Za izvedbo javnega natečaja ustanovitelj imenuje komisijo, ki skrbi 
za pravilen postopek izvedbe javnega natečaja, vodi postopek 
izbire in izda odločbo o izbiri kandidata. 

Način ter kriteriji za izbiro kandidata se določijo z ustanovitvenim 
aktom ali s posebnim zakonom. 

Vprimem javne razvojne ali javne analitične agencije lahko komisijo 
iz drugega odstavka tega člena imenuje tudi svet javne agencije, 
če je z ustanovitvenim aktom tako določeno. Ta izjema zaradi 
tesnejše povezanosti z izvrševanjem oblasti ni predvidena za 
javno regulatorno agencijo. 

Za zagotovitev enakopravnih možnosti dostopa do zaposlitve, 
predlog zakona podrobneje določa, kaj vsebuje objava javnega 
natečaja (22.člen): 

navedbo prostega mesta direktorja javne agencije 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, 

- navedbo dokazil, ki jih mora kandidat priložiti prijavi, 
■ podatke o postopku izbire kandidata, 

rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav, 

rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri, 
- navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi 

javnega natečaja in 
■ druge okoliščne, ki so pomembne za imenovanje. 

Za zagotovitev relativne hitrosti postopka predlog zakona določa, 
da rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne more biti krajši od 
petnajst, niti daljši od trideset dni od dneva objave javnega natečaja 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Komisija objavi javni natečaj, pregleda prispele prijave in sestavi 
seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo 
pogoje za imenovanje (23.člen). 

Preden izvede postopek izbire kandidata mora komisija ali druga 
pristojna oseba omogočiti kandidatom, ki na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje, da se seznanijo z 
ustanovitvenim aktom ter predpisi in drugimi akti, ki se nanašajo 
na pravice in obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja 
javne agencije. 

Izbira kandidata se opravi po opravljenem izbirnem postopku, v 
katerem se v skladu s predpisanimi kriteriji ugotavlja strokovna 
usposobljenost kandidata. Izbirni postopek se opravi z vsakim 
kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi 
predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje (24. člen). 

Izbere se kandidat, ki je po merilih izbirnega postopka dosegel 
najboljši rezultat. Če nihče od prijavljenih kandidatov ni po merilih 
izbirnega postopka dosegel zadovoljivega rezultata, se javni 
natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o 
neuspelem javnem natečaju (25.člen). Javni natečaj se tudi ponovi 
v primeru, da je svet javne agencije podal negativno mnenje k 
izbiri kandidata, komisija pa se s tem strinja in ga ne imenuje na 
mesto direktorja. 

O izbiri odloči komisija z odločbo, ki se vroči vsem kandidatom, ki 
so se prijavili na javni natečaj (26.člen) Odločba o izbiri osebe je 
upravna odločba. Obrazložitev odločbe o izbiri obsega tudi 
natančno navedbo podatkov in razlogov, na podlagi katerih je bil 
kandidat izbran. Ker je v teh primerih nujno potrebno zagotoviti 
jasnost in uremeljenost posamezne izbire, predlog zakona 
zahteva njeno popolno obrazložitev. 

Ustanovitelj imenuje direktorja javne agencije po dokončnosti 
odločbe o izbiri, torej takoj ko preteče rok za pritožbo, pa se nihče 
ni pritožil, ali ko pritožba ni mogoča ali ko pritožbeni organ zavrne 
pritožbo ali sam odloči. 

Za zagotovitev učinkovitega pravnega sredstva predvideva 
predlog zakona možnost pritožbe kandidata na ustanovitelja, ki o 
tem odloči v kratkem roku (30 dni). 

Kandidat, ki ni bil izbran, ima zoper odločbo o izbiri pravico do 
pritožbe, če meni (27. člen): 

da bi moral na podlagi predloženih dokazil sodelovati v izbirnem 
postopku, ker izpolnjuje pogoje za imenovanje, pa v izbirnem 
postopku ni sodeloval, 
da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za 
imenovanje, 

■ da je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka ni 
dosegel najboljšega rezultata. 
da je podan kakšen drug zakonsko določen razlog za pritožbo. 

Predlog zakona uvaja tudi posebne primere ničnosti imenovanja 
direktorja javne agencije (28.člen). Ničnost kot sankcija je zaradi 
svoje strogosti omejena le na dva primera: da kandidat sploh ni 
izpolnjeval niti pogojev za imenovanje (npr. niti pogoja izobrazbe) 
ter da javni natečaj za imenovanje direktorja sploh nI bil izveden. 
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V primerih iz ničnosti imenovanja direktorja nična tudi njegova 
pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za to delovno mesto. Glede 
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, učinkuje ničnost od 
njene ugotovitve naprej, če so se do trenutka njene ugotovitve 
dejansko izvrševale pravice, obveznosti in odgovornosti Iz 
delovnega razmerja. 

Ničnost se ugotovi z odločbo, ki je upravna odločba (29.člen). Z 
odločbo o ugotovljeni ničnosti se direktorju javne agencije prepove 
nadaljnje opravljanje dela in se ga odstrani od opravljanja dela. 
Ničnost ugotovi ustanovitelj ali drug po zakonu pristojen organ ali 
oseba. 

Za zaščito tretjih oseb, ki so v skladu z načelom pravne varnosti 
vstopile v veljavna pravna razmerja, ki so pomanjkljiva zaradi 
kršitve predpisov, na katere sami niso mogli vplivati (npr. direktor 
ne izpolnjuje pogojev) predlog zakona določa da se vsi akti in 
dejanja, ki jih je direktor opravil v okviru svoje funkcije do trenutka 
prepovedi nadaljnjega opravljanja dela, v razmerju do tretjih štejejo 
za pravno veljavna (drugi odstavek 29.člena). 

Direktorja se predčasno razreši (30.člen), če to sam zahteva, če 
večne izpolnjuje pogojev za imenovanje ali če ne izpolnjuje nalog, 
določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu in splošnih aktih javne 
agencije ali če huje ali večkrat krši svoje obveznosti iz 20. člena 
tega zakona, če ne zagotovi javnosti dela javne agencije v skladu 
z 41.členom ter če povzroči večjo škodo ali malomarno opravlja 
svoje dolžnosti, tako da lahko nastanejo hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti. Lahko se ga predčasno razreši tudi v primeru, da to 
predlaga svet na zahtevo članov, ki predstavljajo uporabnike 
(15.člen). 

Člana sveta se predčasno razreši, če to sam zahteva, če več ne 
izpolnjuje pogojev za njegovo imenovanje ali če ne izpolnjuje nalog, 
določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu in splošnih aktih javne 
agencije ali če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. 
člena tega zakona in če povzroči večjo škodo ali malomarno 
opravlja svoje dolžnosti, tako da lahko nastanejo hujše motnje pri 
opravljanju dejavnosti. 

Samo zakon lahko določi tudi dodatne razloge za razrešitev člana 
sveta ali direktorja, kar ohranja jasnost razmerij in preprečuje 
uveljavljanje neposrednega vpliva ustanovitelja na delovanje javne 
agencije, kar bi bilo v nasprotju z načelom njene samostojnosti in 
neodvisnosti. 

Direktor in član sveta se predčasno razreši z odločbo ustanovitelja 
(31. člen). Odločba o razrešitvi direktorja ali člana sveta je upravna 
odločba. Za zagotovitev varovanja procesnih pravic predlog 
zakona določa, da ustanovitelj o predčasni razrešitvi direktorja 
ali člana sveta ne more odločiti odločiti po skrajšanem 
ugotovitvenem postopku, temveč da mora popolnoma ugotoviti 
vsa dejstva potrebna za odločitev. Obrazložitev odločbe ne more 
vsebovati le sestavin, ki so predvidene za enostavno stvar, 
temveč mora popolnoma in v celoti utemeljiti odločitev o razrešitvi 
direktorja, kar tudi omogoča učinkovito sodno varstvo (32.člen). 
O sporih v zvezi z imenovanji in razrešitvami članov organov 
javne agencije odloča sodišče v upravnem sporu. 

Predlog zakona tudi vzpostavlja samostojnost pri določanju 
notranje organizacije javne agencije, saj mora biti javni agenciji 
dana možnost in mehanizem, da se prilagaja izvajanju nalog, za 
katere tudi nosi odgovornost. Notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest sprejme v soglsu z ustanoviteljem svet javne 
agencije (33.člen). Javna agencija ima lahko tudi druge akte, s 
katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje 
javne agencije, v skladu z ustanovitvenim aktom. 

IV. Naloge javne agencije 

Zakon opredeljuje, katere so temeljne naloge javne agencije in jih 
deli v naslednje skupine: 

Regutatorne naloge, pri katerih agencija izdaja splošne akte, 
s katerimi ureja pravna razmerja širšega pomena in odloča v 
posameznih stvareh, če bo tako določil poseben zakon, ki bo 
posamezni javni agenciji dal neposredno pravno podlago. Za 
nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo daje predlog zakona 
možnost ustanovitelju, da zadrži objavo splošnega akta javne 
agencije, če meni da je v nasprotju z ustavo in zakoni. Če 
javna agencija pri odločitvi vztraja se splošni akt objavi, 
ustanovitelj pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če v 15 
dneh začne postopek pred ustavnim sodiščem (34.člen). 
Razvojne naloge obsegajo predvsem svetovanje, opravljanje 
strokovnih razvojnih nalog za državne organe, lokalne 
skupnosti ter fizične ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov 
iz lastne pristojnosti ter razporejanje in dodeljevanje finančnih 
spodbud in drugih sredstev (35.člen). 
Analitične in strokovne naloge, pri čemer je določeno, da so 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe 
javnega prava dolžne za potrebe priprave strokovnih analiz 
ter drugih vrst obdelav podatkov javni agenciji posredovati 
podatke, ki jih za njihovo pripravo potrebuje. Dolžnost 
posredovanja podatkov proti plačilu dejanskih stroškov se 
podrobneje določi z zakonom ali z ustanovitvenim aktom prav 
tako pa tudi njihova dostopnost javnosti (36.člen). 
Nadzorstvene naloge, ki vključujejo nadzor primernosti in 
strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb, katerim dodeljuje 
finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, 
za katere zakon tako določa. V skladu s posebnim zakonom 
lahko javna agencija opravlja tudi naloge inšpekcijskega 
nadzorstva ter druge nadzorstvene naloge. Pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzorstva imajo pooblaščene osebe javne 
agencije pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev. O 
opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki morajo 
temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije, pregledu 
inšpekcijskega nadzorstva in posvetovanju s strankami v 
postopku. Ugotovitve iz poročila morajo biti javno objavljene 
in dostopne javnosti (37.člen). 
Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija 
opra v!ja tudi druge naloge, če so te naloge neločljivo povezane 
z namenom, zaradi katerega je bila javna agencija 
ustanovljena (38. člen). 

Predlog zakona ureja tudi posamezna vprašanja upravnega 
postopka glede odločanja o javnopravnih stvareh (39. člen). Tako 
v načelu dopušča pravico do pritožbe, vendar daje za zagotovitev 
samostojnosti in strokovnosti pri sprejemanju odločitev javni 
agenciji položaj stranke v upravnem sporu. Javna agencija lahko 
tudi kot tožnik pred upravnim sodiščem, izpodbija odločbo, če 
meni, da je kršen zakon, splošni akt agencije ali drug predpis v 
škodo javne koristi (tretji odstavek 39.člena). 

Z vidika ureditve upravnega postopka in upravnega spora je to 
nova rešitev, ki naj zagotovi dva vidika. Prvič, da se na drugi 
stopnji odločanja (torej ko pristojni organ ustanovitelja odloča o 
pritožbi), spremlja in nadzoruje ter po potrebi tudi korigira odločanje 
o pravicah in obveznostih posameznikov, kar zmanjšuje možnost 
zlorabe javnih pooblastil. Tako pri posamezni odločbi v načelu 
ostaja možnost rednega pravnega sredstva, saj bi drugače ostal 
stranki na voljo le upravni spor, kar pa je mogoče določiti le za 
posebej utemeljene primere. Drugi pomembni vidik je možnost, 
da javna agencija, ki naj bi samostojno odločala in urejala 
posamezno področje, izpodbija odločbo druge stopnje 
(npr.ministrstva) pred upravnim sodiščem. Na ta način se 
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vzpostavi medsebojni sistem zavor in ravnovesij med javno 
agencijo in ustanoviteljem, kar naj bi preprečilo tudi kratkoročne 
(politične) preference pri odločanju o pritožbi s tem pa izničilo 
ravno ključni element oblikovanja javnih agencij kot neodvisnih 
institucij. Vloga javne agencije v upravnem sporu je smiselno enaka 
vlogi državnega pravobranilca, ki v sporu predstavlja zaščitnika 
javnega interesa. Tako bi javna agencija zastopala svoj vidik 
javnega interesa, ki bi se lahko v posameznem primeru skladal z 
vidikom drugostopenjskega organa ter v drugem primeru z 
interesom stranke, ne da bi bila njena vloga vnaprej omejena. 

V skladu z zakonom o upravnem sporu, odloča o sporu o 
pristojnosti ter drugih sporih med javno agencijo in ustanoviteljem 
odloči sodišče v upravnem sporu, če zakon ne določa drugače 
(40.člen). 

Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom javne agencije 
obravnava zaposleni, ki ga za to pooblasti svet javne agencije 
(43.člen). Temu zaposlenemu daje predlog zakona poseben 
položaj, ki sicer ne vsebuje posebnih pooblastil, vendar je zaradi 
uneprijetnosti" njegove vloge sorazmerno zaščiten. Tako zoper to 
osebo ni mogoče izreči ukrepa prenehanja delovnega razmerja 
na podlagi disciplinskega ali drugega postopka ali jo prerazporediti 
na drugo delovno mesto brez soglasja sveta javne agencije. Ta 
oseba iz o svojih ugotovitvah obvešča svet ter osebe, na katere 
se te ugotovitve nanašajo, po lastni presoji pa tudi uporabnika, ki 
je predlog ali pripombo podal. S tem je vzpostavljen predvsem 
ključni pomen komunikacije med javnimi agencijami in uporabniki, 
ki je usmerjen tako k možnim izboljšavam pri delovanju javne 
agencije, kot tudi razjašnjavanju položaja uporabniku, ki se ga 
morda v celoti ne zaveda. 

V. Odnosi z uporabniki 

Predlog zakona ureja odnose z uporabniki precej podrobno, saj 
je eden od temeljnih razlogov za ustanavljanje javnih agencij prav 
približevanje izvrševanje nalog uprave uporabnikom svojih storitev. 

Tako predlog zakona zagotavlja javnost dela javne agencije 
(41.člen) in ne le na pasiven temveč tudi na aktiven način: Javna 
agencija je dolžna uporabnike na primeren način obveščati o 
svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah in obveznostih 
uporabnikov ter postopkih za njihovo uresničevanje, kot tudi o 
drugih pomembnih okoliščinah, ki na odnose do uporabnikov 
vplivajo. 

Pri obveščanju je javna agencija dolžna predvsem (drugi odstavek 
41. člena) 

V prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati navedene podatke, med njimi tudi o 
direktorju javne agencije ter članih njenega sveta ter o imenu 
in priimku oseb, ki poslujejo z uporabniki ter odgovornih oseb, 
V prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati izjavo o strategiji javne agencije, 
Organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij tudi 
preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno tehnično 
opremljena, 
Omogočiti vpogled v poročila o delu lavne agencije, 
Organizirati ustrezno možnost podaje pripomb in predlogov 
uporabnikov na delo javne agencije, tako v ustni, kot tudi 
telefonski in pisni obliki, 
V prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki v pisni 
obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javne agencije, ter 
podatke, ki so potrebni za stik s tem organom. 

Predlog zakona izrecno določa, da je za javnost dela odgovoren 
direkor javne agencije, kar naj bi poudarilo pomen navedenih 
obveznosti. 

Pri poslovanju z uporabniki je javna agencija dolžna zagotoviti 
primeren in uporabnikom prijazen odnos njenih zaposlenih 
(42.člen). Tako mora javna agencija organizirati uradne ure za 
poslovanje z uporabniki v skladu z njihovimi potrebami ter najmanj 
enkrat tedensko tudi v popoldanskem času, razen če glede na 
naravo dela to ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenim 
aktom. Javna agencija mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje 
uporabnikov o njenem delu, ter o možnih predlogih glede storitev 
ni ustreznih Izboljšav. Če je to mogoče, mora agencija v 
ugotavljanje mnenja poleg sedanjih vključiti tudi druge potencialne 
uporabnike njenih storitev, saj javni interes narekuje, da se tudi 
tisti, ki bi sicer lahko bili uporabniki javne agencije, pa iz določenih 
razlogov to niso postali vključijo s svojim mnenjem k izboljšavam 
poslovanja. O ugotovitvah izda agencija poročilo, ki je sestavni 
del poročila o doseženih ciljih in rezultatih javne agencije. 

VI. Program dela in poročanje javne agencije 

Predlog zakona tudi ureja sprejemanje programa dela javne 
agencije (44.člen) in poročanja javne agencije (45. člen), predvsem 
v skladu z zakonom o javnih financah. 

V letnem programu dela javne agencije se določijo cilji in naloge, 
ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v posameznem 
letu, ter način njihovega doseganja ter izvrševanja (44.člen). Pro- 
gram dela je temeljni strateški dokument dela javne agencije v 
posameznem letu. 

Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji 
razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k 
splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za zagotavljanje 
kvalitetnih storitev nasproti javnosti in uporabnikom ter ukrepe za 
zagotavljanje učinkovite porabe sredstev. Na ta način bo vloga 
javne agencije jasno predstavljena vsem, ne le uporabnikom, 
temveč tudi zaposlenim v javni agenciji, kar bo v veliki meri olajšalo 
in okrepilo njeno delovanje. 

Podrobnejša vsebina programa dela se določi z zakonom, 
ustanovitvenim aktom, z uredbo Vlade Republike Slovenije ali 
odlokom lokalne skupnosti. 

Javna agencija poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in rezultatih 
ter o izvrševanju finančnih načrtov ter poslovanja skladno z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in zakonom 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99). 

Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za 
njihovo predložitev se lahko določi z zakonom ali z ustanovitvenim 
aktom ali v pogodbi o financiranju (drugi odstavek 45.člena). Glede 
sprotnega spremljanja dela pa je določeno, da mora direktor 
ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo o delovanju in 
poslovanju javne agencije ter izvrševanju nalog iz pristojnosti 
agencije. 

