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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 

REVIDIRANJU (ZRev-?) 

-EPA 1296 -II-hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 24. 
avgusta 2000, predložila v obravnavo predlog zakona 
o revidiranju (ZRev-?) - EPA 1296 - II - hitri postopek. 

Dne 28. avgusta 2000 je Vlada predložila v obravnavo 
predlog zakona o revidiranju (ZRev-1) tretja obravnava 
(EPA 773-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila Vlada v tretjo obravnavo še nI končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je po hitrem 
postopku v obravnavo predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 404-23/99-4 
Ljubljana, 24.08.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o revidiranju 
obravnava po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe 

države. Navedeni predlog zakona spada v sklop paketa 
evropske zakonodaje in ga je treba sprejeti zaradi uslajevanja 
slovenske zakonodaje z evropsko zakonodajo. 

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: 

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

nance. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Sedaj veljavni Zakon o revidiranju (Ur. I. RS, št. 23/93) je potrebno 
spremeniti iz dveh razlogov: 

zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije (70. in 71. 
členom Evropskega sporazuma o pridružitvi) in 
zaradi ureditve pristojnosti in odgovornosti Slovenskega 
inštituta za revizijo na področju izvajanja nadziranja revizijskih 
družb in pooblaščenih revizorjev skladno s primerjalnimi 
ureditvami v državah članicah EU in domačim pravnim redom 
o izvajanju javnih pooblastil. 

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 rešitve 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). Slovenski inštitut za revizijo je član IFAC in pridruženi član 
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 tudi zahteva, da država Slovenski inštitut za revizijo 
pooblasti tudi za razvijanje računovodenja in revidiranja na 
področju javnega sektorja. Naloge za potrebe javnega sektorja 
(državnega računovodenja in revidiranja) opravljajo 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), kakor tudi mednarodne institucije, v katerih sodeluje 
(IFAC in FEE). 

Tako države članice EU kot druge razvite države opravljajo zunanji 
nadzor nad kvaliteto storitev revidiranja, ki je zakonsko predpisano. 
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 o tem vprašanju, v katerem je poudarila, da 
se EU ne bi smela bati nove zakonodaje na tem področju, če je ta 
potrebna. Z delom na tem področju organi oz. institucije EU 
nadaljujejo, zlasti se z vprašanjem enotnega strokovnega nadzora 
ukvarja 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 vse bolj razvija v 
okviru strokovnih organizacij, pooblaščenih za tak nadzor nad 
revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. Ta nadzor 
večinoma opravljajo institucije, ki združujejo revizorje, to je inštituti 
ali zbornice, torej revizijska stroka sama. 

Nadzor pa opravljajo strokovne institucije bodisi kot 
1. nadzor, ki ga strokovna institucija opravlja z lastnim, to je pri 

njej zaposlenim osebjem (kot t. i. »monitoring«) ali tako, da 
2. strokovna institucija tak nadzor le organizira in spremlja, izvajajo 

pa ga zunanji pooblaščeni revizorji na pogodbeni osnovi (kot. 
t.i. »peer revievv«). 

Za nadzor nad revidiranjem, ki je z zakonom predpisano, pa v 
naslednjih državah ni pooblaščena stroka oz. institucije 
pooblaščenih revizorjev (zajetih v raziskavi FEE): 

v Italiji, kjer borzni regulator (Commissione Nacionale per le 
Societa e la Borsa - CONSOB) nadzira 24 revizijskih družb, 
ki opravljajo revizijo računovodskih izkazov podjetij, katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na borzo; 
na Portugalskem 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 Norveškem, kjer je, vzporedno z mehanizmom zunanjega 
nadzora dveh revizijskih institutov, znotraj ministrstva za fi- 
nance ustanovljena posebna komisija za bančništvo, 
zavarovanje in vrednostne papirje (Kredittilsynet), ki podeljuje 
dovoljenja za delo in opravlja nadzor. 