VII. Financiranje 

Sredstva za začetek dela Javne agencije zagotovi ustanovitelj, ki 
mora v skladu z ustanovitvenim aktom prenesti potrebne prostore 
in opremo za začetek dela v last ali v neodplačno ali odplačno 
posest, uporabo in upravljanje na javno agencijo (46.člen). 
Ustanovitveni akt lahko določi tudi odplačno uporabo prenešenega 
premoženja, s tem pa se postopoma v naš sistem vpeljuje rešitev, 
da se prične plačevati najemnina za uporabo premoženja, s čimer 
se prikazujejo pravi stroški delovanja posamezne institucije. 
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Financiranje javne agencije je po predlogu zakona v določeni 
meri samostojno. Na ta način povečamo samostojnost javne 
agencije In se izognemo tudi problemu tako imenovanega 
moralnega rizika, ki se pojavi, ko uporabnik ne plača v skladu s 
količino storitve, ki se jo je odločil potrošiti. V tem primeru se 
financiranje preko plačila za storitve vzpostavi tudi racionalen 
odnos neposrednih uporabnikov storitev, ki storitve izkoriščajo v 
skladu z dejanskimi potrebami, ne pa neomejeno na račun 
davkoplačevalcev. 

Javna agencija se financira na podlagi sredstev proračuna 
ustanovitelja, ki so pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene s 
pristojnim ministrstvom oziroma županom na podlagi sprejetega 
proračuna, drugih javnofinančnih sredstev, prihodkov, pridobljenih 
s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugih virov (47.člen). 

V kolikor javna agencija opravlja storitve proti plačilu, izda tarifo 
(48.člen), s katero določi višino taks za odločanje o posamičnih 
zadevah, drugih nedavčnih obveznih dajatev in prihodkov od 
upravljanja s premoženjem ustanovitelja ter višino plačil za prodajo 
drugega blaga ali storitev, ki jih opravlja javna agencija. Tarifa 
prične veljati, ko da nanjo soglasje ustanovitelj in se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Takse za odločanje javne 
agencije so prihodek proračuna ustanovitelja (50.člen). 

V skladu s priporočili OECD, Public management service, iz leta 
1998 glede smernic za zaračunavanje storitev uprave 
uporabnikom, je v predlog zakona vključeno tudi določilo, da naj 
se višina taks določi glede na potrebno pokrivanje stroškov 
posamezne storitve v celoti (drugi odstavek 48.člena), kar mora 
seveda tudi temeljiti na ustreznem izračunu cene te storitve ter 
opredelitve virov financiranja. 

Pred izdajo tarife se je potrebno tudi posvetovati z uporabniki 
storitev ter jim omogočiti podajo mnenja glede načrtovanih 
sprememb (49. člen). Vendar pa pri tem posvetovanju nikakor ne 
gre za vprašanje ali spremembe sploh sprejeti (tu nastopi vloga 
predstavnikov uporabnikov v svetu javne agencije), temveč 
utemeljitev racionalnosti takih sprememb, razloge zanje in s tem 
tudi zmanjšanje odpora in nerazumevanja s strani uporabnikov. 
Temu služi tudi obvezna objava obrazložitve sprejete tarife v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Javna agencija odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga. (51.člen) Ustanovitelj ne odgovarja za 
obveznosti javne agencije, če ni z zakonom ali z aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. Predlog zakona določa tudi omejitev, 
da se sredstva proračuna ustanovitelja lahko zagotovijo samo, 
če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega 
premoženja ali če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog 
javne agencije, kar je usmerjeno k povečevanju finančne disci- 
pline in racionalnosti dela javne agencije. 

Presežek prihodkov nad odhodki javne agencije sme javna 
agencija uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, uporabiti za 
dodatno delovno uspešnost zaposlenim v javni agenciji ter vplačati 
v proračun ustanovitelja. O uporabi presežka ali pokrivanju 
primanjkljaja pri poslovanju javne agencije odloča svet javne 
agencije na predlog direktorja po predhodnem soglasju 
ustanovitelja (tretji in četrti odstavek 51.člena). 

Poleg določb Zakona o javnih financah določa predlog zakona 
omejitev, da se javna agencija sme v skladu z zakonom zadolžiti 
samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni 
pogoji iz Zakona o javnih financah (52.člen). 

VIII. Računovodstvo In predložitev letnih poročil 

Računovodstvo in predložitev letnih poročil že urejata Zakon o 
računovodstvu ter Zakon o javnih financah, predlog zakona pa 
dodaja določbo, da mora letno poročilo pregledati pooblaščeni 
revizor (53.člen). V sistem enotnega zakladniškega računa iz 
61.člena Zakona o javnih financah so s svojimi računi vključene 
tudi javne agencije. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi 
sredstvi na računih javnih agencij in stroški, nastali v zvezi z 
zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega 
računa, so prihodek oziroma odhodek javnih agencij. 

IX. Nadzor 

Glede nadzora nad delom javne agencije vsebuje zakon le splošne 
določbe glede pristojnosti računskega sodišča ter ustanovitelja 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno 
rabo sredstev opravlja računsko sodišče (54.člen). Nadzor nad 
zakonitostjo dela javne agencije opravljajo pristojni državni organi 
oziroma orgar. Minske uprave. Nadzor nad strokovnostjo dela 
javne agencije opravljajo z zakonom določeni strokovni organi. 
Nadzor nad zakonitim, učinkovitim in uspešnim poslovanjem javne 
agencije opravlja pristojno ministrstvo oziroma organ občinske 
uprave. (55. člen) 

X. Prenehanje 

Javna agencija preneha (56.člen): 
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa javne 

agencije v sodni register, 
- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker 

so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena, 
za katero je bila agencija ustanovljena, 

■ če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali 
razdeli v dvoje ali več pravnih oseb, 
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije 
javne agencije, v skladu z zakonom. 

XI. Prehodne in končne določbe 

Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za zaposlene v javnih agencijah uporabljajo predpisi, ki urejajo 
položaj zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki Zakona 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih, dodatke zaposlenim v javnih agencijah 
pa lahko določi ustanovitelj z ustanovitvenim aktom ali drugim 
predpisom ali pa se določijo z ustrezno kolektivno pogodbo 
(57.člen) 

Za agencije ter druge osebe javnega prava, ki so ustanovljene na 
podlagi posebnih zakonov, se ta zakon ne uporablja, razen če 
poseben zakon ne določa drugače. Predlog zakona tudi odpira 
možnost, da se skladi na področju kulture, ki naj bi se uskladili z 
Zakonom o javnih skladih, lahko preoblikujejo tudi v javne agencije 
po tem zakonu (58.člen). 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

ZAKON O JAVNIH AGENCIJAH - hitri postopek 

1. Naslov predlooa akta: 

Zakon o javnih agencijah - hitri postopek . 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3. Skladnost predloga akta 8 predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno); 

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6. Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

/ 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo 
Univerze v Ljubljani. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev : 

Po Državnem programu za prevzem pravnega dela EU do konca 
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja Upravna 
usposobljenost za izvajanje pravnega reda skupnosti, Upravne 
strukture sprejme zakon o javnih agencijah najkasneje do 2000- 
I. 

dr.Grega VIRANT, l.r. dr. Peter JAMBREK, l.r. 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

REVIDIRANJU (ZRev-1) 

- EPA 773 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-1611-0124 
Številka: 404-23/99-3 
Ljubljana, 24.8.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 49. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.5.2000, 
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se 
uvrsti na 54. izredno sejo Državnega zbora. 

Hkrati pošiljajo v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o revidiranju - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predloga zakona o revidiranju - tretja 
obravnava ne sprejme. 

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 
bosta kot njega predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnihteles sodelovala: 

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za tinance, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance. 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

BESEDILO ZAKONA 

1.TEMELJNE DOLOČBE 

Pojem revidiranja 
I. člen 

Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je preizkušanje 
in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, 
uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na podlagi tega dajanje 
neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi 
v vseh pomembnejših pogledih podajajo resničen in pošten prikaz 
finančnega stanja in poslovni izid pravne osebe v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: 
revidiranje). 

Način revidiranja 
2. člen 

(1) Revidiranje mora potekati na način, določen s tem zakonom, 
temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja, ki jih 
sprejema Slovenski Inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: 
Inštitut) ter mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi 
stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij 
sprejema Mednarodni odbor za pravila revidiranja in drugimi 
zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma 
druge oblike revizije, In predpisi, izdanimi na njihovi podlagi (v 
nadaljevanju: pravila revidiranja). 

(2) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom ali na 
podlagi naročila pravne osebe. 
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Nadzor nad revidiranjem 
3. člen 

' 
Nadzor nad revidiranjem opravlja Inštitut. 
Opravljanje storitev revidiranja 

4. člen 

(1) Storitve revidiranja lahko opravljajo samo: 

1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za 
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem 
besedilu: revizijska družba), 

2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja 
kot svojo dejavnost, in je za opravljanje teh storitev pridobil 
dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem besedilu: samostojni revizor). 

(2) Storitve revidiranja zadrug (zadružna revizija) lahko opravlja 
tudi zadružna zveza, ki je za opravljanje teh storitev pridobila 
dovoljenje Inštituta. 

(3) Naloge revidiranja iz 1. člena tega zakona lahko pri osebah iz 
prvega in drugega odstavka tega člena v imenu revizijske družbe 
oziroma kot samostojni revizor opravljajo samo osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. Te osebe smejo 
izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim 
osebam, vendar le v skladu z ravnijo njihove strokovne 
usposobljenosti in z ustreznimi delovnimi izkušnjami in pod 
pogojem, da je njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano. 

(4) Določbe tega zakona o revizijski družbi se smiselno 
uporabljajo tudi za samostojnega revizorja. Za zadružno revizijo 
iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
3. poglavja tega zakona. 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem 
5. člen 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem so: 
1. računovodstvo, 
2. poslovne finance, 
3. notranje revidiranje, 
4. revidiranje informacijskih sistemov, S. davčno proučevanje in 
svetovanje, 
6. ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme. 

Domače osebe, osebe držav članic in tuje osebe 
6. člen 

(1) Domača oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež 
na območju Republike Slovenije, in fizična oseba, ki ima bivališče 
na območju Republike Slovenije. 

(2) Oseba države članice po tem zakonu je pravna oseba, ki ima 
sedež na območju države članice Evropskih skupnosti, ki deluje 
v okviru Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) 
in fizična oseba, ki ima bivališče na območju države članice. 

(3) Tuja država po tem zakonu je območje države, ki ni država 
članica. 

(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na 
območju tuje države, in fizična oseba, ki ima bivališče na območju 
tuje države. 

Udeležba, kvalifcirani delež in naložbe 
7. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 

(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 

(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je: 

1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih 
pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik glasovalne pravice ali 
deleže v kapitalu te osebe, 

2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 
je ta oseba, 

3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma depozita oziroma 
drugih pravnih poslov, ki so po svojem ekonomskem namenu 
enaki kreditu oziroma depozitu. 

Povezane osebe 
8. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, 
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače 
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo 
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe 
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na 
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. 

(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki 
so med seboj povezane: I. kot ožji družinski člani; 

2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 

3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, 
ki sc štejejo za povezane po drugih točkah tega člena; 

4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in S4/ 
99 - v nadaljnjem besedilu: ZGD); 

5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funl:cijo oziroma v kateri 
so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 

(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se 
štejejo 

I. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo In družinska razmerja, enake pravne posledice kot 
zakonska zveza; 
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2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti; 

3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti im so osebi 
dodeljene v skrbništvo. 

Posredna pridobitev 
9. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih 
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, 
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik 
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju. 

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni Imetnik delnic, 
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo 
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih 
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

2. INŠTITUT 

2.1. POLOŽAJ IN NALOGL INŠTITUTA 

Inštitut 
10. člen 

(1) Inštitut j e pravna oseba. 

(2) Za inštitut se uporabljajo določbe zakona o zavodih (Uradni 
list IZS, št. 12/91, 17/91, S S/92, 13/93, 66/93, 4S/94 in 8/96 - v 
nadaljnjem besedilu ZZ), če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Ustanovitelji inštituta 
11. člen 

(1) Ustanovitelj inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije. 

(2) Ustanovitelji inštituta so lahko tudi pooblaščeni revizorji, če 
statut Inštituta tako določa. 

Naloge in pristojnosti Inštituta 
12. člen 

(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju revidiranja in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. 

(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti: 

I. sprejema in objavlja naslednje strokovne standarde: - 
računovodske standarde, 
- standarde revidiranja, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 2. določa strokovna znanja in 
izkušnje, potrebne za opravljanje nalog: 

- pooblaščeni revizor in revizor, 
- pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma strojev In 
opreme oziroma nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
ocenjevalec), 

3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 
2. točke tega odstavka, 

4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: - storitev 
revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, - nalog 
pooblaščenega ocenjevalca, 

5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev 
strokovnega naziva: - preizkušeni notranji revizor, 
- preizkušeni računovodja, 
- preizkušeni poslovni finančnik, 
- preizkušeni revizor informacijskih sistemov, - preizkušeni 
davčnik, 
- drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, povezanih z 
revidiranjem, 

6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih 
nazivov iz 5. točke tega odstavka, 

7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z 
razvojem revizijske stroke in drugih strokovnih področij, 
povezanih z revidiranjem, 

8. vodi registre: 
- revizijskih družb in samostojnih revizorjev, - pooblaščenih 
revizorjev in revizorjev, 
- pooblaščenih ocenjevalcev, 
- oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut, 

9. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 

10. opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom 
Inštituta. 

Statut Inštituta ter tarifa in letno poročilo 
13. člen 

(1) Podrobnejšo organizacijo, poslovanje In naloge Inštituta ureja 
statut Inštituta. 

(2) Tarifa Inštituta prične veljati, ko da nanjo soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo 
Inštituta. 

Objava standardov in splošnih aktov 
14. člen 

Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti: 
1. standarde, ki jih sprejema, 
2. statut in tarifo, ki jo sprejema. 
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2.2. ORGANI INŠTITUTA 3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, 

Organi inštituta 
15. člen 

Organi Inštituta so: 
1. svet Inštituta, 
2. direktor Inštituta, 
3. revizijski svet, 
4. strokovni svet. 

Svet Inštituta 
16. člen 

(1) Inštitut upravlja svet Inštituta. 

(2) Svet Inštituta: 

1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema Inštitut, 

2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo 
izvajanje, 3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo 
Inštituta, 

4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 5. določa 
tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut, 

6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom Inštituta. 
(3) Svet Inštituta ima 13 članov, od katerih imenujejo: 
- 4 člane ustanovitelji, 
- 6 članov osebe, ki so vpisane v register pri Inštitutu, - 2 člana 
minister, pristojen za finance, 
- 1 člana delavci Inštituta. 

(4) člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. 

Direktor 
17. člen 

(1) Direktor Inštituta vodi poslovanje Inštituta in ga zastopa. 

(2) Za direktorja Inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor, 

2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta, 3. da 
je državljan Republike Slovenije, 

4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora več kot treh 
mesecev, ki še ni izbrisana. 

(3) Direktorja Inštituta imenuje svet Inštituta. 

(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je po preteku 
mandata lahko ponovno imenovan. 

Revizijski svet 
18. člen 

(1) Revizijski svet: 

1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: - dejavnosti 
revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja; 2. opravlja nadzor 
nad revidiranjem, 
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4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 

5. opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem revirijske 
stroke. 

(2) Revizijski svet in devet članov. Direktor Inštituta je po funkciji 
član revizijskega sveta, pet članov revizijskega sveta mora imeti 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ostali 
trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti 
ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva 
in financ. 

(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni 
revizorji. 

(4) Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje min- 
ister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

(5) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po 
preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovni svet 
19. člen 

( I ) Strokovni svet: 

1. odloča o Izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 

2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz I. točke tega člena, 3. 
sprejema naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 4. določa pogoje za pridobitev 
potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog ocenjevalec 
vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 

5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. 
člena tega zakona, razen tistih, za katere je na podlagi prvega 
odstavka 18. člena tega zakona pristojen revizijski svet. (2) 
Strokovni svet ima enajst članov, od katerih jih devet imenujejo 
osebe, ki so pridobile 

kateregakoli od strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut, dva 
člana pa iz vrst univerzitetnih delavcev imenujejo visokošolske 
ustanove. 

(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovne sekcije In druga delovna telesa 
20. člen 

Inštitut lahko svoje strokovno delo organizira v sekcijah oziroma 
drugih delovnih telesih za posamezna strokovna področja 
delovanja Inštituta. 
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3. REVIDIRANJE 

3.1. POTEK REVIDIRANJA 

Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja 
revidiranje 

21. člen 

(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje, mora 
pooblaščenim osebam revizijske družbe posredovati vso potrebno 
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise 
in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe 
mora pravna oseba v okviru običajnega poslovnega časa 
omogočiti dostop do poslovnih prostorov. 

(2) Ga izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim 
osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne prostore in 
pripomočke. Ce so bili opravljeni vnosi podatkov z uporabo 
računalniške obdelave, mora pravna oseba na lastne stroške v 
primernem roku pooblaščenim osebam revizijske družbe dati na 
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in, 
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu 
kopij. 

(3) Kadar je za preizkus in oceno posameznih postavk v 
računovodskih izkazih potrebno strokovno znanje, s katerim ne 
razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na zahtevo 
revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev 
strokovnjaka ustrezne stroke. 

(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne 
omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
tega člena, mora pooblaščeni revizor to napisati v revizijskem 
poročilu. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
22. člen 

(1) Revizijska družba mora kot zaupne varovati vse podatke, 
dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju 
revidiranja. 

(2) Uprava revizijske družbe, družbeniki, delničarji oziroma člani 
revizijske družbe, pooblaščeni revizorji, revizorji in drugi delavci 
revizijske družbe oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim 
delom v revizijski družbi oziroma opravljanju storitev za revizijsko 
družbo na kakršen koli način dostopni zaupni podatki iz prvega 
odstavka tega člena, teh podatkov ne smejo sporočati tretjim 
osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale 
tretje osebe. 

(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih 
primerih: 

1. če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad 
banko, zavarovalnico, borzno posredniško družbo, družbo za 
upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v skladu z zakonom, ki 
ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila, 

2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz I. točke tega 
odstavka o določenih okoliščinah dolžna poročati nadzornemu 
organu, 

3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo 
posamezni zaupni podatki, 

4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih 
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma 
naloži pristojno sodišče, 

5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba 
izvedela pri opravljanju revidiranja izhaja utemeljen sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji dolžnost podati 
ovadbo, 

6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad 
revizijsko družbo in predložitev teh podatkov oziroma revizijske 
dokumentacije pisno zahteva Inštitut. 

Opravljanje revidiranja 
23. člen 

(1) Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu s pravili 
revidiranja. 

(2) Revizijska družba mora revizijsko dokumentacijo pripravljati 
in voditi v slovenskem jeziku. 

(3) Revizijska družba mora hraniti revizijsko dokumentacijo pet 
let po opravljenem revidiranju. Način hranjenja revizijske 
dokumentacije določi Inštitut. 

Poročilo o revidiranju 
24. člen 

(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora sestaviti in 
podpisati pooblaščeni revizor. 

(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati: 

1. pojasnilo obsegu revidiranju, v katerem se navedejo 
računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja in prikažejo 
uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo razlogi, zaradi 
katerih ti standardi niso bili uporabljeni, 

2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi 
(računovodska načela in računovodski standardi), 

3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi 
prikazujejo resnično finančno stanje in poslovni izid ter spremembe 
v finančnem položaju pravne osebe. 

(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno 
posredniške družbe, družbe za upravljanje, zavarovalnice 
oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi podatke, 
določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb. 

(4)'Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je bilo pri pravni 
osebi končano revidiranje. 

(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma 
podružnice osebe države članice ali tuje osebe na območju 
Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku 

Mnenje pooblaščenega revizorja 
25. člen 

(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora obsegati oceno o stopnji 
resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, in je lahko 
pritrdilno, s pridržkom ali odklonilno. 
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(2) S pritrdilnim mnenjem se oceni, da računovodskih izkazi 
resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid. 

(3) Z mnenjem s pridržkom se izrazi pridržek glede resničnosti in 
poštenosti prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih 
izkazih. 

(4) Z odklonilnim mnenjem se oceni, da računovodski izkazi niso 
resnični in pošteni. 

(5) Pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja, če pravna 
oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne omogoči 
izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 21. člena 
tega zakona oziroma če pravna oseba vodi poslovne knjige, 
spise in računalniške zapise v nasprotju z računovodskimi 
standardi, in zaradi tega ni dovolj podlag, da bi pooblaščeni revizor 
lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost računovodskih 
izkazov. 

(6) V primerih iz tretjega do petega odstavka tega člena mora 
revizor v poročilu o revidiranju utemeljiti razloge za takšno mnenje 
oziroma za to, da je zavrnil izdelavo mnenja. 

3.2. POGOJI REVIDIRANJA 

Neodvisnost revidiranja 
26. člen 

Revizijska družba mora revidiranje v pravni osebi opravljati 
neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. 

Prepoved revidiranja v posamezni pravni osebi 
27. člen 

(1) Revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni 
pravni osebi: 

1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 

2. če ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi, 

3. če so osebe, ki so povezane s pravno osebo na način iz 5. 
točke drugega odstavka 8. člena tega zakona: 
- ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta oziroma 
pooblaščenih revizorjev v revizijski družbi, 
- skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža 
v revizijski družbi, 

4. Če je povezana s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranskost 
revidiranja. 

(2) Pooblaščeni revizor oziroma revizor ne sme opravljati nalog 
revidiranja v posamezni pravni osebi. 

1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 

2. če je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranost 
revidiranja. 

Pogodba o revidiranju 
28. člen 

(1) Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe in pravne 
osebe, pri kateri se opravlja revidiranje, uredita stranki s pogodbo 
o revidiranju. 

(2) Pogodba o revidiranju mora biti sklenjena v pisni obliki. 

(3) S pogodbo o revidiranju ni mogoče izključiti obveznosti 
revizijske družbe določene v 21. do 25. členu tega zakona. 

(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena so nične. 

(5) Cena za storitve revidiranja mora biti določena v skladu s 
smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

4. POOBLAŠČENI REVIZOR IN REVIZOR 

Pooblaščeni revizor In revizor 
29. člen 

(1) Pooblaščeni revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje 
Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 

(2) Revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog revizorja. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja 
30. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da ima univerzitetno izobrazbo, 

2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj 
triletne delovne Izkušnje pri opravljanju revidiranja šteto po 
pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja, 

3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja, 

4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja 
dve leti od izdaje, veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve 
leti, če imetnik dovoljenja opravi program dodatnega strokovnega 
izobraževanja po programu, ki ga določi Inštitut. 

Dovoljenje za opravljanje nalog revizorja 
31. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog revizorja, če oseba 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da ima univerzitetno izobrazbo, 

2. da ima najmanj dvoletne delovne izkušnje na področju revidiranja 
oziroma notran jega revidiranja, 

3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja. 

4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

5. da obvlada slovenski jezik. 
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(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

Poročanje 
32. člen 

(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi poročati 
o naložbah, na podlagi katerih je posredno oziroma neposredno 
pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni osebi in o vsaki 
nadaljnji naložbi v to pravno osebo. 

(2) Pooblaščeni revizor In revizor mora revizijsko družbo 
nemudoma obvestiti o naložbah v pravni osebi, s katero je 
revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma o 
okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega zakona. 

Nadzor 
33. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja Inštitut, 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorjaoziroma revizorja 

34. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja: 

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 

2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, če pooblaščeni revizor 
oziroma revizor pri izvajanju nalog revizije: 

1. krši prepoved iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, 

2. krši pravila revidiranja, in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju 
pomanjkljivo oziroma zavajajoče, 

3. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 

4. če ponavljajoče krši druge določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih 
oseb oziroma pravila revidiranja. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
35. člen 

(1) Z odločbo 0 odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni revizor oziroma revizor 
v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih 
mesecev in ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 

(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni revizor dzlroma revizor v preizkusni 
dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje 
oziroma izreči opomin. 

Opomin 
36. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma reviz_orju 
opomin, če pooblaščeni revizor oziroma revizor krši pravila 
revidiranja in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni 
odvzem dovoljenja. 

5. REVIZJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR 

5.1. STATUSNE DOLOČBE 

Uporaba določb 
37. člen 

Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizorja se 
uporabljajo določbe ZGD o gospodarskih družbah oziroma 
podjetniku posamezniku, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Pravno organizacijska oblika 
38. člen 

(1) Revizijska družba je lahko organizirana samo kot gospodarska 
družba po ZGD. 

(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravo revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za poslovodje revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe, oziroma za samostojnega revizorja. 

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delničarje revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbenike revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe. 

"V. 
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na statut revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbeno pogodbo revizijske 
družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo 
oziroma osebne družbe. 

(5) Kadar se samostojni revizor po ZGD ne vpiše v sodni regis- 
ter, se določbe tega zakona o vpisu v sodni register smiselno 
uporabljajo za vpis v ustrezen drug register samostojnih 
podjetnikov. 

Dejavnost revizijske družbe 
39. člen 

(1) Revizijska družba lahko opravlja samo storitve revidiranja. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
revizijska družba opravlja tudi storitve na strokovnih področjih, 
povezanih z revidiranjem. 

Delnice revizijske družbe 
40. člen 

če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora 
izdati Imenske delnice. 
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Delničarji revizijske družbe 
41. člen 

(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v 
kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe z najmanj 75%, morajo 
biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe, revizijske družbe držav 
članic in tuje revizijske družbe. 

(2) Če Inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz prvega 
odstavka tega člena odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji 
osebi, ki ni oseba iz prvega odstavka tega člena, tako, da zaradi 
tega osebe iz prvega odstavka tega člena v kapitalu ozirotna pri 
upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, 
s pridobitvijo katerih je kršena določba prvega odstavka tega 
člena, nima nobenih pravic. 

(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena 
izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, da imetnik delnic nima 
nobenih pravic. 

(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena mora dati 
Inštitut imetniku delnic rok, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne 
daljši od petnajst dni, da se izjasni o razlogih. 

(6) Tuja revizijska družba je po prvem odstavku tega člena lahko 
imetnik delnic samo, če so po .pravu države sedeža tuje revizijske 
družbe, slovenske revizijske družbe lahko imetniki delnic revizijske 
družbe v državi sedeža tuje revizijske družbe. 

Obveznosti delničarja 
42. člen 

(1) Delničar revizijske družbe mora revizijski družbi poročati: 

1. O naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno 
pridobil delež v posamezni pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi 
v to pravno osebo, 

2. če je delničar pravna oseba: 
-o spremembah imetnikov kvalificiranih deležev v tej pravni osebi, 
- o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta. 

(2) Imetnik kvalificiranega deleža v revizijski družbi mora revizijsko 
družbo nemudoma obvestiti o povezanosti s pravno osebo, s 
katero je revizijska družba sklenila pogodbo 0 revidiranju, zaradi 
katerih bi revizijska družba kršila prepoved iz 27. člena tega 
zakona. 

(3) Če delničar krši obveznosti iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, mora revizijska družba nemudoma obvestiti 
Inštitut. 

Prepoved izvrševanja pravic iz delnic 
43. člen 

(1) Inštitut izda odločbo, s katero delničarju prepove izvrševanje 
pravic iz delnic: 

1. če delničar ponavljajoče krši obveznost iz prvega oziroma 
drugega odstavka 42. člena tega zakona oziroma kako drugače 
ponavljajoče ovira opravljanje nadzora nad revizijsko družbo, 

2. če je delničar tuja revizijska družba oziroma druga tuja oseba 
In nastopijo oziroma obstajajo okoliščine iz drugega odstavka 50. 
člena tega zakona, 

3. če delničar krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delničar iz delnic, 
katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 

Statut revizijske družbe 
44. člen 

(1) Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške 
družbe mora statut revizijske družbe urejati tudi vsebino poročil 
oziroma obvestil iz prvega in drugega odstavka 42. člena tega 
zakona ter način in roke za poročanje oziroma obveščanje. 

(2) Statut revizijske družbe mora tudi določati, da ima revizijska 
družba pravico izključiti: 1. delničarja, ki mu Inštitut izda odločbo 
iz četrtega odstavka 41. člena oziroma prvega odstavka 43. člena 
tega zakona, in ki v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, 
šteto od pravnomočnosti te odločbe, delnic ne odsvoji, 

2. pravnega naslednika delničarja, ki s pridobitvijo delnic krši prvi 
odstavek 41. člena tega zakona. 

Uprava revizijske družbe 
45. člen 

(1) Uprava revizijske družbe ima lahko enega ali več članov. 

(2) Za člana uprave revizijske družbe ne more biti imenovana 
oseba, ki je bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen 
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. (3) Najmanj en 
član uprave revizijske družbe mora obvladati slovenski jezik. 
Najmanj en član uprave revizijske družbe mora imeti v Republiki 
Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov. 

(4),Večina članov uprave morajo biti pooblaščeni revizorji. Če ima 
uprava samo dva člana, mora biti pooblaščeni revizor najmanj 
eden od obeh. 

(5) V revizijski družbi mora biti za poln delovni čas zaposlen 
najmanj en pooblaščeni revizor. Če je zaposlen le en pooblaščeni 
revizor, mora biti hkrati imenovan za člana uprave. 

Posebna določba za samostojnega revizorja 
46. člen 

Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja: 

1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD, 

2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na organiziranem 
trgu, 

3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za 
upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo finančne 
storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh storitev, določa 
dodaten obseg revidiranja, 

4. konsolidiranih izkazov. 

Zavarovanje odgovornosti 
,47. člen 

(1) Revizijska družba mora zavarovati svojo odgovornost za 
škodo, ki jo povzroči pravni osebi, pri kateri je opravila revidiranje, 
oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju oziroma 
pravil revidiranja. 
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(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prvega 
odstavka tega člena za posamezen zavarovalni primer mora biti 
za posamezno poslovno leto najmanj enaka tistemu od naslednjih 
rezultatov, ki je višji: 
- najvišji ceni za storitve revidiranja na podlagi posamezne pogodbe 
o revidiranju pomnoženi s 1 S, 
- seštevku cen za storitve revidiranja na podlagi vseh pogodb o 
revidiranju pomnoženemu z 2,5. 

(3) Posamezen zavarovalni primer iz drugega odstavka tega 
člena je škoda, nastala v zvezi s posameznim poročilom o 
revidiranju. 

5.2. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV 
REVIDIRANJA 

Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja 
48. člen 

Revizijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni regis- 
ter oziroma pred vpisom ustrezne spremembe dejavnosti v sodni 
register pridobiti dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev 
revidiranja. 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
49. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja je 
treba priložiti: 

1. statut revizijske družbe, 

2. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova 
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic 
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in pri upravjanju 
revizijske družbe, 

3. za delničarje - pravne osebe: 
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega 
registra, 
- če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev iz knjige 
delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, overjen 
prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; za 
delničarje, ki so tuje pravne osebe je treba listine predložiti v 
overjenem prevodu, 

4. za delničarje - revizijske družbe držav članic oziroma tujih 
držav: mnenje pristojnega nadzornega organa države članice 
oziroma tuje države, ki obsega: 
- vsebino predpisov države članice oziroma tuje države, ki urejajo 
pogoje za opravljanje storitev revidiranja in nadzor nad 
opravljanjem teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da je revizijska družba v 
državi članici oziroma tuji državi upravičena opravljati storitve 
revidiranja in morebitne omejitve revizijske družbe pri opravljanju 
teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da bo Inštitut obveščal o 
vseh ukrepih nadzora izrečenih revizijski družbi države članice 
oziroma tuje države. 

5. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom načina 
povezav, 

6. drugo dokumentacijo, ki jo določi Inštitut, in na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti ali je revizijska družba kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna opravljati storitve revidiranja. 

Odločanje določb o dovoljenju za opravljanje storitev 
revidiranja 

50. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, če 
bodoča revizijska družba izpolnjuje pogoje, določene v 39. do 45. 
členu tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe oseba, ki je bila posredno ali 
neposredno obvladujoča oseba revizijske družbe, ki ji je bilo 
odvzeto dovoljenje za opravljanje revizijskih storitev. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe tuja revizijska oziroma druga 
tuja oseba oziroma če so te osebe skupaj imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe, in je ob upoštevanju 
predpisov države oziroma držav teh oseb oziroma ob upoštevanju 
prakse države oziroma držav teh oseb pri uporabi in izvrševanju 
teh predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo 
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

(4) Pred odločitvijo o zavrnitvi dovoljenja mora dati Inštitut bodoči 
revizijski družbi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši 
od trideset dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja. 

5.3. NADZOR NAD REVIZIJSKIMI DRUŽBAMI 

5.3.1. Splošne določbe 

Nadzor nad revizijskimi družbami 
51. člen 

(1) Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami z namenom 
preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna 
v skladu s pravili revidiranja. 

(2) Inštitut opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, povezanimi 
z revizijsko družbo, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem revizijske družbe v skladu s 27. členom tega zakona. 

(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka 
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Inštitut pregled 
poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim 
organom. 

Način opravljanja nadzora 
52. člen 

Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami s: 

1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
revizijskih družb in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2. opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 3. 
izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 
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Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
53. člen 

(1) Za opravljanje nadzora in I. in 2. točke 52. člena tega zakona 
plačujejo revizijske družbe Inštitutu nadomestilo za nadzor, ki ga, 
določa tarifa Inštituta. 

(2) Tarifa Inštituta lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka 
tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih 
dolžne plačati vse revizijske družbe za posamezno leto, ne 
preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 52. člena 
tega zakona v tem letu. 

(3) Če revizijska družba ne plača nadomestila, v rokih, ki jih 
določa tarifa iz prvega odstavka tega člena, Inštitut revizijski 
družbi z odločbo naloži plačilo. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

Stroški nadzora 
54. člen 

(1) Kadar je revizijski družbi izrečen ukrep nadzora po tem zakonu 
mora Inštitutu plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, 
ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa Inštituta. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
Inštitut z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega 
člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva tudi, če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora postopek 
sodnega varstva ni dopusten. 

(4) Pravnomočna odločba iz drugega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

5.3.2. Poročanje 

Redno poročanje in poročanje na zahtevo Inštituta 
55. člen 

(1) Revizijska družba mora poročati Inštitutu o naslednjih dejsVVih 
in okoliščinah: I. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni 
register; 

2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 

3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma 
spremembi kvalificiranih deležev, 

4. naložbah na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali 
neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o 
vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo, 

5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno 
leto. 

(2) Revizijska družba mora na zahtevo Inštituta posredovati 
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje 
nadzora oziroma Izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Inštituta. 

(3) Inštitut določi podrobnejšo vsebino poročil iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, ter način in roke poročanja o dejstvih in 
okoliščinah iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

5.3.3. Ukrepi nadzora 

Ukrepi nadzora 
56. člen 

Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so: 

I . odreditev odprave kršitev; 

2. odreditev dodatnih ukrepov; 

3. odvzem dovoljenja. 

Odredba o odpravi kršitev 
57. člen 

(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju 
nadzora nad revizijsko družbo ugotovi: 

1. da revizijska družba krši prepoved iz prvega odstavka 27. 
člena tega zakona za opravljanje revidiranja v pravnih osebah, s 
katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila pogodbo o 
revidiranju; 

2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 3. da revizijska družba krši določbo 40. člena 
tega zakona; 

4. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
5. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju. 

(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Inštitut rok za 
odpravo kršitev. 

Poročilo o odpravi kršitev 
58. člen 

(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka S7. člena 
tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Inštitutu dostaviti 
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je 
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so 
bile ugotovljene kršitve odpravljene. 

(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, 
s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene. Inštitut lahko pred 
izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, 
potrebnem za ugotovitev ali so kršitve odpravljene. 

(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih 
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Inštitut 
revizijski družbi z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi 
rok za dopolnitev. 

(4) Inštitut mora odločbo oziroma odredbo iz drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po prejemu 
poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve 
odpravljene. 

Dodatni ukrepi 
59. člen 

(1) Če Inštitut pri izvajanju nadzora ugotovi, da revizijska družba 
huje krši pravila o revidiranju, lahko z odredbo o odpravi kršitev 
kot dodatni ukrep upravi revizijske družbe naloži, da sprejme In 
opravi ukrepe za: 
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1. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad revidiranjem, 

2. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad pretokom 
zaupnih podatkov, 

3. spremembo notranje organizacije revizijske družbe; 

4. druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o revidiranju. 

(2) Šteje se, da revizijska družba huje krši pravila o revidiranju: 

1. če revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 

2. če je bil nad delničarjem revizijske družbe - imetnikom 
kvalificiranega deleža začet postopek za iz rek prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic zaradi razloga iz 3. točke 43. člena 
tega zakona, 

3. če je bil nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizorjem, ki 
pri revizijski družbi opravlja naloge revidiranja, začet postopek 
za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 

(3) Inštitut naloži pristojnemu organu revizijske družbe, da razreši 
člana oziroma člane uprav« in imenuje novega člana oziroma 
člane uprave; 

1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o odpravi 
kršitev oziroma, 

2. če uprava revizijske družbe ne opravi dodatnih ukrepov iz 
prvega odstavka tega člena, ki jih je odredil, oziroma 

3. če revizijska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega 
in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Inštituta ali če kako 
drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti 

60. člen 

Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja v naslednjih primerih: 

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 

2. če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 
59. člena tega zakona in pristojni organ revizijske družbe v roku, 
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma 
članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo Imenovani 
člani uprave v roku dveh mesecev od imenovanja niso odpravili 
kršitev oziroma opravili dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za 
dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
61. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo Izvršil, če revizijska družba v 
času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev 
in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo storila nove 
kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje. 

(2)Kadar Inštitut izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzdm dovoljenja izvršen tudi, če revizijska družba v 
določenem roku ne odpravi kršitev oziroma opravi dodatnih 
ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. 