- Avstrija in Nemčija v času izdelave te študije v okviru združenj 
revizorjev (inštitutov in zbornic npr.v Nemčiji rlnstitut der 
VVirtschaftsprufer in Deutschland ter Chamber of 
VVirtschaftsprufer) še nista imeli vzpostavljenega stalnega 
nadzora nad kvaliteto revidiranja. V teh dveh državah se 
opravlja nadzor nad revizorji in revizijskimi družbami, pri 
katerih so bile v postopku pregledovanja objavljenih 
računovodskih izkazov ugotovljene napake. 

Tudi v ZDA se nad revizijskimi družbami članicami Ameriškega 
inštituta pooblaščenih revizorjev (American Institute of Certified 
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Public Accauntants - AICPA), ki ima več sekcij, v katere se 
združujejo revizijske družbe, opravlja nadzor na način, da ena 
članica nadzoruje drugo (opravlja zunanji strokovni nadzor nad 
njenim notranjim nadzorom revidiranja). 

V ZDA pa se v nadzor revizijskih družb, ki revidirajo na borzo 
uvršečene gospodarske družbe, 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. z izvajanjem javnih pooblastil. Prevladujoči ureditvi je 
načelno želela slediti že na podlagi sedaj veljavnega zakona, s 
čimer pa je bilo izvajanje zunanjega nadziranja prepuščeno izvedbi 
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 delo 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 nadzirajo 
druge revizijske družbe. 

Slovenski inštitut je doslej uporabljal zlasti pogodbeno obliko 
izvajanja strokovnega nadzora nad kvaliteto revidiranja, ki jo je 
dopolnjeval z delom enega na Inštitutu 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 
(skupaj 45). 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, 
kar bi bilo 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 
(»monitoring«). V VB imajo trije inšitituti pooblaščenih revizorjev 
(The Institute of Charted Accountants in England and VVales, The 

Institute of Charted Accountants of Scotland, The Institute of 
Charted Accountants in Ireland) ustanovljeno skupno enoto za 
opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami (Joint Monitoring 
Unit). Osebe, ki so zaposlene pri revizijski instituciji, opravljajo 
nadzor kvalitete nad zakonsko predpisanim revidiranjem tudi 
npr.na Irskem, v Nemčiji, Španiji. 

Na pogodbeni osnovi (t. i. » peer review«) imajo npr. nadzor 
organiziran na Nizozemskem v okviru dveh stanovskih oz. 
revizijskih institucij, pa 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. 

V zakonu je zato potrebno zagotoviti tako ureditev, ki bo 
Slovenskemu inštitutu omogočala neodvisno in nepristransko 
opravljanje nalog nadzora nad revizijskimi družbami in 
pooblaščenimi revizorji ter jasno razmejila dolžnosti in 
odgovornosti organov Inštituta pri njihovem izvajanju. 

Slovenski inštitut za revizijo je ustanovila Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev na podlagi 5. člena sedaj veljavnega 
zakona o revidiranju . Ustanovljen je bil kot privatni zavod 29. 7. 
1993 in vpisan v sodni register 9. 9. 1993. Po sedaj veljavnem 
zakonu je Državni zbor dal soglasje k statutu inštituta. Slovenski 
inštitut za revizijo Državnemu zboru skladno s sedanjim zakonom 
letno poroča o svojem delu. Po stanju 30.6.2000 je bilo v njegove 
registre vpisanih: 

45 revizijskih družb, 
131 revizorjev, od teh 99 s pooblastilom za delo, 
- 225 pooblaščenih revizorjev, od tega 141 s pooblastilom za 

delo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predloga zakona je na sistemsko zaokrožen način urediti 
področje revidiranja v državi, ki bi v čim večji meri upoštevalo 
ureditve, ki jih poznajo države članice EU. 

Zaradi pomena revizijskih storitev, ki jih opravljajo revizijske družbe 
in pooblaščeni revizorji, v tržnem gospodarstvu, so temeljna 
načela zakona naslednja: 

0 
1. načelo neodvisnosti revidiranja: revidiranje mora potekati 
neodvisno, nepristransko in v skladu s pravili stroke; 
2. načelo nadzora nad revidiranjem, ki je zakonsko predpisano: 
država mora zagotoviti nadzor z namenom zagotoviti, da 
revidiranje poteka v skladu z načelom neodvisnosti revidiranja in 
v skladu s pravili revizijske stroke. 