Rok za izpolnitev teh obveznosti določi Inštitut v mejah preizkusne 
dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
62. člen 

Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, 
če revizijska družba v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih 
pogojev iz drugega odstavka 61. člena tega zakona. 

6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC 

Pooblaščeni ocenjevalec 
63. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, 
ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja. 

(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. 

(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca 

64. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da ima univerzitetno izobrazbo, 

2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva 
znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti 
premoženja iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 63. 
člena tega zakona, 

3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca iz prvega, drugega oziroma tretjega 
odstavka 63. člena tega zakona, 

4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

t 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
65. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec mora kot zaupne varovati vse 
podatke, dejstva In okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju 
ocenjevanja premoženja. 

(2) Določbe 1. in 3. do 6. točke tretjega odstavka 22. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo tudi za pooblaščenega 
ocenjevalca. 
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Nadzor 
66. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut, 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca 

67. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca: 1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z 
navajanjem neresničnih podatkov, 

2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca, če pooblaščeni ocenjevalec pri 
izvajanju ocenjevanja premoženja: 

1. krši standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve mnenje o 
ocenjeni vrednosti oziroma obraz ložitev tega mnenja napačna 
oziroma zavajajoča, 

2. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 

3. če ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja 
oziroma standarde ocenjevanja in mu je bil zaradi teh kršitev že 
izrečen opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
68. člen 

(1) Z odločbo 0 odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni ocenjevalec v času, 
ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in 
ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je 
mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 

(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni ocenjevalec v preizkusni dobi stori 
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma 
izreči opomin. 

Opomin 
69. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če 
pooblaščeni ocenjevalec krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov In predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja oziroma 
standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja 
oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA V 
POSAMIČNIH ZADEVAH 

7.1. SKUPNE DOLOČBE 

7.1.1. Uporaba določb o postopku 

Uporaba določb o postopku 
70. člen 

(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen 
po tem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, če ni v 
drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače določeno. 

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja Inštituta uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 - v nadaljnjem 
besedilu: ZUP). 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku 
odločanja Inštituta ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje 
niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 

(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju nadzora po tem 
zakonu oziroma odločanju o drugih posamičnih zadevah. 

(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo tudi za Inštitut, člane njegovih organov, 
zaposlene pri Inštitut oziroma druge osebe, ki so jim pri njihovem 
delu v Inštitutu dostopni zaupni podatki. 

7.1.2. Postopek do izdaje odločbe in odločanje 

Izjave strank 
71. člen 

(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno. 

(2) V primeru Iz drugega odstavka 73. člena tega zakona lahko 
stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi. 

I 

Možnost izjave 

72. člen 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti 
kateri ni ugovora, mora Inštitut stranko pozvati, da se izjavi o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev, kolikor zakon 
v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve 
možnosti stranki, da se izjavi. 

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
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1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka 
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo; 

2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osem dni; 

3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se 
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. (3) V izjavi 
lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in 
okoliščine, 

navedene v pozivu iz prvega odstavka tega člena, niso podane 
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. 
Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze 
izjavi priložiti. 

(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo 
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju 
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(4) Po izteku roka za Izjavo stranka nima pravice navajati novih 
dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje 
73. člen 

(1) Inštitut odloča brez naroka. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Inštitut razpiše 
ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali 
ugotovitev odločilnih dejstev. 

7.1.3. Odločbe 

Vrste odločb Inštituta 
74. člen 

(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. 

(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe. 

7.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA 

7.2.1. Skupne določbe 

Postopek sodnega varstva 
77. člen 

(1) Sodno varstvo proti odločbam Inštituta se zagotavlja v 
postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: 
postopek sodnega varstva) 

(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o upravnem sporu 
(Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 - v nadaljevanju ZUS), če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

* 

Pravica do sodnega varstva 
78. člen 

(1) Proti odločbam Inštituta je dovoljeno začeti postopek sodnega 
varstva. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti 
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva: 

1. proti odločbi, s katero Inštitut odloči o ugovoru proti odredbi in 
ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo; 

2. proti odločbi, s katero Inštitut začne postopek za odvzem 
dovoljenja oziroma za izrek opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic; 

(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo 
je Inštitut izdal, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo 
Inštituta. 

(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
Izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o 
odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic. 

Odločba 
75. člen 

(1) Z odločbo Inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu dovoljenja 
in o drugih zadevah, za katere zakon ne določa, da o njih odloča 
s sklepom oziroma odredbo. 

(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. 
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim 
ni posebnega postopka sodnega varstva. 

Sklep 
76. člen 

(1) S sklepom odloča Inštitut o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali 
se pojavijo v zvezi s postopkom. 

(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem 
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek 
sodnega varstva. 

Pristojnost in sestava sodišča 
79. člen 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu 
petih sodnikov. 

Tožba in odgovor na tožbo 
80. člen 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni. 

(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Nova dejstva in dokazi 
81. člen 

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 
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Meje preizkusa 
82. člen 

Sodišče preizkusi odločbo Instituta v mejah tožbenega zahtevka 
in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po 
uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega 
odstavka 25. člena ZUS. 

Seja 
83. člen 

Sodišče odloča brez obravnave. 

Pravna sredstva 
84.člen 

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva 
ni pritožbe. 

7.3. POSTOPEK NADZORA 

7.3.1. Splošne določbe 

Uporaba določb 
85. člen 

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh 
postopkih nadzora, ki ga opravlja Inštitut na podlagi določb tega 
zakona, kolikor zakon za posamezen postopek nadzora ne določa 
drugače. 

(2) Določbe podrazdelka o odvzemu dovoljenja se smiselno 
uporabljajo tudi za postopek izreka opomina in postopek izreka 
prepovedi izvrševanja pravic iz delnic. 

(3) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
nadzora skupne določbe poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Stranka postopka nadzora 
86. člen 

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Inštitut 
opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora). 

(2) Stranke postopka nadzora nad revizijsko družbo so tudi člani 
uprave revizijske družbe. 

Vročanje 
87. člen 

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik 
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena 
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem 
prostoru. 

(2) Vročitve članom uprave pravne osebe se opravljajo z 
vračanjem pravni osebi, šteje se, da je z vročitvijo pravni osebi 
opravljena tudi vročitev članom uprave. 

(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, 
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku 
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni. 

(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu 
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostom osebe, pri kateri je 
zaposlen. 

Nadomestna osebna vročitev 
88. člen 

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, pa ni 
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči 
vročevalec Inštitutu. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku 
stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, 
pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v 
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok osem dni, v katerem 
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu 
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je 
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, 
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše. 

(3)Če naslovnik spisa ne dvigne v roku osern dni, se šteje, da je 
bila vročitev opravljena na dari, ko je bilo sporočilo puščeno na 
vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega 
odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem 
sporočilu. 

Posredna vročitev 
89. člen 

Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, vročevalec 
spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali 
poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je 
zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne vročitve in 
datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tern vročitev opravljena. 

7.3.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
90. člen 

Inštitut opravlja nadzor: 

1. s spremljanjem, zbiranjem In preverjanjem poročil in obvestil 
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Pooblaščene osebe 
91. člen 

(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec 
Inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 

(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja 
lahko direktor Inštituta pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo 
strokovno usposobljeno osebo. 

(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
direktor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 
97. člena tega zakona. 
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Obseg pregleda 
92. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled 
vseh evidenc, spisov in druge dokumentacije v skladu z namenom 
nadzora. 

(2) Subjekt nadzora mora na zahtevo Inštituta izročiti računalniške 
izpiske oziroma kopije evidenc, spisov oziroma druge 
dokumentacije. 

(3) Člani uprave in zaposleni pri subjektu nadzora morajo 
pooblaščeni osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in 
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora. 

Poročila in informacije 
93. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Inštitut od subjekta nadzora 
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na 
namen posameznega nadzora, pomembne za presojo ali subjekt 
nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
Inštitut zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Inštitut lahko osebe iz dnjgega odstavka tega člena pozove, 
da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti 
krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh 
zadevah podajo ustno izjavo. 

Pregled poslovanja 
94. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu 
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora 
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti 
in naloge, v zvezi s katerimi Inštitut opravlja nadzor. 

(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti pregled dokumentacije ter evidenc, v obsegu 
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, 
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor. 

(3) Subjekt nadzora mora Inštitutu na njegovo zahtevo izročiti 
računalniške izpiske oziroma kopije dokumentacije ter evidenc. 

(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena 
opravlja Inštitut ob delavnikih med 8.00 in 18.00 uro. Kadar je 
zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno, lahko Inštitut 
opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri oziroma med 
nedelavnimi dnevi. 

(5) Inštitut mora pregled poslovanja opravljati tako, da s tem ovira 
normalno poslovanje subjekta nadzora samo v takšni meri kot je 
nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom posameznega 
nadzora. 

Zahteva za pregled poslovanja 
95. člen 

(I) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora. 

(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet pregleda. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona, mora 
zahteva za pregled obsegati določno navedbo dokumentacije ter 
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij 
potrebno izročiti, in rok za predložitev. 

(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora 
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma 
Inštitutu ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, 
določen v 94. členu tega zakona. 

(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni 
zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno 
uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena. 

Pogoji za opravljanje pregleda 
96. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Inštituta 
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez 
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja. 

(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem 
pooblaščene osebe Inštituta opravljajo pregled poslovanja v 
prostorih iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, v teh prostorih 
prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo 
pooblaščenih oseb Inštituta podajo pojasnila v zvezi z 
dokumentacijo ter evidencami, ki so predmet pregleda. 

Pogoji za pregled računalniško vodene dokumentacije 
in evidenc 

97. člen 

(1) Subjekt nadzora,.ki računalniško obdeluje podatke oziroma 
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na 
zahtevo pooblaščene osebe Inštituta zagotoviti ustrezne 
pripomočke za pregled dokumentacije in evidenc ter preizkušanje 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov. 

(2) Inštitutu mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere 
je razviden popolni opis dela računalniškega sistema. Iz 
dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke 
računalniškega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled 
v: 

1. računalniško rešitev; 

2. postopke v okviru računalniške rešitve; 

3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov; 

4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje 
ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 

(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških 
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti 
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, 
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti 
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek. 
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Izrekanje ukrepov nadzora 
98. člen 

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni 
dolžnosti. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut 
izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju 
tudi na predlog: 

1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe, 

2. delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev, 

3. pravne osebe pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska 
družba opravljala revidiranje. 

7.3.3. Odprava kršitev 

Odredba 
99. člen 

Kadar Inštitut pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega zakona 
oziroma pravil revidiranja, z odredbo subjektu nadzora naloži, da 
odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti 
določena dejanja (v nadaljevanju: odprava kršitev). 

Vsebina odredbe 
100. člen 

(1) Izrek odredbe mora obsegati: 

1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena; 

2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in 
predložiti poročilo 0 odpravi kršitev; 

3. način odprave kršitve, kadar Inštitut subjektu nadzora naloži, 
da kršitve odpravi na določen način; 

4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Inštitut subjektu 
nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene listine 
oziroma druge dokaze. 

(2) Odredba mora biti obrazložena. 

Ugovor proti odredbi 
101. člen 

(1)Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v 
roku osem dni od vročitve. 

(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za 
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve 
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Inštitut z odredbo 
odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi narave kršitve 
z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati. 

Razlogi za ugovor 
102. člen 

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov: 

1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe; 
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana; 

3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, 
nima znakov kršitve; 4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni 
mogoče izvršiti na način, določen z odredbo; 

5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v 
nasprotju s prisilnimi predpisi; 6. če je bila z odredbo naložena 
odprava kršitev osebi, nad katero Inštitut ni pristojen opravljati 
nadzora; 

7. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 

Vsebina ugovora 
103. člen 

(1) Ugovor mora obsegati: 

1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga; 

2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu; 3. 
razloge za ugovor; 

4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga. 

(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih 
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, 
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na 
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru. 

(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se 
ne uporabljajo določbe ZUP o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut 
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati 
novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa odredbe 
104. člen 

Inštitut preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z 
ugovorom im v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v 
ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
105. člen 

(1) O ugovoru odloča Inštitut z odločbo. 

(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Inštitut ugovor zavrže ali zavrne 
ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 

(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor nI dovoljen, če je prepozen 
ali če ga je vložila neupravičena oseba. 

(4) Če Inštitut ugotovi, da je podan razlog iz I., 2.,3. ali 6. točke 
102. člena tega zakona, odpravi odredbo. 

(5) Če Inštitut ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5., ali 7. točke 102. 
člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo 
oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju o ugovoru odredbe ne 
sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 
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Poročilo o odpravi kršitev 
106. člen 

(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti 
ugotovljene kršitve in Inštitutu predložiti poročilo, v katerem opiše 
ukrepe za odpravo kršitev. 1'oročilu mora priložiti listine in druge 
dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene. 

(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, s 
katero ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene. 

7.3.4. Odvzem dovoljenja 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
107. člen ♦ 

(1) Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdal, 
če iz podatkov, s katerimi razpolaga, Izhaja utemeljen sum, da je 
podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z 
zakonom. 

(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Inštitut z 
odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka za odvzem 
dovoljenja). 

(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora 
vsebovati: 

1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za 
začetek postopka, 

2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Inštitut 
zaključil, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena, 

3. obrazložitev odločitve o začetku postopka. 

(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Inštitut 
določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od 
trideset dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v 
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek 
postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja). 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
108. člen 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora 
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen 
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. 
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora 
te dokaze priložiti izjavi. 

(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne 
priloži -listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe ZUP o 
nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju upošteva zgolj 
tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja 
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev In predlagati 
novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
109. člen 

(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku trideset dni 
od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od 
izteka roka za takšno izjavo. 

(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja sarno zaradi tistih 
dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi 
tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku 
postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil 
subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 
110. člen 

Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 

1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona z_aključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi 
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 

2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil 
dejanje, oziroma da niso podane okoliščine, zaradi katerih je izdala 
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
111. člen 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 

1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma 
izdaje dovoljenja, 

2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta 
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, 

3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem 
dovoljenja. (2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti 
obrazložena. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
112. člen 

Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno 
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema 
dovoljenja. 

7.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ 
OZIROMA SOGLASIJ 

Uporaba določb 
113. člen 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Inštitut, kolikor 
zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja 
ne določa drugače. 

(2) če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o Izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe 
poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Taksa za odločanje 
114. člen 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij 
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Inštituta. 
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Stranka v postopku 
115. člen 

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve). 

(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne 
biti z odločbo Inštituta prizadet, če svojo udeležbo v postopku 
priglasi s pisno vlogo. 

(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. 

Začetek postopka 
116. člen 

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva). 

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, 
začne Inštitut postopek samo, kadar tako določa zakon. 

Vsebina zahteve 
117. člen 

(I ) Zahteva mora obsegati: 

1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, 

2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 3. 
druge podatke, določene z zakonom. 

(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in 
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo 
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi. 

Procesne predpostavke za odločanje 
118. člen 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Inštitut preizkusi 
ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi: 

1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 

2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 3. ali so 
zahtevi priložene predpisane listine, 

4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila 
za delo Inštituta, 

5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 

(2) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 
odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 

(3) če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevi niso izpolnjene In je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, 
naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu 
določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od 
osem dni in ne daljši kot petnajst dni. 

(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Inštitut z odločbo 
zavrže zahtevo. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 

(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev mora Inštitut izdati sklep iz tretjega odstavka 
tega člena v dveh mesecih od prejema vloge, v vseh ostalih 
primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge. 

« 

Rok za odločitev 
119. člen 

(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev 
mora Inštitut odločiti v roku 6 mesecev od prejema zahteve za 
izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku treh mesecev od 
prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 

(2) Če je Inštitut izdal sklep iz šestega odstavka 118. člena tega 
zakona, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve 
sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti 

oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta 
dopolnjena v roku, določenem s sklepom. 

7.5. IZVRŠITEV ODLOČB INŠTITUTA 

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti 
120. člen 

Pravnomočne odločbe Inštituta, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti, izvrši sodišče na predlog Inštituta. 

Odredba o odpravi kršitev 
121. člen 

Odredbe o odpravi kršitev nI mogoče prisilno izvršiti. 

Odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku 
opomina 
122. člen 

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje revizijskih storitev oziroma nalog pooblaščenega 
revizorja, revizorja oziroma ocenjevalca vrednosti premoženja 
subjekt nadzora ne sme več opravljati storitev oziroma nalog, za 
katere mu je bilo dovoljenje odvzeto. 

(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev se vpiše v sodni register. 

(14) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma 
izreku opomina Inštitut javno objavi povzetek odločbe v strokovni 
reviji, ki jo izdaja. 

8. REGISTRI 

Vrste registrov 
123. člen 

(1) Inštitut vodi naslednje register (v nadaljnjem besedilu: registri): 

1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 

2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 3. register 
pooblaščenih ocenjevalcev, 
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4. register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje 
Inštitut. 

(2) V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev se 
vpisujejo podatki o revizijskih družbah in samostojnih revizorjih, 
ki so pridobili dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev revidiranja. 

(3) V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se vpisujejo 
podatki o pooblaščenih revizorjih in revizorjih, ki so pridobili 
dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
oziroma revizorja. 

(4) V register pooblaščenih ocenjevalcev se vpisujejo podatki o 
pooblaščenih ocenjevalcih, ki so pridobili dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca. 

(5) Način vodenja registrov iz prvega odstavka tega člena in 
način javnega dostopa do podatkov iz registrov določi Inštitut. 

Javnost registrov 
124. člen 

(1) Registri so javni. 

(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre. 

(3) Inštitut mora vsaki osebi na njeno zahtevo izročiti izpis 
podatkov o posamezni osebi, vpisani v registru. 

Podatki, ki se vpisujejo v registre 
125. člen 

V registre se vpisujejo podatki o: 

1. imenu in priimku ter rojstnem datumu oziroma firmi, sedežu in 
matični številki, imetnika dovoljenja oziroma strokovnega naziva, 

2. datumu izdaje dovoljenja 

3. izrečenih ukrepih nadzora. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

Težje kršitve revizijske družbe 
126. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 

1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi odstavek 22. 
člena), 

2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja osebe, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (tretji odstavek 4. 
člena), 

3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s 24. členom oziroma 25. členom tega zakona, 

4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega zakona, 5. 
če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (39. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor: 

1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, 

2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega zakona. 

Lažje kršitve revizijske družbe 
127. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 

1. če ne obvesti Inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. 
člena tega zakona, 2. če ne poroča Inštitutu v skladu s 55. členom 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, ' 

Kršitve pooblaščenega revizorja in revizorja 
128. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor, ki je sestavil in podpisal poročilo o 
revidiranju: 

1. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s prvim do šestim odstavkom 24. člena oziroma 25. členom tega 
zakona, 

2. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske 
postopke na pomembnem področju revidiranja, 

3. če izdela pomanjkljivo oziroma zavajajoče mnenje o 
računovodskih izkazih, ki so bili predmet revidiranja, 

4. če krši druge standarde revidiranja in je zaradi te kršitve mnenje 
o računovodskih izkazih oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna. 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov (22. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če ne poroča Inštitutu 
v skladu s 32. členom tega zakona. 

Kršitve pooblaščenega ocenjevalca 
129. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni ocenjevalec: 

1. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske 
postopke na pomembnem področju ocenjevanja, 

2. če krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve 
mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna oziroma zavajajoča, 

3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov. 
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Kršitve drugih oseb 
130. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, če opravlja storitve revidiranja, 
ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba: 

1. ki kot dejavnost samostojno opravlja storitve revidiranja, ne da 
bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. člen), 

2. iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, ki krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Inštitut 
131. člen 

(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljuje z delom 
kot Inštitut po tem zakonu. 

(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s tem zakonom 
v roku šestih mesecev od uveljavitve. 

(3) Člani organov Inštituta nadaljujejo z opravljanjem funkcij do 
izteka mandata. 

(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in 
naloge revizijskega sveta po tem zakonu strokovni svet. 

(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti standarde in splošne 
akte iz 14. člena tega zakona, ki jih je sprejel do uveljavitve tega 
zakona. 

Uskladitev revizijskih družb 
132. člen 

(1) Revizijske družbe, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
vpisane v register družb pri Inštitutu v skladu s 15. členom Zakona 
o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljujejo s 
poslovanjem kot revizijske družbe po tem zakonu. 

(2) Revizijske družbe iz prvega odstavka tega člena morajo svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti s tem zakonom v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(3) Revizijske družbe morajo Inštitutu v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega 
odstavka tega člena. Poročilu morajo priložiti listine iz 49. člena 
tega zakona. 

(4) Če revizijska družba ravna v nasprotju z drugim oziroma 
tretjim odstavkom tega člena izgubi položaj revizijske družbe po 
tem zakonu. V takšnem primeru izda Inštitut odločbo, s katero 
ugotovi, da je družba izgubila položaj revizijske družbe po tem 

zakonu in da ni več upravičena opravljati storitev revidiranja. 
Pravnomočna odločba iz prejšnjega stavka se vpiše v sodni 
register na predlog Inštituta. 

(5) Če iz poročila iz tretjega odstavka tega člena in poročilu 
priloženih dokazov izhaja, da se je revizijska družba uskladila z 
določbami tega zakona, izda Inštitut revizijski družbi dovoljenje 
za opravljanje storitev revidiranja. 

Pooblaščeni revizorji in revizorji 
133. člen 

Za pooblaščene revizorje in revizorje, ki so pridobili pooblastilo 
za delo (licenco) v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 65/93), se šteje, da so z dnem uveljavitve tega 
zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 

Pooblaščeni ocenjevalci 
134. člen 

Za ocenjevalce, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v 
register Inštituta, se šteje, da so z dnem uveljavitve tega zakona 
pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma vrednosti strojev in opreme 
oziroma vrednosti nepremičnin. 

Razveljavitev predpisov 
135. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). 

Pričetek uporabe posameznih določb 
136. člen 

(1) Določbe tega zakona začnejo v delu, v katerem se nanašajo 
na revizijske družbe in druge osebe držav članic, veljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih 
skupnostih. 

(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena se za 
revizijske družbe in druge osebe držav članic uporabljajo določbe 
o tujih revizijskih družbah in tujih osebah. 

Uveljavitev zakona 
137. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, če ni v 136. členu tega zakona drugače 
določeno. 

Obrazložitev: 

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o revidiranju (ZRev-1) druga obravnava, na 49. Izredni 
seji, dne 31.5. 2000, sprejel predlog zakona v drugi obravnavi 
hkrati z amandmaji. Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za 
tretjo obravnavo upošteval amandmaje, ki jih je k predlogu zakona 
v drugi obravnavi sprejel Državni zbor, in sicer k naslednjim členom: 
1., 2., 4., 12.. 16., 17., 18., 23., 26., 30., 31., 34., 36., 47., 50., 51., 
54., 57., 64., 67., 96., 99., 106., 108., 126., 127. in 130. členu. 
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PREDLOG, DA SE ZAKON O 
REVIDIRANJU - TRETJA OBRAVNAVA 
NE SPREJME 

I. OBRAZLOŽITEV 

1.Ocena stanja In razlogi, da se zakon ne sprejme 

Zakon o revidiranju, ki je prešel 2e drugo obravnavo v Državnem 
zboru v času prejšnje vlade, je uvrščen med zakone, ki zahtevajo 
uskladitev domače zakonodaje s pravnim redom EU (70. in 71. 
čl. Evropskega sporazuma o pridružitvi). Novi zakon mora hkrati 
imeti za cilj tudi na novo urediti vse tisto, kar se je na področju 
revizijske dejavnosti, uvedene v našo ureditev z zakonom o 
revidiranju ( Ur. L. RS, št-32/93 in 65/93 ) leta 1993, pokazalo v 
praksi za potrebno z vidika razvoja mednarodne revizijske stroke 
in domačega pravnega reda. Hkrati pa mora ohraniti tiste določbe 
sedanjega zakona, ki bodo omogočale nadaljevati sedanji 
kakovostni razvoj revizijske stroke skladno z mednarodnimi 
standardi in poklicno etiko na tem področju. Dati mora podlage za 
kar najskladnejši nadaljnji razvoj slovenske revizijske stroke z 
mednarodno tudi v delu, ki ga pravni red EU neposredno ne 
ureja. Revizijska stroka je z združevanjem v mednarodnih 
institucijah namreč tudi sama izoblikovala pravila, ki jih zlasti v 
obliki mednarodnih standardov in stališč izdaja Mednarodno 
združenje računovodij (International Federation of Accountants 
-IFAC) oziroma njegov Mednarodni odbor za pravila revidiranja 
( International Auditing Practices Committee - IAPC), v okviru 
EU pa uveljavlja in razvija Zveza evropskih računovodskih 
strokovnjakov (Federation des Experts Comptables Europeens- 
FEE). Le na ta način se bodo slovenska revizijska stroka in 
posamezni njeni strokovnjaki ali pooblaščeni revizorji lahko 
enakopravno vključevali v izvajanje nalog, ki jih zahteva revidiranje 
za potrebe povezovanja na mednarodnem kapitalskem trgu, 
vlaganja tujih vlagateljev oziroma investitorjev v domače 
gospodarstvo, utrdilo pa se bo tudi zaupanje domačih investitorjev 
in vseh ostalih udeležencev na domačem kapitalskem trgu v 
storitve pooblaščenih revizorjev. 

Kakovost, ki jo je dosegel Slovenski inštitut za revizijo na področju 
izobraževanja za naziv oz. poklic pooblaščeni revizor in na 
drugih strokovnih področjih povezanih z revidiranjem 
(računovodstvo, poslovne finance, notranje revidiranje, revidiranje 
informacijskih sistemov, davčno svetovanje, ocenjevanje 
vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme), ter na 
področju sprejemanja slovenskih računovodskih standardov 
predvsem za gospodarski sektor, pa hkrati opravičuje in z 
razvojem slovenskega javnega sektorja zahteva, da ga država 
pooblasti tudi za razvijanje računovodenja in revidiranja na 
področju javnega sektorja. Pooblastila za razvijanje računovodske 
in revizijske stroke za potrebe javnega sektorja ( državnega 
računovodenja in revidiranja) imajo v svetu tudi drugi inštituti za 
revizijo, po katerih se zgleduje Slovenski inštitut za revizijo ( 
anglo-saške države, kot so npr. ZDA, Velika Britanija, pa tudi 
druge) kot tudi mednarodne institucije (IFAC in FEE), katerih član 
oz. pridružen član je tudi Slovenski inštitut za revizijo. 

Predlagani novi zakon o revidiranju, ki je pred tretjo obravnavo v 
Državnem zboru, bi moral imeti za cilj sedaj veljavni zakon o 
revidiranju 

-v celoti uskladiti z Osmo evropsko smernico ( Osma smernica 
84/253/EGS) in 

-urediti nadzor nad revizijskimi družbami, skladno s primerjalnimi 
ureditvami in domačim pravnim redom o izvajanju javnih pooblastil. 

Dejanske rešitve v urejanju nadzora nad revizijskimi družbami, 
samostojnimi revizorji in pooblaščenimi revizorji so v predlogu 
zakona pomanjkljive, nejasne in ne bi prispevale k večji 
odgovornosti izvajanja javnih pooblastil Slovenskega inštituta za 
revizijo na področju nadziranja kakovosti izvajanja revizijskih 
storitev v državi. Ker Slovenski inštitut za revizijo v nadzoru 
odloča o posamičnih zadevah, mora postopati po pravilih 
upravnega postopka. Predlagani zakon ne sledi splošnim 
značilnostim upravnega postopka, temveč uvaja »poseben tip 
upravnega postopka«, zato je še toliko bolj pomembno, da je v 
zakonu jasno in nedvoumno urejen. To je tudi temeljni razlog, da 
zakona v obliki oz. vsebini, pripravljeni za tretjo obravnavo, na 
podlagi razprave in sklepov Državnega zbora ni mogoče sprejeti, 
vanj je potrebno vgraditi najmanj spremembe in dopolnitve, 
zapisane v nadaljevanju k posameznim členom. Ker so amandmaji 
nujni tudi v členih, ki v drugi obravnavi niso bili spremenjeni, zakona 
v tretji obravnavi (skladno s poslovnikom Državnega zbora) ni 
mogoče več dopolniti, da bi dejansko dosegli njegove temeljne 
cilje. Temeljna cilja predlaganega zakona sta namreč bila: (1) 
načelo neodvisnosti revidiranja in (2) načelo nadzora nad 
revidiranjem. Vlada mora zato predlagati Državnemu zboru, da 
zakona v tretji obravnavi ne sprejme. 

Mednarodna primerljivost zunanjega nadzora nad kakovostjo 
izvajanja revizijskih storitev za zakonsko predpisano revizijo, ki 
jo je potrebno upoštevati pri tem zakonu 

Tako države EU kot druge razvite in demokratične države 
opravljajo zunanji nadzor nad kvaliteto storitev zakonsko 
predpisanega revidiranja. Kljub vse manjšim razlikam na 
mednarodnem kapitalskem trgu, pa tovrstni nadzor ni enotno 
urejen, tako da bi ga bilo mogoče neposredno prenesti v domačo 
zakonodajo. 

Vprašanje enotnosti zunanjega nadziranja nad zakonsko 
predpisanim revidiranjem je v letu 1996 obravnavala Evropska 
komisija in objavila Zeleno knjigo o »Vlogi, položaju in obveznostih 
z zakonom predpisane revizije znotraj Evropske unije«. V njej je 
med drugim ugotovila, da v državah članicah profesionalna 
združenja revizorjev nadzirajo svoje člane na različne načine. 
Te razlike so posledica tako različnih strokovnih rešitev oz. 
odločitev znotraj posameznih držav kot tudi razlik v podjetniški, 
davčni zakonodaji in računovodskih standardih oz. predpisih o 
računovodstvu. Evropski parlament je na podlagi obravnave 
tega dokumenta v januarju 1998 pozval Evropsko komisijo, da 
prouči, ali je nujno ali ne sprejeti novo zakonodajo, da bi dosegli 
večjo usklajenost ( harmonizacijo) na področju zakonsko 
določenega revidiranja. V odgovor na to je Evropska komisija v 
marcu istega leta objavila stališče, v katerem je poudarila, da se 
EU ne bi smela bati nove zakonodaje, če je ta potrebna. Z 
vprašanjem poenotenja strokovnega nadzora nad zakonsko 
predpisanim revidiranjem se ukvarja predvsem organizacija FEE. 
V aprilu 1998 je FEE objavil primerjalno študijo, v kateri je prikazal 
ureditev zunanjega nadziranja z zakonom predpisane revizije v 
državah članicah EU. Bistvena ugotovitev študije je, da se nadzor 
kvalitete nad revidiranjem vse bolj razvija v okviru strokovnih 
organizacij oziroma združenj pooblaščenih revizorjev, kot so 
inštituti oziroma zbornice revizorjev. 

Ta nadzor pa opravljajo take strokovne institucije bodisi kot 
(1) nadzor, ki ga strokovna institucija opravlja z lastnim, to je pri 
njej zaposlenim osebjem (t.l. »monitoring«) ali tako, da 
(2) strokovna institucija tak nadzor le organizira in spremlja, 
izvajajo pa ga zunanji pooblaščeni revizorji na pogodbeni osnovi 
(t.i. »peer review«). 

Za nadzor nad revidiranjem, ki je z zakonom predpisano, pa ni 
pooblaščena stroka oz. institucije pooblaščenih revizorjev v 
naslednjih državah (zajetih v raziskavi FEE): 
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v Italiji, kjer borzni regulator ( Commissione Nacionale per le 
Societa e ia Borsa - CONSOB) nadzira 24 revizijskih družb, 
ki opravljajo revizijo računovodskih izkazov podjetij, katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na borzo; 

- v Portugalski ima borzni regulator (Commissao de Mercado 
de Valores Mobiliarios - CMVM) možnost nadziranja revizijskih 
družb, ki revidirajo računovodske izkaze podjetij, katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na borzo. V praksi te možnosti 
ne izkorišča, nadzor pa opravlja revizijski inštitut ( Camara 
dos Revisores Oficiais de Contas - CROC ), ki posreduje 
rezultate omenjenega nadzora nad revizijskimi družbami 
borznemu regulatorju; 

v švedski, opravlja zunanji nadzor Komisija za nadzor 
revizorjev z javnimi pooblastili ( Supervisory Board of Public 
Accountants), opravljata pa ga (kot »peer review«) tudi dve 
strokovni revizijski instituciji; 

v Norveški, kjer je znotraj ministrstva za finance ustanovljena 
posebna komisija za bančništvo, zavarovanje in vrednostne 
papirje (Kredittilsynet), ki podeljuje dovoljenja za deio in opravlja 
nadzor; strokovni nadzor opravljata vzporedno tudi dva 
revizijska instituta; 

- v Avstriji In Nemčiji v času te študije v okviru združenj 
revizorjev (inštitutov in zbornic npr.v Nemčiji :lnstitut der 
VVirtschaftsprufer in Deutschland ter Chamber of 
VVirtschaftsprufer) še niso imeli vzpostavljenega stalnega 
nadzora nad kvaliteto revidiranja. V teh dveh državah so 
opravljali le nadzor nad revizorji in revizijskimi družbami, pri 
katerih so bile v postopku pregledovanja objavljenih 
računovodskih izkazov ugotovljene napake. 

Tlidi v ZDA se nad revizijskimi družbami članicami Ameriškega 
inštituta pooblaščenih revizorjev ( American Institute of Certified 
Public Accauntants - AICPA), ki ima več sekcij, v katere se 
združujejo revizijske družbe, opravlja nadzor na način, da ena 
članica nadzoruje drugo. V nadzor revizijskih družb, ki revidirajo 
na borzo uvrščene gospodarske družbe, pa se vključuje tudi 
institucija za nadzor trga vrednostnih papirjev - SEC. Nadzira jih 
po svojih lastnih standardih, ki zahtevajo skladnost revidiranja s 
posebnimi zahtevami in se razlikujejo od splošnih pravil AICPA. 
Zunanji nadzor nad kvaliteto revidiranja revizijskih družb, ki ga 
kot strokovni nadzor (» peer review«) izvaja AICPA, je tako tudi 
predmet nadzora SEC. Še več, ker ima javnost velik interes za 
kvaliteto izvajanja z zakonom predpisane revizije na borze 
uvrščenih delniških družb, je bil ustanovljen še odbor za javni 
nadzor ( Public Oversight Board - POB), ki ga sestavlja pet 
članov, ki prihajajo iz javne uprave, univerz, poslovne in finančne 
skupnosti ipd. Ta organ nadzira program strokovnega izvajanja 
nadzora SEC. POB ima svoje lastne urade. 

Ker v EU torej še ni sprejeta direktiva ali drug predpis za enotno 
nadziranje zakonsko predpisane revizije, mora Slovenija izbrati 
ureditev, ki je najbolj pogosta in hkrati združljiva z njenim pravnim 
redom oz. izvajanjem javnih pooblastil. Prevladujoči ureditvi je 
načelno želela slediti že na podlagi sedaj veljavnega zakona, v 
katerem pa je izvajanje zunanjega nadziranja prepustila urejanju 
v podzakonskih aktih, ki jih je sprejemal Slovenski inštitut za 
revizijo. To pa ni zagotavljalo takega zunanjega nadziranja, kot 
ga more pričakovati javnost, ki uporablja storitve revizijskih družb 
oz. pooblaščenih revizorjev. 

Pomembno vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti, ko 
urejamo zunanji nadzor nad revizijskimi družbami in revizorji, je, 
na kakšen način naj Slovenski inštitut izvaja ta strokovni nadzor: 
- ali s pomočjo posebej za te naloge zaposlenih strokovnjakov 

(pooblaščenih revizorjev) 
ali pogodbeno, tako da pooblaščeni revizorji, ki oblikujejo 
nadzorno skupino, prihajajo iz različnih revizijskih družb in 
hadzirajo druge revizijske družbe ali drug drugega. 

Slovenski inštitut je doslej poznal zlasti pogodbeno obliko izvajanja 
strokovnega nadzora nad kvaliteto revidiranja, ki jo je dopolnjeval 
z delom enega zaposlenega pooblaščenega revizorja. 

Imenovanje revizorjev iz vrst revizijskih družb v strokovne 
skupine, ki v imenu Slovenskega inštituta za revizijo izvajajo 
nadzor kvalitete, ima vrsto pomanjkljivosti, ki izhajajo zlasti iz 
tega, da tudi sami izvajalci niso dosegli enake ravni oz. kakovosti 
revidiranja in izhajajoč iz te ravni tudi neenotno ocenjujejo delo 
svojih stanovskih kolegov oz. drugih revizijskih družb. To ima za 
posledico, da so kljub s strani Inštituta teoretično enotno 
organiziranemu procesu nadziranja (z uporabo standardne 
dokumentacije in navodil za to delo) v praksi merila izvajanja 
nadzora neenotna. Drug problem pa je, da imamo v Sloveniji 
nekaj večjih revizijskih družb, ki so povezane s svetovnimi 
revizijskimi družbami in relativno veliko majhnih revizijskih družb. 
Z vidika opravljanja nadzora nad revidiranjem je število revizijskih 
družb vendarle majhno, kar tudi pomeni, da opravljajo revizorji 
nadzor kvalitete revidiranja v konkurenčnih revizijskih družbah in 
se praktično ne morejo izogniti nasprotju interesov v skladu s 
sprejetim kodeksom poklicne etike zunanjih revizorjev. 