3. USKLADITEV ZAKONA S SMERNICAMI 
EVROPSKE UNIJE 

Področje revidiranja ureja t. i. Osma smernica (84/253/EGS). 
Smernica določa (minimalne) pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
revizijska družba oziroma samostojni revizor, ki opravlja 
revidiranje, in pooblaščeni revizorji (fizične osebe, ki pri revizijski 
družbi oziroma kot samostojni revizor opravljajo revidiranje) in 
nalaga državam članicam, da morajo te pogoje preizkusiti pristojni 
nadzorni organ države članice. Pri tem določa, da je pristojni 
nadzorni organ v skladu s smernico lahko tudi ustrezno poklicno 
združenje, če ima po pravu države članice javno pooblastilo za 
odločanje o dovoljenjih in opravljanje nadzora (drugi odstavek 
2.člena). 
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Kot pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje revidiranja 
smernica določa naslednje: 

1. večina glasovalnih pravic mora pripadati revizijskim družbam 
in pooblaščenim revizorjem, 
2. večina članov uprave revizijske družbe mora biti pooblaščenih 
revizorjev, 
3. pri revizijski družbi smejo naloge revidiranja opravljati samo 
pooblaščeni revizorji. 

Kot pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja pa smernica določa pogoje glede 
1. strokovne izobrazbe, 
Z strokovnih znanj, 
3. delovnih izkušenj. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Ker ta predlog zakona Slovenskemu inštitutu zagotavlja lastne 
vire sredstev v obliki (1) letnih nadomestil za nadzor ter (2) taks 
za odločanje v posamičnih zadevah, za izvrševanje tega zakona 
ne bo potrebno zagotoviti proračunskih virov. 

5. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o revidiranju obravnava po hitrem 
postopku, ker gre za izredne potrebe države. Navedeni predlog 
zakona spada v sklop paketa evropske zakonodaje in ga je treba 
sprejeti zaradi usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko 
zakonodajo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

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, kijih 
sprejema Slovenski Inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: 
Inštitut), mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi 
stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju 
računovodij sprejema Mednarodni odbor za pravila revidiranja, 
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. 

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 
prejšnjih dveh odstavkov 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, 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: 
L računovodstvo, 
2. poslovne finance, 
3. notranje revidiranje, 
4. revidiranje informacijskih sistemov, 
5. 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. 
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Naložbe 
7. člen 

2. INŠTITUT 

(1) 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: 
1. 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 se štejejo za povezane po drugih točkah tega 
člena; 

4. tako, da tvorijo koncem po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe; 

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

(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu 
se štejejo 
1. 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; 

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. 

2.1. POLOŽAJ IN NALOGL INŠTITUTA 

Inštitut 
10. člen 

(1) Inštitut je pravna oseba. 
(2) Za inštitut se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, 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; 
1. 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 prejšnje točke, 

4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: 
- storitev revidiranja, 

nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
nalog pooblaščenega ocenjevalca, 

5. opravlja naloge nadzora, 

6. 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, 

7. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse 
strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za 
pridobitev strokovnih nazivov iz prejšnje točke tega 
odstavka, 
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8. razvija računovodenje in revidiranje za javni sektor, 

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

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

11. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 

12. 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. K statutu daje soglasje Državni zbor. 

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

(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo 
Inštituta In sprejme ustrezne ukrepe z zvezi z izvajanjem 
javnih pooblastil. 

Objava standardov in splošnih aktov 
14. člen 

Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti: 
1. sklep o določitvi standardov z navedbo publikacije 
Inštituta, v kateri je standard objavljen, 
2. statut in tarifo, ki jo sprejema. 

2.2. ORGANI INŠTITUTA 

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, 

1 člana minister, pristojen za finance, 1 člana pa minis- 
ter, pristojen za gospodarske dejavnosti, 
1 člana delavci Inštituta. 

(4) Člani sveta se imenujejo oziroma Izvolijo za dobo štirih 
let in so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat zaporedoma. 

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 za kaznivo dejanje 

zoper premoženje ali gospodarstvo. 
(3) Direktorja Inštituta imenuje svet Inštituta. 
(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je 

imenovan največ dvakrat zaporedoma. 