Izkušnje držav, ki desetletja vodijo v razvoju nadziranja kvalitete 
nad pooblaščenim revizorji in revizijskimi družbami, to je npr. Velika 
Britanija, danes izvajajo ta nadzor z redno zaposlenimi 
strokovnjaki. V Veliki Britaniji imajo trije inšitituti pooblaščenih 
revizorjev (The Institute of Charted Accountants in England and 
Wales, The Institute of Charted Accountants of Scotland, The 
Institute of Charted Accountants in Ireland) ustanovljeno skupno 
enoto za opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami ( Joint 
Monitorjng Unit). Osebe, ki so zaposlene pri revizijski instituciji, 
opravljajo nadzor kvalitete nad zakonsko predpisanim revidiranjem 
tudi npr.v Irski, Nemčiji, Španiji. 

Na pogodbeni osnovi (t. i. » peer revievv«) imajo npr. nadzor 
organiziran na Nizozemskem v okviru dveh stanovskih oz. 
revizijskih institucij, kakor tudi v Belgiji ter Franciji na regionalni in 
nacionalni ravni. Vendar tudi v teh državah na način, ki more 
zagotavljati neodvisnost in nepristranskost nadzora nad 
izvajanjem storitev revidiranja. 

Upoitevaje ureditve v opravljanju nadzora nad revizijskimi 
družbami In pooblaščenimi revizorji v primerjanih državah 
In naš pravni red je za zagotovitev načela neodvisnosti 
revidiranja In načela nadzora nad revidiranjem potrebno v 
zakon o revidiranju vgraditi vsaj spremembe In dopolnitve, 
kot so predlagane v naslednjih amandmajih: 
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11. AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 
REVIDIRANJU (tretja obravnava) 

1. Amandmaji k posameznim členom Zakona o 
revidiranju (tretja obravnava) 

7.ČLEN 

V naslovu člena se črtata pojem »udeležba« In »kvalificirani 
delež«. 

Črta se prvi odstavek. 

Črta se tudi drugi odstavek in posledično besedilo »kvalificiranega« 
v drugi alinei 3. točke 27. člena, beseda »kvalificiranih« v prvi 
alinei drugega odstavka 42. člena in beseda »kvalificiranega« v 
drugem odstavku 42. člena, besede »kvalificiranega ali večjega« 
v drugem in tretjem odstavku 50. člena in črta se beseda 
»kvalificiranih« v 3. točki prvega odstavka 55. člena in beseda 
»kvalificirani« v 4. točki prvega odstavka 55. člena 

12.ČLEN 

V drugem odstavku se za 4.točko doda nova, S.točka, ki se glasi: 
»5. opravlja naloge nadzora,«, 
za sedanjo 6.točko pa se doda nova točka, ki se zaradi ene že 
zgoraj dodane točke oštevilči kot S.točka in se glasi: 
»razvija računovodenje in revidiranje za javni sektor,«. 
Ostale točke se primerno preštevilčijo; navajana »5.točka« v 
sedanji 6.točki tako postane »6.točka«. 

13.ČLEN 

Prvi odstavek se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov 
stavek, ki se glasi: 
»K statutu daje soglasje Državni zbor.« 

Tretji odstavek se dopolni tako, da se v sedanjemu besedilu črta 
pika in se doda: 
»in sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z izvajanjem javnih 
pooblastil.« 

14. ČLEN 

1.točka 14.člena se spremeni tako, da se glasi: 
»1.sklep o določitvi standardov z navedbo publikacije Inštituta, v 
kateri je standard objavljen,«. 

16.ČLEN 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se v tretji alinei številka »2« 
zamenja s številko »1«, za besedilom tretje alinee pa se doda 
besedilo: 
»1 člana pa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti,«. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Člani sveta se imenujejo oziroma volijo za dobo štirih let in so 
lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.« 

17.ČLEN 

4.točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»4.da nI bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje ali gospodarstvo.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je lahko imenovan 
največ dvakrat zaporedoma.« 

18.ČLEN 

V prvem odstavku se črtata 1. in 2.točka. 
Doda se nova, 1 .točka, ki se glasi: 
»skrbi za razvoj teorije in prakse revidiranja,«. 
Sedanja 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka, za novo 3.točko pa 
se dodata dve novi točki, ki se glasita: 
»4.odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
5.odloča o odvzemu dovoljenja po 109.členu tega zakona,«. 

Sedanja 5. postane 6.točka. 

V drugem odstavku se na koncu odstavka doda besedilo »ter 
upravnega prava«. 

V tretjem odstavku se beseda »imenujejo« nadomesti z »izvolijo«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje minis- 
ter, pristojen za finance, od tega enega na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije in enega s področja upravnega prava - na 
predlog Univerz v Ljubljani in Mariboru.« 

Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi: 
»Člani iz tretjega odstavka tega člena so lahko izvoljeni največ 
dvakrat zaporedoma.« 

19.ČLEN 

V prvem odstavku se črtata 1. In 2.točka. 
Sedanja 3.točka postane 1.točka, njenemu besedilu pa se na 
začetku doda novo besedilo, ki se glasi: 
»1.skrbi za razvoj teorije in prakse na področjih, kjer« in se 
nadaljuje z besedilom sedanje 3.točke. 
Sedanja 4.točka postane 2.točka, za katero se dodata dve novi 
točki, ki se glasita: 
»3.odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
4.odloča o odvzemu dovoljenja po 109.členu tega zakona,«. 

V drugem odstavku se beseda »imenujejo« nadomesti z »volijo«, 
besedilo »imenujejo visokošolske ustanove« pa se nadomesti z 
besedilom »imenujeta Univerzi v Ljubljani in Mariboru.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Člani iz drugega odstavka tega člena so lahko voljeni največ 
dvakrat zaporedoma.« 

21 .ČLEN 

Za besedilom tretjega odstavka se doda: 
», ki ga odobri revizijska družba oziroma samostojni revizor.« 

24.ČLEN 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora biti podpisano v 
imenu revizijske družbe in v revizorjevem osebnem imenu.« 

V 3.točki drugega odstavka se za besedo »resnično« doda še 
»In pošteno«. 

V tretjem odstavku se za besedno zvezo »finančne organizacije« 
doda besedilo »ali druge pravne osebe«. 

4. september2000 45 poročevalec, št. 74 



30.ČLEN 74.ČLEN 

4.točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»4.da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje ali gospodarstvo.« 

32.ČLEN 

V prvem odstavku se pred besedo poročati doda »nemudoma«, 
namesto dikcije »kvalificiran delež« pa se uporabi pojem 
»lastništvo«. 

Drugi odstavek se črta. 

33.ČLEN 

Črta se drugi odstavek. 

36.ČLEN 

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za postopek za izrek opomina se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, razen sodnega 
varstva.« 

40.ČLEN 

Pred dikcijo »imenske delnice« se doda »le«. 

41 .ČLEN 

Iz besedila drugega odstavka se črta »oziroma pristojni nadzorni 
organ«. 

46.ČLEN 

Črta se 2.točka, sedanji 3. in 4.točka pa postaneta 2. in 3.točka. 

57.ČLEN 

V prvem odstavku se črta dvopičje in vseh pet točk, katerih 
besedilo se nadomesti z: 
»,da revizijska družba krši določbe 2., 27., 39., 40., 45., 47. in 
55.člena tega zakona.« 

66.ČLEN 

Črta se drugi odstavek. 

69.ČLEN 

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za postopek za izrek opomina se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, razen sodnega 
varstva.« 

70.ČLEN 

Črta se tretji odstavek. 
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Inštitut izdaja sklepe, odredbe in odločbe.« 

75.ČLEN 

Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Odredba in odločba«. 
Doda se nov, prvi odstavek, ki se glasi: 
»Z odredbo Inštitut odloča o odpravi kršitev.« 
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

76. IN 76. ČLEN 

Številki in vrstni red členov se obrneta, tako da sedanji 75. postane 
76.člen, sedanji 76. pa postane 75.člen. 

80.ČLEN 

V prvem in drugem odstavku se roka »osem dni« spremenita v 
»petnajst dni«. 

90.ČLEN 

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»(2) Inštitut opravlja nadzor nad vsako revizijsko družbo najmanj 
enkrat na tri leta po uradni dolžnosti. 

(3)Nadzor nad revizijskimi družbami, ki revidirajo gospodarske 
družbe, katerih delnice so uvrščene na borzo, pa lahko opravi 
tudi na predlog Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih 
papirjev, Ljubljanske borze, Agencije za zavarovalni nadzor ter 
udeležencev na kapitalskem trgu, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi.« 

91 .ČLEN 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Pregled poslovanja subjekta nadzora opravijo pooblaščeni 
revizorji in drugi strokovni delavci Inštituta, ki jih za opravljanje 
pregleda pooblasti direktor Inštituta.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izvajanje posameznih nalog nadzora nad revizijskimi družbami 
in pooblaščenimi revizorji ter za preglede izvajanja nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme 
lahko direktor Inštituta pooblasti drugo strokovno usposobljeno 
osebo.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka imajo pri opravljanju 
nalog nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji 
ter pregledov izvajanja nalog ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme, za katere jih je pooblastil direktor 
Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 97.člena 
tega zakona. 

95.ČLEN 

Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklep o pregledu poslovanja«. 
Besedna zveza »zahteva za pregled poslovanja« se v vseh 
odstavkih nadomesti z besedno zvezo »sklep o pregledu 
poslovanja«. 
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98.ČLEN 

Črta se drugi odstavek. 

105.ČLEN 

V vseh odstavkih se »Inštitut« nadomesti z »revizijski svet«. 

109.ČLEN 

V prvem in drugem odstavku se »Inštitut« nadomesti z »revizijski 
svet«. 

110.ČLEN 

»Inštitut« se nadomesti z »revizijski svet«. 

POGLAVJE 7.4. 

Iz naslova poglavja se črta besedilo »oziroma soglasij«. 

113., 114., 115. IN 116. ČLEN 

Besedna zveza »oziroma soglasij« se povsod v navedenih členih 
črta. 

126.ČLEN 

Za 5.točko v prvem odstavku se dodata novi 6. in 7.točka, ki se 
glasita: 
»6.če revizijska družba, organizirana kot delniška družba, ne 
izda le imenskih delnic (40.člen), 
7.če revizijska družba krši določbo 47.člena tega zakona o 

zavarovanju odgovornosti.« 

V 1.točki tretjega odstavka se doda besedilo: »,razen dejanja iz 
6.točke prvega odstavka tega člena.« 

it N t 

127.ČLEN 

Za 2.točko v prvem odstavku se doda nova, 3.točka, ki se glasi: 
»3.če revizijska družba krši določbe 45.člena tega zakona o 
upravi revizijske družbe.« 

V tretjem odstavku se pred besedno zvezo »prvega odstavka 
tega člena« doda besedilo »1. in 2.točke«. 

131.ČLEN 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti sklepe o določitvi 
standardov iz 14.člena tega zakona.« 

2. Splošna obrazložitev predlaganih amandmajev 

S predlaganimi amandmaji se zagotavlja pravna podlaga za 
uresničevanje načela neodvisnosti revidiranja in natančneje 
ureja pravna podlaga za uresničevanje načela nadzora nad 
revidiranjem, to je natančneje urejajo javna pooblastila 
Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju: Inštitut) na 
področju nadziranja revizijskih družb oz. samostojnih revizorjev 

ter pooblaščenih revizorjev. Z njimi so natančneje urejene 
pristojnosti in odgovornosti organov Inštituta, njihova sestava, 
imenovanje ter trajanje mandata. Razmejene so pristojnosti 
organov Inštituta in njegovih pooblaščenih oseb v izvajanju 
postopka nadziranja in v okviru tega tudi predvidenih ukrepov - 
izreka opomina, odredbe o odpravi kršitev, odločbe o odvzemu 
dovoljenja in odreditve dodatnih ukrepov. 

Za razliko od sedanje ureditve je določen obvezen nadzor Inštituta 
nad revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji najmanj enkrat 
na 3 leta, opredeljeni pa so tudi subjekti, ki so na podlagi utemeljenih 
razlogov lahko predlagatelji nadzora. 

Vse predlagane rešitve so skladne z rešitvami, ki jih pozna 
revizijska stroka v državah članicah Evropske Unije oziroma v 
državah, po katerih se zgledujemo pri razvijanju domače revizijske 
stroke. Z njimi se more vzpostaviti pravna podlaga za izvajanje 
takšnega nadzora nad revizijskimi družbami oziroma samostojnimi 
revizorji in pooblaščenimi revizorji, ki bo utrdila zaupanje v 
izvajanje revizijskih storitev pri vseh udeležencih na kapitalskem 
trgu in v drugih poslovnih razmerjih ter na drugi strani zagotavljala 
tudi večjo pravno varnost za same revizijske družbe oziroma 
samostojne revizorje. 

3. Obrazložitev posameznih amandmajev 

K 7.ČLENU 

Prvi in drugi odstavek, ki opredeljujeta pojem udeležbe in pojem 
kvaificiranega deleža, se črtata, zaradi zagotavljanja načela 
neodvisnosti izvajanja revizijskih storitev pri zakonski predpisani 
reviziji. 

K 12.ČLENU 

Med naloge Inštituta se dodajo naloge nadzora, ki so v nadaljnjih 
členih sicer podrobneje določene. Na novo pa se med naloge 
Inštituta uvršča tudi naloga razvijanja računovodenja in revidiranja 
za javni sektor, kar je sicer naloga tudi Inštitutov za revizijo v 
drugih državah, potrebo po tem pa narekuje dejansko zaostajanje 
razvoja računovodenja in revidiranja v javnem sektorju, ki je bilo 
doslej pri nas predvsem v pristojnosti Ministrstva za finance. 

K 13.ČLENU 

Ker je Inštitut zasebni zavod, ki mu država s tem zakonom 
podeljuje javna pooblastila, je tudi v javnem interesu, da k statutu 
Inštituta daje soglasje Državni zbor. Taka ureditev je bila že sprejeta 
v do zdaj veljavnem zakonu. 

K 14. IN 131 .ČLENU 

Zaradi gospodarnosti se predlaga, da se v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavi le sklep o določitvi standardov z 
navedbo publikacije Inštituta, v kateri je standard objavljen. 
131 .člen je prehodna določba, ki je prilagojena 14.členu. 

K 16.ČLENU 

S spremembo se predlaga, da v Svet Inštituta le enega člana od 
dveh imenuje minister, pristojen za finance, enega pa minister, 
pristojen za gospodarske dejavnosti, kar Je smiselno, saj revizijske 
družbe pretežno revidirajo-gospodarske družbe. 
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Člani so lahko imenovani oziroma voljeni največ dvakrat 
zaporedoma. 

K 17. IN 30. ČLENU 

Upoštevaje naloge in pooblastila direktorja in pooblaščenega 
revizorja je kot pogoj predlagano, da oseba ni pravnomočno 
obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo. 

Za direktorja Inštituta je predlagana omejitev trajanja mandata, in 
sicer največ dva mandata zaporedoma. 

K 18. IN 19.ČLENU 

V tej določbi se navaja, da je pristojnost oziroma naloga revizijskega 
oziroma strokovnega sveta tudi skrb za razvoj teorije in prakse 
revidiranja, definirano pa je tudi, da odločata o ugovorih proti 
odredbi o odpravi kršitev in o odvzemu dovoljenja, s čimer je 
njuna vloga jasneje določena. 
Spreminja se tudi sestava revizijskega sveta, saj naj bi enega od 
treh predstavnikov zainteresiranih javnosti minister, pristojen za 
finance, imenoval izmed strokovnjakov upravnega prava. 
Zastopanost strokovnjaka s področja upravnega prava je 
potrebna, saj revizijski svet odloča tudi po upravnem postopku. 
Za oba organa je predlagana omejitev mandata voljenih članov 
zaradi zagotavljanja večje neodvisnosti in večjega vpliva javnosti. 

K 21.ČLENU 

Skladno z revizijskimi standardi mora k strokovnjaku ustrezne 
stroke, ki ga izbere revidirana pravna oseba, podati odobritev 
revizijska družba oziroma samostojni revizor. 

K 24.ČLENU 

Po sedanji rešitvi bi revizijsko poročilo s strokovnim mnenjem 
podpisoval le pooblaščeni revizor in ne tudi revizijska družba, 
katere podpis zahtevajo mednarodni revizijskih standardi, zato 
mora taka ureditev biti spoštovana tudi v naši pravni ureditvi. 

Dodatni podatki se lahko na zakonski podlagi zahtevajo v poročilu 
o revidiranju ne le za naštete subjekte, ampak tudi za druge 
pravne osebe. 

K 32.ČLENU 

Zaradi nujnosti seznanitve o lastništvu in na tej podlagi zagotovitve 
neodvisnosti in nepristranosti je predlagano takojšnje poročanje. 

K 33. in 66.ČLENU 

V obeh členih se druga odstavka črtata, saj je sedanje navajanje 
posameznih členov nepopolno, zaradi jasne splošne določbe o 
smiselni uporabi pa tudi nepotrebno. 

K 36. IN 69.ČLENU 

Tudi za postopek za izrek opomina je v predlogu nedvoumno 
navedeno, da zanj veljajo določbe o postopku za odvzem 
dovoljenja, razen sodnega varstva, saj do sedaj to iz zakona ni 
bilo jasno razvidno. 

K 40.ČLENU 

Iz dopolnitve jasno izhaja, da sme revizijska družba, če je 
organizirana kot delniška družba, izdajati ne tudi, ampak samo 
imenske delnice. 

K 41 .ČLENU 

Zaradi že razmejenih pristojnosti med organi je dodatno navajanje 
pristojnega nadzornega organa odveč. 

K 46.ČLENU 

Samostojni revizor, za razliko od sedanje ureditve, lahko opravlja 
tudi revidiranje delniških družb, z delnicami katerih se trguje na 
organiziranem trgu. 

K 57.ČLENU 

Navajanje kršitev je v predlaganem zakonu nepopolno in neenotno, 
zato smo jih opredelili z navajanjem členov, s čimer smo se izognili 
pomanjkljivim opredelitvam. 

K 70.ČLENU 

Črtanje tretjega odstavka je potrebno, ker ni utemeljenega razloga 
za izključitev instituta vrnitve v prejšnje stanje in izrednih pravnih 
sredstev. 

K 74., 75. in 76. ČLENU 

Zaradi jasnosti in hierarhije aktov je predlagan drugačen vrstni 
red navajanja vrst odločb, obenem pa se dodaja, kdaj Inštitut 
odloča z odredbo. 

K 80.ČLENU 

Osemdnsyni rok za vložitev tožbe se podaljšuje na 15 dni, saj je 
npr. po ZUS-u, na katerega določbe se ta zakon tudi sicer sklicuje, 
predpisan rok za vložitev 30 dni. 

K 90.ČLENU 

V tej določbi se uvaja obvezen nadzor - najmanj enkrat na tri leta, 
s čimer se zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh revizijskih 
družb. Ta obveznost je bila že do sedaj urejena v pravilniku, 
katerega vsebina se v pretežnem delu ureja v zakonskem 
besedilu, določba o obveznem nadzoru, ki je bistvenega pomena, 
pa je izpadla. Predlagana pogostost nadziranja po uradni dolžnosti 
je običajna tudi v primerjanih državah. 

Zaradi zaupanja delničarjev in drugih udeležencev na kapitalskem 
trgu v delo revizijskih družb je z dopolnitvijo tega člena omogočeno, 
da nadzor nad revizijskimi družbami predlagajo tudi posamezne 
institucije, pa tudi udeleženci sami, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi. S tem predlogom se približujemo vse strožjim zahtevam 
stroke in ureditvam v drugih državah po nadziranju družb, katerih 
delnice so uvrščene na borzo. 
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K 91 .ČLENU K 98.ČLENU 

Predlagane spremembe so potrebne za nedvoumno ureditev 
pristojnosti v nadzornem postopku. Jasno je določeno, da 
postopek nadzora nad revizijskimi družbami opravljajo v Inštitutu 
zaposleni pooblaščeni revizorji in drugi strokovni delavci Inštituta 
in le posamezne naloge v zvezi s pregledi drugi pooblaščeni 
revizorji in druge strokovne usposobljene osebe (v pogodbenem 
razmerju). 

Zaposleni v Inštitutu odločajo in izdajajo odredbe o odpravi kršitev 
ter odločbe o začetku postopka za izrek opomina in za odvzem 
dovoljenje, medtem ko o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev 
in izjavi o razlogih za izrek opomina in odvzem dovoljenja odloča 
revizijski svet(oziroma strokovni svet za ocenjevalce), zoper te 
odločitve pa je za vse primere, razen opomina, predvideno sodno 
varstvo z vložitvijo tožbe na Vrhovno sodišče. 

K 95.ČLENU 

Ker v zakonu kot eden izmed aktov Inštituta ni predvidena 
zahteva, se predlaga izdaja sklepa o pregledu poslovanja. 

Ker se ukrepi izrekajo le na podlagi ugotovitev opravljenega 
nadzora, je sedanja določba, da lahko Inštitut izreče ukrep tudi 
na predlog posameznih subjektov, neumestna. 

K 105., 109. in 110.ČLENU 

Zaradi večje jasnosti razmejitve med pristojnostmi in 
odgovornostmi organov Inštituta v izvajanju postopka nadzora je 
potrebno konkretno določiti pristojni organ. 

K 113., 114., 115. IN 116. ČLENU 

Sprememba je potrebna, ker Inštitut ne izdaja nobenih soglasij. 

K 126. IN 127.ČLENU 

Kot prekršek se dodatno opredeljujejo tudi kršitve 40.člena zakona 
o obveznosti izdaje zgolj imenskih delnic, 47. člena o 
nespoštovanju določb o obveznem zavarovanju in 45.člena 
zakona o upravi revizijske družbe. 

' 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o revidiranju (EVA 1999-1611-0124) 

2lSkladno8t predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi«: 

a)Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi 

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

Predlog zakona v celoti izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

NI 

3) Skladnost predloga akta a predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti, usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

V celoti usklajeno z direktivo sveta 84/253 EGS. 

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

Predlog zakona je usklajen z ostalimi viri prava ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto); 

/ 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne 

6) Ali le predlog aKta preveden In v Kateri letih? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (Phare. Talex. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza): 

/ 

fi) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev: 

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko Štrajn, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Zvonko Ivanušič, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 0 

OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA 

PRUMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO 

- EPA 1289 - II - 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2000-1811-0013 
Številka: 280-08/97-2 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
ČEZ DRŽAVNO MEJO, 

ki vam ga pošljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 213. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in 
drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
• Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Zorko PELIKAN, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez 
dr'avno mejo, podpisan v Zagrebu dne 2. aprila 1997. 

2. člen 

Sporazum se v Izvirniku v slovenskem In hrvaškem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 
O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO 

Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada Republike Hrvaške 
na drugI strani (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v 
želji po ureditvi železniškega prometa čez državno mejo obeh 
držav, prepričani o potrebi po sprejetju ustreznega sporazuma, 
sporazumeli o naslednjem: 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z namenom neoviranega opravljanja mejnega železniškega 
prometa se pogodbenici v skladu s svojimi pooblastili 
zavezujeta, da bosta storili vse potrebno za organiziranje 
čim hitrejšega in neoviranega izvajanja mejne kontrole ter 
primopredaje vlakov. 

POJMI 

2. člen 

1. V tem sporazumu ti izrazi pomenijo: 

a) "domača država" je država, na katere ozemlju je železniška 
postaja; 

b) "sosednja država" je država druge pogodbenice; 

c) "železnice pogodbenic" so železnice lastne in sosednje 
države; 

d) "domača železnica" je železnica lastne države; 

e) "sosednja železnica" je železnica sosednje države; 

f) "mejna železniška postaja" je železniška postaja domače ali 
sosednje države, ki jo določita pogodbenici; 

g) "železniška postaja za izmenjavo prometa" je železniška 
postaja primopredaje vlakov, vlečnih sredstev, vagonov, 
prtljage, ekspresnoga blaga, blaga in poštnih pošiljk med 
železnicama pogodbenic; 

h) "mejna železniška proga" je del železniške proge med mejnima 
postajama; 

I) "mejni železniški progovni odsek" je del proge med državno 
mejo in mejno postajo; 

j) "Izmenjava prometa" so vsi postopki in dejanja železniškega 
osebja pogodbenic v zvezi s primopredajo vlakov, vlečnih 
sredstev,vagonov, prtljage, ekspresnoga blaga, blaga in 
poštnih pošiljk med železnicama pogodbenic; 

k) "mejna kontrola" so postopki, predvideni z zakonodajo obeh 
pogodbenic, in se nanašajo na kontrolo prehajanja potnikov, 
prtljage, blaga in ekspresnih pošiljk čez državno mejo; 

I) "železniško osebje" so vsi zaposleni, ki sodelujejo pri 
železniškem prometu čez državno mejo; 

m) "uradne osebe" so pooblaščene osebe pristojnih državnih 
organov (mejna policija, carina in mejni inšpekcijski organi); 

n) "uradne pošiljke" so uradna pisma, uradni obrazci, vozni red, 
tarife kot tudi denarne pošiljke in vrednostne pošiljke, ki so 
namenjene uradnim enotam sosednje železnice; 

o) "pošiljka" je ena ali več vrst blaga, ki se prevaža po železnici 
z eno samo prevozno listino; 

p) "tarifno sečišče" je točka na mejni železniški progi, do katerega 
imata sosednji železnici pravico do prihodkov iz skupnega 
prometa potnikov in stvari. 

MEJNE ŽELEZNIŠKE PROGE, MEJNE ŽELEZNIŠKE 
POSTAJE IN ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZA IZMENJAVO 

PROMETA 

3. člen 

1. Železniški promet potnikov, prtljago, ekspresnih pošiljk in blaga 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se opravlja 
na naslednjih mejnih železniških progah: 

1. Lendava - Čakovec 
2. Središče - Čakovec 
3. Rogatec - Đurmanec 
4. Imeno - Kumrovec 
5. Dobova - Savski Marof 
6. Metlika - Kamanje 
7. Ilirska Bistrica - Šapjane 
8. Rakitovec - Buzet. 

2. Za proge, navedene v prvem odstavku tega člena, sta 
pogodbenici določili te mejne postaje: 

\ 
V Republiki Sloveniji: 
1. Lendava 
2. Središče 
3. Rogatec 
4. Imeno 
5. Oobova 
6. Metlika 
7. Ilirska Bistrica 
8. Rakitovec 
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V Republiki Hrvaški: 
1. Čakovec 
2. Đurmanec 
3. Kumrovec 
4. Savski Marof 
5. Kamanje 
6. Šapjane 
7. Buzet 

3. Mejna železniška postaja za izmenjavo železniškega prometa 
- primopredaje vlakov na mejni železniški progi bo določena 
s sporazumom med železnicama pogodbenic. 

4. Železnici pogodbenic se lahko dogovorita, da se določena 
dejanja in postopki v zvezi s primopredajo vlakov ali določene 
vrste vlakov (tehnični pregled vagonov, komercialni pregled 
vagonov ipd.) opravljajo tudi na drugih postajah naprej od 
mejne postaje. 

5. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli vrnjene pošiljke, 
vozila, potnike, prtljago in blago, ki jih pristojni organi domače 
države ne sprejmejo zaradi neizpolnjevanja predpisov ali 
zaradi prepovedi uvoza. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
O ŽELEZNIŠKI MEJNI SLUŽBI IN O TARIFNEM 

SEČIŠČU 

4. člen 

1. Predaja in sprejem vlakov, vagonov, nakladalnih pripomočkov, 
palet, prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga in prevoznih 
dokumentov se opravljajo na postajah izmenjave prometa ali 
kot je navedeno v četrtem odstavku 3. člena tega sporazuma. 

2. Vleko vlakov na mejnih progah do postaj izmenjave prometa 
praviloma opravlja sosednja železnica. Za posamezne vlake 
se železnici pogodbenic lahko dogovorita tudi za drugačen 
način vleke. 

3. Železnici pogodbenic se lahko dogovorita, da vleko vlakov 
opravlja domača ali sosednja železnica s svojimi vlečnimi 
sredstvi in osebjem tudi naprej od mejne postaje v eni ali obeh 
smereh. 

4. Na postajah izmenjave prometa se uporabljajo predpisi 
domače železnice. 

5. Dovoljenja za vožnjo vlečnih vozil in strokovni izpiti osebja, ki 
opravlja delo na območju ene od obeh držav, veljajo tudi na 
območju druge pogodbenice. Podrobnejše določbe o 
organiziranju prometa določita železnici pogodbenic. 

6. Tarifno sečišče je na državni meji. 

7. Pogodbenici in železnici pogodbenic pri mejnem železniškem 
prometu opravljajo vse mejne dejavnosti v skladu z določbami 
Konvencije o mednarodnih železniških prevozih (COTIF) - 
Bern 9. maj 1980, Evropskega sporazuma o najpomembnejših 
mednarodnih železniških progah (AGC) - Ženeva 31. maj 
1985, Evropskega sporazuma o pomembnejših mednarodnih 
progah kombiniranega prevoza in pripadajočih napravah 
(AGTC) - Ženeva 1. februar 1991, in predpisov Mednarodne 
železniške zveze (UIC), da bi pospešile prehajanje potnikov 
in blaga čez državno mejo. 

8. Pogodbenici in železnici pogodbenic se zavezujeta, da bosta 
spodbujali primopredajo vlakov po načelu medsebojnega 
zaupanja. 

MERILA ZA IZRAČUNAVANJE STROŠKOV 

5. člen • 

Dela, ki jih ena železnica opravlja za drugo, se nadomestijo z 
enakimi deli. Če to ni mogoče, se plačajo dejanski stroški za 
določena dela. Način plačila opravljenih del se podrobno določi v 
sporazumu med železnicama pogodbenic v skladu z zakoni obeh 
držav in predpisi Mednarodne železniške zveze (UIC). 

PREDSTAVNIŠTVA NA POSTAJAH 
IZMENJAVE PROMETA 

6. člen 

1. Sosednja železnica lahko odpre predstavništvo na postaji 
izmenjave prometa ali na drugi železniški postaji v sosednji 
državi, če je \o v zvezi s hitrejšim odvijanjem železniškega 
prometa na meji. 

2. Delovanje in pooblastila predstavništva se določijo v 
sporazumu med železnicama pogodbenic v skladu z zakoni 
obeh držav in predpisi Mednarodne železniške zveze (UIC). 

NAPRAVE, OBJEKTI IN SLUŽBENI PROSTORI 

7. člen 

1. Domača država v skladu z realnimi možnostmi da službam 
sosednje države na mejnih železniških postajah in železniških 
postajah izmenjave prometa na razpolago naprave, objekte, 
prostore in sredstva za zveze, ki so potrebni za nemoteno 
opravljanje del, kot tudi prostore za počitek in zadrževanje 
uradnih oseb in železniškega osebja. 

2. Vsaka železnica pogodbenic na svojem območju na svoje 
stroške nadzira, vzdržuje in popravlja vse naprave in objekte 
na mejnih postajah in postajah za izmenjavo prometa kot tudi 
na mejnih progah. 

3. Za naprave, objekte in prostore, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopijo službam sosednje države, se zaračunava 
dogovorjeno nadomestilo. 

4. Na mejnih železniških postajah ali mejnih železniških postajah 
za izmenjavo prometa kot tudi za promet med sosednjimi 
mejnimi železniškimi postajami morata železnici pogodbenic 
vsaka na svojem območju dati na razpolago neposredna 
sredstva za zveze. Ta sredstva za zveze uradne osebe in 
železniško osebje sosednje železnice, ki opravlja službo na 
postajah sosednje države, uporabljata brezplačno ali pod 
pogoji iz 5. člena tega sporazuma. 

5. O podrobnejših določbah o uporabi prostorov, naprav in 
opreme ter višini nadomestila, stroških razsvetljave, ogrevanja 
in vzdrževanja se dogovorita pogodbenici ali železnici 
pogodbenic. 
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VZDRŽEVANJE VARNOSTI PROMETA IN REDA NA 
MEJNIH ŽELEZNIŠKIH PROGAH 

8. člen 

Osebje sosednje železnice mora ob nesreči ali motnjah v 
železniškem prometu ali ogrožanju varnosti in reda železniškega 
prometa, ki ga ugotovi pri opravljanju službe na vlakih na mejnih 
železniških progah, o tem takoj obvestiti mejno železniško postajo 
domače države. 

URADNA UPORABA JEZIKA 

9. člen 

1. Na mejnih železniških postajah, železniških postajah za 
izmenjavo prometa in mejnih železniških progovnih odsekih 
se uradno uporablja jezik domače države. Železniško osebje 
sosednje železnice in uradne osebe morajo toliko poznati 
jezik domače države, kot je potrebno za normalno opravljanje 
službe. 

2. Dokumenti, ki jih skupno podpisujejo organi železnic 
pogodbenic, se sestavljajo v slovenskem in hrvaškem jeziku. 

3. Uradni jezik, ki se uporablja v uradnih razgovorih med mejnimi 
železniškimi postajami sosednjih držav, določita železnici 
pogodbenic. 

4. Osebje predstavništva sosednje železnice, predvideno v 6. 
členu tega sporazuma, mora pri komuniciranju z osebjem 
domače države uporabljati uradni jezik te države. 

5. Napisi na uradnih prostorih so izpisani v uradnih jezikih obeh 
držav, s tem da je na prvem mestu napis v jeziku domače 
države. 

PRAVNI POLOŽAJ ŽELEZNIŠKEGA IN URADNEGA 
OSEBJA 

POGODBENIC 

10. člen 

1. Za železniško in uradno osebje, ki opravlja službo po tem 
sporazumu v sosednji državi, se uporabljajo pravni predpisi 
te države. 

2. Za osebje iz prvega odstavka tega člena, ki stori disciplinski 
prekršek ali kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, se 
uporabljajo predpisi domače države. 

3. Domača železnica ali pristojni državni organ mora sosednjo 
železnico ali pristojni državni organ obvestiti o storjenih 
dejanjih iz drugega odstavka tega člena. 

MEDSEBOJNA POMOČ 

11. člen 

1. Železniško osebje in pristojne uradne osebe ene pogodbenice 
morajo osebju druge pogodbenice dati vso potrebno pomoč 
pri opravljanju njihovih nalog, prav tako pa mora vsako njegovo 
zahtevo obravnavati v skladu z določbami tega sporazuma. 

2. Če delavec železniškega osebja ali uradna oseba državnega 
organa sosednje države zboli ali se poškoduje na mejni 
železniški progi, na mejni železniški postaji ali na postaji 
izmenjave železniškega prometa ali zunaj teh postaj, ali se 
mu zgodi nesreča med vožnjo, ima pravico do prve pomoči 
domače države. 

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE IN ZADRŽEVANJE 
NA OZEMLJU DRUGE POGODBENICE 

12. člen 

1. Železniško osebje in uradne osebe, ki zaradi opravljanja službe 
v smislu tega sporazuma prehajajo državno mejo, morajo 
imeti službeno dovolilnico za prehod državne meje. 

2. Službeno dovolilnico za prehod državne meje izdajo pristojni 
organi domače države na predpisanih obrazcih, vidirajo pa 
pristojni organi sosednje države. Službena dovolilnica za 
železniško osebje je rjave barve ( priloga 1), za uradne osebe 
pa zelene barve (priloga 2). 

3. Službena dovolilnica velja za prehod državne meje na eni ali 
več mejnih železniških progah in zadrževanje na območju 
mejne železniške postaje oziroma postaje izmenjave 
železniškega prometa iz 3. člena in 22. člena tega sporazuma. 
Železniško osebje in uradne osebe sosednje države, ki so 
prešle državno mejo v skladu s prvim odstavkom tega člena, 
nimajo pravice zapustiti območja mejne železniške postaje 
ali postaje izmenjave železniškega prometa kot tudi ne 
mejnega železniškega progovnega odseka domače države. 

4. Železniško osebje in uradne osebe sosednje države, ki ob 
nepredvidenih dogodkih prestopijo državno mejo z vlakom 
za pomoč ali snežnim plugom in nimajo dovolilnice za prehod 
državne meje, prestopijo državno mejo na podlagi 
poimenskega seznama. Poimenski seznam sestavi šef mejne 
železniške postaje na predpisanem obrazcu (priloga 3) v 
treh izvodih. Po en izvod poimenskega seznama se preda 
organu, pristojnemu za nadzor prehoda državne meje 
pogodbenice. Oseba, navedena v poimenskem seznamu, 
mora imeti pri sebi osebni dokument s sliko. Osebe, navedene 
v poimenskem seznamu, morajo državno mejo prestopiti 
skupaj. 

5. Službene dovolilnice in poimenski seznam iz tega člena izdaja 
pristojni organ domače države na dvojezičnih obrazcih. Na 
prvem mestu teh dokumentov je besedilo v jeziku države 
izdajatelja. 

6. Dokumente, ki so predpisani s tem členom sporazuma, 
vidirajo pristojni organi sosednje države brezplačno. 

SLUŽBENA OBLEKA 

13. člen 

Železniško osebje sosednje železnice, zaposleno na mejni 
železniški postaji, postaji izmenjave železniškega prometa, mejnem 
železniškem progovnem odseku ali ob podaljšanju vleke vlakov 
in uradne osebe pristojnih državnih organov sosednje države, 
morajo pri opravljanju dela na ozemlju druge pogodbenice nositi 
službeno obleko ali vidno uradno oznako, če se železnici 
pogodbenic ali pristojni državni organi ne dogovorijo drugače. 
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PREDMETI, KI JIH IMAJO ŽELEZNIŠKO OSEBJE IN 
URADNE OSEBE 

ZA OSEBNO ALI SLUŽBENO UPORABO 

14. člen 

1. Predmeti, ki jih železniško osebje ali uradne osebe sosednje 
države uporablja zaradi opravljanja službe in jih ob opravljanju 
službe prinaša ali prenaša čez državno mejo, so oproščeni 
carinskih pristojbin, kot je določeno v carinskih predpisih 
sosednje države. 