Revizijski svet 
18. člen 

(1) Revizijski svet: 
1. skrbi za razvoj teorije in prakse revidiranja, 
2. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske 

stroke, 
3. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih 

za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
4. odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
5. odloča o odvzemu dovoljenja po 109.členu tega 

zakona, 
6. opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem 

revizijske stroke. 
(2) Revizijski svet ima 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 ter upravnega prava. 

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

(4) Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje min- 
ister, pristojen za finance, od tega enega na predlog 
Gospodarske zbornice Slovenije In enega s področja 
upravnega prava - na predlog Univerz v LJubljani in 
Mariboru. 

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

(6) Člani iz tretjega odstavka tega člena so lahko Izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma. 

Strokovni svet 
19. člen 

(1) Strokovni svet: 
1. skrbi za razvoj teorije In prakse na področjih, kjer 

sprejema naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 

poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
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standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 

2. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih 
za opravljanje nalog ocenjevalec vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme, 

3. odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
4. odloča o odvzemu dovoljenja, 
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 volijo 
osebe, ki so pridobile kateregakoli od strokovnih nazivov, ki 
jih podeljuje Inštitut, dva člana pa iz vrst univerzitetnih 
delavcev imenujeta Univerzi v Ljubljani In Mariboru. 

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

(4) Člani Iz drugega odstavka tega člena so lahko izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma. 

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. 

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 jim 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) Za izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim 
osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne prostore in 
pripomočke. Če 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, ki ga odobri revizijska 
družba oziroma samostojni revizor. 

(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne 
omogoči izvajanje revizije v skladu s prejšnjimi odstavki, 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 pri 
opravljanju storitev za revizijsko družbo na kakršen koli način 
dostopni zaupni podatki iz prejšnjega odstavka, 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 prejšnje točke 
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 biti 
podpisano v imenu revizijske družbe in v revizorjevem 
osebnem imenu. 

(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati: 
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, 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 In pošteno 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 ali druge pravne osebe 
mora vsebovati tudi podatke, določene z zakonom, ki ureja 
revidiranje teh oseb. 
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(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. 

(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 
izvajanja revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 21. 
člena tega zakona o dolžnostih pravne osebe, v kateri se 
opravlja revidiranje, 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, 
1. 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 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 
nepristranost 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, določenih v 21. do 25. členu tega zakona. 
(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s prejšnjim 

odstavkom, 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 revizorje 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 
zoper premoženje ali gospodarstvo, 

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 notranjega revidiranja, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje 

nalog revizorja. 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 

premoženje ali gospodarstvo, 
5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka se uporablja določba 
drugega odstavka 30. člena tega zakona o veljavnosti 
dovoljenja. 
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Poročanje 
32. člen 

(1) Pooblaščeni revizor in revizor morata revizijski družbi 
nemudoma poročati o naložbah, na podlagi katerih sta 
posredno oziroma neposredno pridobila lastništvo v 
posamezni pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno 
osebo. 

Nadzor 
33. člen 

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

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma 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 

zoper premoženje ali gospodarstvo, 
(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 o 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 oziroma revizor v 
preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče 
odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 

Opomin 
36. člen 

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

(2) Za postopek za Izrek opomina se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, 
razen sodnega varstva. 

5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR 

5.1. STATUSNE DOLOČBE 

Uporaba določb 
37. člen 

Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizorja se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 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 zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

(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. 

(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 zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, ne vpiše v sodni register, 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 prejšnjega odstavka 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 le imenske delriice. 

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 osebi iz prejšnjega odstavka odvzame dovoljenje 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma 
dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, oseba iz delnic, 
katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 
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(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 
oziroma 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 prejšnjega odstavka 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 deležev v tej pravni osebi, 
- o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega 
sveta. 

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

(3) Če delničar krši obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov, 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 prejšnjega člena 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 prejšnjega odstavka 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 prejšnjega člena, 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 obsojena . 
(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. 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, 
3. 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. 