2. Prav tako so carinskih in drugih pristojbin oproščeni predmeti 
za osebno uporabo, vključno s hrano, ki jo železniško osebje 
ali uradne osebe sosednje države nosijo na poti v službo v 
količinah, potrebnih za službeno zadrževanje na območju 
domače države, kot je določeno v carinskih predpisih sosednje 
države. 

3. Prepoved vnosa ali omejitve vnosa ali iznosa ne velja za 
predmete, omenjene v prvem in drugem odstavku tega člena. 

PREDMETI, NAMENJENI ŽELEZNIŠKIM SLUŽBAM 

15. člen 

1. Vsi predmeti, ki se uporabljajo pri opravljanju službe na 
železnici pogodbenic, kot tudi material in rezervni deli, potrebni 
za popravilo ali vzdrževanje lastnih voznih sredstev, ki jih 
sosednja železnica pošlje mejni železniški postaji ali postaji 
izmenjave železniškega prometa, se prepeljejo brezplačno 
in so oproščeni carinskih in drugih pristojbin. 

2. Prepoved uvoza In izvoza kot tudi omejitve uvoza in izvoza 
komercialne narave ne veljajo za te predmete. 

DENAR, S KATERIM SE POSLUJE 
PRI OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKE SLUŽBE 

16. člen 

Železniško osebje sosednje železnice lahko denar, s katerim 
posluje pri opravljanju železniške službe na vlakih, ki vozijo čez 
državno mejo, prosto prenaša na območje domače države ali ga 
ponovno vrne na območje sosednje države. 

URADNE POŠILJKE 

17. člen 

1. Uradne pošiljke, kot so uradna pisma, uradni obrazci, vozni 
red, tarife kot tudi uradne denarne pošiljke in vrednostne 
pošiljke, ki so namenjene uradnim enotam sosednje železnice 
v lastni državi ali se pošiljajo v sosednjo državo, se lahko 
prenašajo po uradnem osebju brez posredovanja ppšte in 
brez poštnih pristojbin. 

2. Za pošiljke se uporabljajo carinski in devizni predpisi. Odprejo 
se lahko ob sumu kršitve carinskih in deviznih predpisov. 
Omenjene pošiljke morajo imeti uradni žig enote pošiljatelja. 

IZMENJAVA POŠTE 

18. člen 

1. Pisemske, paketne in vrednostne pošiljke v prometu med 
pogodbenicama kot tudi tranzitne poštne pošiljke se 
izmenjujejo v skladu s sporazumi, sklenjenimi med slovensko 
in hrvaško pošto na podlagi Konvencije Svetovne poštne 
zveze in njenih sporazumov. 

2. Če se pošti ne dogovorita drugače, se pošta izmenja na 
postaji za izmenjavo prometa. 

3. Poštne pošiljke izmenjuje poštno osebje. Izmenjuje jih lahko 
tudi železniško osebje. 

4. Za odpravo poštnih pošiljk se lahko uporabljajo poštni, službeni 
ali drugi vagoni.Železnici pogodbenic skupaj in v dogovoru s 
poštnima upravama določita, kateri vagoni se bodo uporabljali 
in na katerih progah se bodo prevažale poštne pošiljke. 

POŠTNO OSEBJE 

19. člen 

Določbe 13. do 17. člena tega sporazuma se ustrezno uporabljajo 
tudi za poštno osebje obeh poštnih uprav, ki opravlja delo v 
železniško-poštni službi na območju druge države pogodbenice. 

ODGOVORNOST 

20. člen 

1. Odgovornost za izgubo ali poškodovanje prtljage, ekspresnih 
pošiljk, blaga, voznih sredstev, nakladalnih pripomočkov in 
palet kot tudi odgovornost za prekoračitev dostavnih rokov 
urejajo mednarodni sporazumi, katerih podpisnici sta obe 
državi. 

2. Če neka oseba umre ali se poškoduje ali se neki predmet 
poškoduje ali uniči na mejni železniški postaji, postaji za 
izmenjavo železniškega prometa ali na mejni železniški progi, 
so za to odgovorni: 

a) železnica, katere osebje je po svoji krivdi povzročilo tako 
nezgodo, razen če ni drugače določeno v nadaljnjih določbah; 

b) domača železnica, če so se take nezgode zgodile zaradi 
napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti na progi, na napeljavah 
ali na voznih sredstvih te železnice; 

c) železnica, ki je zadnja tehnično sprejela vagone, če se je 
nezgoda zgodila zaradi napake na njih. 

3. Če pride do škode po krivdi osebja ali napake na tirih, kretnicah 
ali voznih sredstvih obeh železnic pogodbenic, sta železnici 
enako odgovorni. Enako merilo porazdelitve odgovornosti 
velja tudi, kadar se ne more določiti, katera od železnic 
pogodbenic je odgovorna. Če bi prišlo do nesoglasij pri določitvi 
odgovornosti, lahko vsaka pogodbenica ali železnica 
pogodbenic zahteva odločitev arbitraže v skladu z določbami 
Konvencije o mednarodnih železniških prevozih (COTIF). 
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4. Škodo na sredstvih, ki so v lasti ene od železnic pogodbenic, 
nastalo zaradi višje sile, krije ta železnica. 

5. Stroške za čiščenje in popravilo tira ali kretnic, ki nastanejo 
zaradi nezgode, krije železnica pogodbenic, ki je odgovorna 
za škodo v skladu z zgornjimi določbami. Te določbe se 
uporabljajo tudi glede stroškov preiskav in postopkov, 
povezanih s škodnim dogodkom. 

6. Če delavec, ki po tem sporazumu opravlja službo na mejni 
postaji, na postaji izmenjave železniškega prometa in na mejni 
progi, umre ali se poškoduje med opravljanjem službe, ali se 
neki predmet, ki ga ima pri sebi ali ga prevaža, poškoduje ali 
uniči, krije škodo tista železnica, ki ji omenjeni delavec pripada, 
razen če škodo delno ali v celoti krije železnica pogodbenic, 
ki je delno ali v celoti odgovorna. 

7. Ob škodi na poštnih pošiljkah ali škodi, ki jo povzroči 
neželezniško osebje, ki sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa čez državno mejo, lahko predstavniki oškodovanih 
služb sodelujejo pri preiskavi, ki jo vodi železnica. 

8. Podrobne določbe o škodi, nastali zaradi nezgod, omenjenih 
v tem členu, se uredijo s sporazumom med železnicama 
pogodbenic. 

SIGNALNOVARNOSTNE, TELEKOMUNIKACIJSKE 
NAPRAVE 

IN SREDSTVA 

21. člen 

1. Železnici pogodbenic morata namestiti in vzdrževati v dobrem 
stanju vsaka na svojem območju signalnovarnostne, 
telekomunikacijske naprave in sredstva, potrebna za 
opravljanje železniškega prometa čez državno mejo. 

2. Železniško osebje sosednje države ima pravico do brezplačne 
uporabe telekomunikacijskih sredstev in naprav v službene 
namene ali pod pogoji 5. člena tega sporazuma. 

MEJNA KONTROLA 

22. člen 

1. Pristojni državni organi opravljajo mejno kontrolo v smislu 
točke k) 2. člena tega sporazuma vsak na ozemlju svoje 
države. 

2. Mejno kontrolo v skladu s točko k) 2. člena tega sporazuma 
lahko pristojni državni organi opravljajo tudi na ozemlju druge 
pogodbenice, na mejnih postajah, na železniških postajah za 
izmenjavo prometa in vlakih, razen če to ni drugače 
dogovorjeno v posebnem sporazumu. 

3. Mešani komisiji iz 24. člena tega sporazuma se naloži priprava 
sporazuma iz drugega odstavka tega člena o izvajanju mejne 
kontrole v železniškem potniškem In tovornem prometu ali 
za železniški potniški oziroma železniški tovorni promet. 

CARINSKI, VETERINARSKO-SANITARNI 
IN FITOSANITARNI NADZOR 

23. člen 

1. Carinski nadzor se opravlja v skladu z veljavnim carinskim 
zakonom in predpisi obeh pogodbenic. 

2. Uvoz, izvoz in tranzit živih živali, izdelkov in surovin ter 
ostankov živalskega izvora, hrane za živali kot tudi 
predmetov, s katerimi se lahko prenašajo nalezljive bolezni 
živali, se nadzirajo v skladu z notranjo zakonodajo in 
mednarodnimi konvencijami. 

3. Uvoza in tranzit rastlin in rastlinskih izdelkov kot tudi 
predmetov, ki so lahko prenašalci škodljivih rastlinskih in 
živalskih organizmov, se nadzirata v skladu z notranjo 
zakonodajo in mednarodnimi konvencijami. 

4. Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta diskriminacijsko ali 
kako drugače neobičajno ravnali in s tem omejevali pretoka 
informacij in pošiljk, navedenih v drugem in tretjem odstavku 
tega člena. 

MEŠANA KOMISIJA 

24. člen 

1. Zaradi izboljšanja železniškega prometa čez državno mejo 
in reševanja težav, ki se lahko pojavijo pri izvajanju tega 
sporazuma, pogodbenici ustanovita Mešano komisijo. 

2. Mešano komisijo sestavljata slovenska in hrvaška delegacija. 

3. Vsaka delegacija šteje štiri člane, po potrebi pa pri njenem 
delu lahko sodelujejo tudi drugi strokovnjaki. 

4. Mešana komisija sprejema odločitve soglasno. 

5. Mešana komisija spremlja izvajanje tega sporazuma in 
opravlja druge naloge, predvidene s tem sporazumom. 

6. Mešana komisija se praviloma sestaja enkrat letno izmenično 
v državah pogodbenicah. 

7. Delegacijo v mešano komisijo imenuje pristojno ministrstvo 
vsake pogodbenice. 

ARBITRAŽA 

25. člen 

1. Vsako nesoglasje med pogodbenicama v zvezi s tem 
sporazumom rešujejo v skladu z načelom dobrososedskih 
odnosov ustrezne službe obeh držav, in to z dogovarjanjem 
in po diplomatski poti. 

6 
2. Če omenjena nesoglasja niso rešena na omenjeni način, se 

lahko po izteku treh mesecev od datuma začetka diplomatskih 
dogovarjanj In na zahtevo ene od pogodbenic predložijo 
arbitraži. 
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3. Arbitraža se sestavi za vsak primer posebej, arbitražno 
odločitev pa sprejme po teh določbah: 

a) arbitražo sestavljajo trije člani. Vsaka pogodbenica imenuje 
po enega razsodnika, ta dva pa v dogovoru imenujeta tretjega, 
ki bo predsednik arbitraže, s tem da je obvezno državljan 
tretje države, ki ima diplomatske stike s pogodbenicama; 

b) če člani arbitražnega sodišča niso imenovani v štirih mesecih, 
potem ko je ena od pogodbenic zahtevala arbitražo, vsaka 
od pogodbenic lahko zaprosi predsednika Meddržavnega 
sodišča, da opravi potrebno imenovanje. Če je predsednik 
državljan ene od pogodbenic ali ne more opraviti imenovanja, 
lahko to opravi podpredsednik Meddržavnega sodišča ali 
sodnik z najvišjo funkcijo, ki ni državljan nobene od pogodbenic; 

c) arbitraža določi postopek reševanja spora. Arbitraža odloča 
z večino glasov. Odločitve arbitraže so dokončne in 
obvezujoče za pogodbenici; 

d) vsaka pogodbenica krije stroške svojega izbranega 
razsodnika ali pravnega zastopnika. Vsi drugi stroški 
bremenijo pogodbenici v enakem razmerju. 

ZAČETEK VELJAVNOSTI IN ODPOVED 

26. člen 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema 
zadnje diplomatske note, s katero se potrjuje, da sta 
pogodbenici izpolnili pogoje, predvidene v njunih notranjih 
zakonodajah za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
lahko ta sporazum pisno odpove po diplomatski poti z najmanj 
šestmesečnim odpovednim rokom. 

Sestavljeno v Zagrebu dne 2. aprila 1997 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE HRVAŠKE 

mag. Anton Bergauer l.r. mag. Željko Lužavec l.r. 
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PRILOGA 1 

(prva stran) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

(DRŽAVNI GRB) 

Službena dovolilnica za prehajanje državne meje za železniško osebje 

št.: 

t 

(druga stran) 

Osebni podatki 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Stalno prebivališče   

Delovno mesto  

Službena enota  

(tretja stran) 

Fotografija 2 x 4 cm 

podpis imetnika 

3y 
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(četrta stran) 

Imetnik te dovolilnice je upravičen prestopiti slovensko - hrvaško mejo pri opravljanju 
železniškega prometa na železniški progi na mejnem železniškem progovnem odseku 

in se med opravljanjem službe zadrževati na območju mejnega železniškega progovnega 
odseka in območju mejne železniške postaje ali postaje izmenjave železniškega prometa 

(peta stran) 

Ta dovolilnica velja do... 

Pristojni organ za izdajo 

Kraj in datum izdaje  

Žig Podpis pooblaščene osebe 

Vidiral 

Kraj in datum 

žig Podpis pooblaščene osebe 

4. september2000 59 poročevalec, št. 74 



(šesta stran) 

1. Službeno dovolilnico lahko uporablja oseba, ki ji je bila izdana, in ni prenosljiva. 

2. V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb. 

3. Imetnik dovolilnice jo mora uporabljati v skladu z določili 12. člena sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega 
prometa čez državno mejo. 

4. Ob izgubi ali poškodovanju je treba nemudoma obvestiti organ, ki je dovolilnico izdal, 
ta pa mora obvestiti pristojne oblasti sosednje države. 
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PRILOGA 2 

(prva stran) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

(DRŽAVNI GRB) 

Službena dovolilnica za prehajanje državne meje za uradne osebe 

št.: 

(druga stran) 

Osebni podatki 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Stalno prebivališče  

Delovno mesto   

Službena enota  

(tretja stran) 

Fotografija 2x4 cm 

podpis imetnika 

Žig 
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(četrta stran) 

Imetnik te dovolilnice je upravičen prestopiti slovensko - hrvaško mejo pri opravljanju 
mejne kontrole ali carinskega, veterinarsko - sanitarnega ali fitosanitamega nadzora na 
mejnem železniškem progovnem odseku 

in se med opravljanjem službe zadrževati na območju mejnega železniškega progovnega 
odseka in območju mejne železniške postaje ali postaje izmenjave železniškega prometa 

(peta stran) 

Ta službena dovolilnica velja do. 

Pristojni organ za izdajo  

Kraj in datum izdaje  

Žig 

Podpis pooblaščene osebe 

Vidiral  

Kraj in datum. 

Žig 

Podpis pooblaščene osebe 
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(šesta stran) 

1. Službeno dovolilnico lahko uporablja oseba, ki ji je bila izdana, in ni prenosljiva. 

2. V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb. 

3. Imetnik dovolilnice jo mora uporabljati v skladu z določili 12. člena sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega 
prometa čez državno mejo. 

4. Ob izgubi ali poškodovanju je treba nemudoma obvestiti organ, ki je dovolilnico izdat, 
ta pa mora obvestiti pristojne oblasti sosednje države. 
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Opombe v zvezi s Prilogo 1 in 2 (drugi odstavek, 12. člena) 

- Velikost službene dovolilnice je 9 x 12 cm. 

- Tiskane so na rjavem oziroma zelenem platnenem papirju. 

- Službena dovolilnica je tiskana in izpolnjena v slovenskem in hrvaškem jeziku. 
Prednost je dana jeziku države, katere organ je izdal dovolilnico. 
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POIMENSKI SEZNAM 
(četrti odstavek 12. člena) 

PRILOGA 3 

(prva stran) 

Postaja  

POIMENSKI SEZNAM 

Uslužbenci, ki v izrednih primerih prehajajo mejo zaradi službenih dolžnosti, 

Uprava , dne 

ob uri z  

Ta seznam je priloga k službeni dovolilnici za prehod državne meje 

št  

št. Ime in priimek Datum in kraj Poklic številka 
osebne 
izkaznice 

Opombe 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Datum   Šef postaje 

Pristojni državni organ Pristojni državni organ ob izstopu 
ob vstopu 

 Žig Zig   
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za promet in zveze, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo 
sta podpisala mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze 
Republike Slovenije in mag. Željko Lužavec, minister za 
pomorstvo, zveze in promet Republike Hrvaške. Sporazum je bil 
podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan 2. aprila 1997 v Zagrebu. 

Republika Slovenija je s sosedami - Avstrijo, Italijo, Madžarsko • 
že sklenila sporazume oziroma konvencije, ki urejajo osnovna 
vprašanja odvijanja cestnega, železniškega, letalskega in 
vodnega transporta. Z Evropsko skupnostjo je sklenila sporazum, 
ki ureja prometna vprašanja in velja za vse države članice 
Evropske unije. 

S tem sporazumom so urejena vprašanja: 

1. mejne proge, mejne postaje, postaje za izmenjavo prometa; 
2. splošne določbe o železniški mejni službi in o tarifnem sečišču; 
3. merila za zaračunavanje stroškov; 
4. predstavništva na postajah izmenjave prometa; 
5. naprave, objekti in službeni prostori; 
6. vzdrževanje varnosti prometa in reda na mejnih železniških 

progah; 
7. uradna uporaba jezika; 
8. pravni položaj železniškega in uradnega osebja pogodbenic; 
9. medsebojna pomoč; 
10. prehajanje državne meje in zadrževanje na ozemlju druge 

pogodbenice; 

11. službena obleka; 
12. predmeti, ki jih imajo železniško osebje in uradne osebe za 

osebno ali službeno uporabo; 
13. predmeti, ki so namenjeni železniškim službam; 
14. denar, s katerim se posluje med opravljanjem službe; 
15. uradne pošiljke; ( 
16. izmenjava pošte; 
17. poštno osebje; 
18. odgovornost za škodo; 
19. signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter 

sredstva; 
20. mejna kontrola; 
21. carinski, veterinarsko-sanitarni in fitosanitarni pregled; 
22. mešana komisija; 
23. arbitraža;in 
24. začetek veljavnosti in odpoved sporazuma. 

Sporazum začne veljati z dnem Izmenjave diplomatskih not, s 
katerimi se potrjuje, da so izpolnjeni notranjepravni postopki 
pogodbenic. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91- I) sporazum ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo zahtevala sprejema novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale 
nobene finančne obveznosti za proračun Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 74 66 4. september2000 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka: - 

NAROČAM  

Datum:   

Jc. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 01/47-89-788; FAX:01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 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 420 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) 12-58-173. 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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