(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prejšnjega 
odstavka 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 15, 
seštevku cen za storitve revidiranja na podlagi vseh 
pogodb o revidiranju, pomnoženemu z 2,5. 

(3) Posamezen zavarovalni primer iz prejšnjega odstavka 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. 
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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 
upravljanju 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 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 prejšnjega odstavka Inštitut zavrne 
zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik 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 deleža 
revizijske družbe tuja revizijska oziroma druga tuja oseba 
oziroma če so te osebe skupaj imetnik 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 prejšnjega 
odstavka 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 ga 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2 opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
53. člen 

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

(2) Tarifa Inštituta lahko določi nadomestilo iz prejšnjega odstavka 
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 prejšnjega člena 
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 prejšnjega odstavka 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 prejšnjega odstavka odloči Inštitut z 
odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka 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. 
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5.3.2. Poročanje 

Redno poročanje in poročanje na zahtevo Inštituta 
55. člen 

(1) Revizijska družba mora poročati Inštitutu o naslednjih dejstvih 
in okoliščinah: 
L spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
Z sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma 

spremembi deležev, 
4. naložbah na podlagi katerih je revizijska družba posredno 

ali neposredno pridobila 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 prejšnjih dveh 
odstavkov, ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah 
iz prejšnji dveh odstavkov. 

5.3.3. Ukrepi nadzora 

Ukrepi nadzora 
56. člen 

Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitev; 
Z odreditev dodatnih ukrepov; 
3. odvzem dovoljenja. 

Odredba o odpravi kršitev 
57. člen 

(1) Inštitut izda odredbo odpravi kršitev, če pri opravljanju nadzora 
nad revizijsko družbo ugotovi, da revizijska družba krši 
določbe 2., 27., 39., 40., 45., 47. In 55.člena tega zakona. 

(2) V odredbi iz prejšnjega odstavka določi Inštitut rok za odpravo 
kršitev. 

Poročilo o odpravi kršitev 
58. člen 

(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka prejšnjega 
člena 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 prejšnjega odstavka 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: 
L izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad 

revidiranjem, 
Z 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 izrek 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 uprave in imenuje novega člana oziroma 
člane uprave: 
1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o 

odpravi kršitev oziroma 
Z 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, 
Z če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 

prejšnjega člena 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 
prejšnjega člena. 

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 odvzem dovoljenja izvršen tudi, če revizijska družba v 
določenem roku ne odpravi kršitev oziroma opravi dodatnih 
ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem 
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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 prejšnjega člena. 

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 prejšnjega člena, 

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

4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje ali gospodarstvo, 

5. da obvlada slovenski jezik. 
(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka se uporablja določba 

drugega odstavka 30. člena tega zakona o dovoljenju za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 

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. 

Nadzor 
66. člen 

Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut. 

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 

zoper premoženje ali gospodarstvo, 
(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 obrazložitev 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 o 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 

(1) 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. 

(2) Za postopek za izrek opomina se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, 
razen sodnega varstva. 

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

(4) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
o dolžnosti varovanja zaupnih podatkov 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. 

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 prejšnjega odstavka mora obsegati: 
L 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. 

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

Odločanje 
73. člen 

(1) Inštitut odloča brez naroka. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek 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 lzda|a sklepe, odredbe In odločbe. 
(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe. 

Sklep 
75. 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. 

Odredba in odločba 
76. člen 

(1) Z odredbo Inštitut odloča o odpravi kršitev. 
(2) 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. 

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

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 prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni spor, 
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 prejšnjega odstavka 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 prejšnjega odstavka 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. 

Pristojnost in sestava sodišča 
79. člen 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu 
petih sodnikov. 
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Tožba in odgovor na tožbo 
80. člen 

Vročanje 
87. člen 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku petnajstih dni. 
(2) Rok za odgovor na tožbo je petnajst dni. 

Nova dejstva in dokazi 
81. člen 

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa 
82. člen 

Sodišče preizkusi odločbo Inštituta 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 zakona, 
ki ureja upravni spor. 

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. 

(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 prejšnjih odstavkov, se spisi 
vročijo tako, da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem 
prostoru 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 prejšnjem členu, 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 
pisno 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. 

(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku osem dni, se šteje, da je 
bila vročitev opravljena na dan, 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 tem vročitev opravljena. 

7.3.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
90. člen 

(1) 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 ga obveščati o posameznih 
dejstvih in okoliščinah; 
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2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 
(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. 

Pooblaščene osebe 
91. člen 

(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravijo 
pooblaščeni revizorji In drugi strokovni delavci Inštituta, 
ki Jih za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 

(2) 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. 

(3) 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. 

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 prejšnjega odstavka lahko Inštitut 
zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Inštitut lahko osebe iz prejšnjega 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 nedelovnimi 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. 

Sklep o pregledu poslovanja 
95. člen 

(1) Sklep o pregledu poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročen najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pooblaščena 
oseba sklep o pregledu poslovanja vroči šele ob začetku 
opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo mogoče 
doseči namena posameznega nadzora. 

(3) Sklep o pregledu poslovanja mora obsegati določno 
navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet pregleda. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena, mora sklep 
o pregledu poslovanja obsegati določno navedbo 
dokumentacije ter evidenc, ki jih je v obliki računalniških 
izpiskov oziroma kopij potrebno izročiti, in rok za predložitev. 

(5) Sklep o pregledu poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt 
nadzora ne bo ravnal v skladu s sklepom o pregledu 
poslovanja oziroma Inštitutu ne bo omogočil opravljanja 
pregleda poslovanja na način, določen v prejšnjem členu. 

(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni 
sklep o pregledu poslovanja. Za dopolnitev sklepa 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. 
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(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: 
l 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. 

Izrekanje ukrepov nadzora 
98. člen 

Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni dolžnosti. 

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 o 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 prejšnji odstavek 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: 
L 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: 
L 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 zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, 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 in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v 
ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
105. člen 

(1) O ugovoru odloča revizijski svet z odločbo. 
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko revizijski svet ugovor zavrže 

ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 
(3) Revizijski svet ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je 

prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba. 
(4) Če revizijski svet ugotovi, da je podan razlog iz I., 2.,3. ali 6. 

točke 102. člena tega zakona,odpravi odredbo. 
(5) Če revizijski svet ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5., ali 7. 

točke 102. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi 
odredbo oziroma jo spremeni. Revizijski svet 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. Poročilu mora priložiti listine 
in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve 
odpravljene. 

(2) Če iz poročila iz prejšnjega odstavka 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, izha;a 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, 

a 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). 

(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih 
dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdal 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 

Revizijski svet ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka prejšnjega člena 

zaključi, 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 prejšnjega člena 
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. 

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 zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek, 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) Revizijski svet mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 
trideset dni od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja 
oziroma od izteka roka za takšno izjavo. 

7.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ 

Uporaba določb 
113. člen 

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

(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o izdaji dovoljenj skupne določbe poglavja o 
postopku odločanja Inštituta. 

Taksa za odločanje 
114. člen 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj 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 (v 
nadaljevanju: vložnik zahteve). 

(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne 
biti z odločbo Inštituta prizadet, če svoio 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 (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 

(1) 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: 
L ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih rnora 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 prejšnjega odstavka 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)0 zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev 
mora Inštitut odločiti v roku šestih 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 prejšnjega člena, 
rok iz prejšnjega odstavka 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. 

(3) 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 registre (v nadaljnjem besedilu: registri): 
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 
2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 
3. register pooblaščenih ocenjevalcev, 
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. 
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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 tirmi, 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: 
L 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). 
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. 
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 

prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(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, razen 

dejanja iz 6.točke 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, 
3. če revizijska družba krši določbe 45.člena tega 

zakona o upravi revizijske družbe. 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 

prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz 1 .ali 
2.točke 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). 

(3) 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. 

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 prejšnjega odstavka. 

(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. 
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(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 sklepe o določitvi 
standardov iz 14.člena 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 prejšnjega odstavka 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 
prejšnjega odstavka. 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, daje 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 prejšnjega odstavka 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. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Besedilo predloga zakona o revidiranju izhaja iz besedila zakona 
o revidiranju, ki je bilo pripravljeno že za tretjo obravnavo v 
Državnem zboru in ga zaradi nepopolnih in mestoma nejasnih 
določb v skladu s poslovnikom Državnega zbora ni bilo mogoče 
več amandmirati. Besedilo, ki je bodisi dodano bodisi spremenjeno, 
je v besedilu členov označeno s poudarjenim tiskom. 

1. TEMELJNE DOLOČBE (t. do 9. člen) 

Predlog v temeljnih določbah navaja in opredeli posamezne pojme, 
ki so pomembni za pravno ureditev revidiranja v skladu s cilji in 
temeljnimi načeli zakona. 

2. INŠTITUT (10. do 20. člen) 

V drugem poglavju zakon ureja pravni položaj ter pristojnosti 
inštituta ter njegovih organov. Enako kot po sedaj veljavnem zakonu 
o revidiranju ima Inštitut javno pooblastilo za opravljanje nadzora 
nad revidiranjem (3. člen). Pravni položaj Inštituta se po predlogu 
ne spreminja. Edina novost s sedanjo ureditvijo je nov organ 
Inštituta Revizijski svet. Sestava članov organov Inštituta (svet 
Inštituta, revizijski in strokovni svet) omogoča udeležbo 
predstavnikov strokovne ali zainteresirane javnosti. 

Člani teli organov so lahko voljeni največ dvakrat zaporedoma, 
zaradi večje neodvisnosti. Revizijski svet kot nov organ ima 
pristojnosti in odgovornosti za izvajanje najpomembnejših javnih 
pooblastil na področju revidiranja. 

Posebej je opredeljeno (13. člen), da k statutu Inštituta daje soglasje 
Državni zbor. 

3. REVIDIRANJE (21. do 28. člen) 

V tretjem poglavju predlog ureja potek in pogoje revidiranja. V 21. 
členu predlog zakona določa dolžnosti pravne osebe, v kateri se 
opravlja revidiranje, z namenom zagotoviti pooblaščenemu 
revizorju ustrezne podlage, da lahko zanesljivo oceni resničnost 
in poštenost računovodskih izkazov, ki so predmet revidiranja. V 
nadaljnjih členih prvega razdelka pa predlog zakona ureja dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov (22. člen) ter pravila o opravljanju 
revidiranja in o vsebini poročila o revidiranju (23. do 25. člen). 
Izrecno je navedeno, da mora biti poročilo o revidiranju skladno z 
mednarodnimi revizijskimi standardi podpisano tako v imenu 
revizijske družbe kot tudi v imenu pooblaščenega revizorja. 

Pogoje revidiranja (26. do 28. člen) ureja predlog zakona z 
namenom uresničiti temeljno načelo o neodvisnosti revidiranja. 

4. POOBLAŠČENI REVIZOR IN REVIZOR (29. do 36. 
člen) 

V četrtem poglavju zakon ureja pogoje za izdajo dovoljenja za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja ter nadzor 
nad temi osebami. Opredeljeni so razlogi za odvzem dovoljenja, 
možnost izreka pogojnega odvzema dovoljenja in možnost izreka 
opomina. 

5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR 
(37. do 62. člen) 

V prvem razdelku petega poglavja ureja predlog zakona 
korporacijskopravni ustroj organiziranosti revizijske družbe 
oziroma samostojnega revizorja, kar ustreza zahtevam po 
uskladitvi dosedanje zakonske ureditve z Osmo smernico EU. 

Doslej je naloge revidiranja lahko opravljala le revizijska družba, 
po predlogu zakona pa bo te naloge lahko opravljal tudi samostojni 
revizor. 

Zaradi posebnih značilnosti dejavnosti (storitev revidiranja in 
dejavnostmi povezanimi z revidiranjem) in dejavnostmi, ki jih 
opravlja revizijska družba in zlasti zaradi uskladitve z ureditvijo v 
osmi smernici, so kot specialni (drugače kot v ZGD) urejeni 
naslednji pravni inštituti: 

- poseben (dodaten) nadzor nad delničarji (41. do 46. člen) 
■ število in pogoji za člane uprave (45. člen). 

V drugem razdelku petega poglavja je uzakonjen poseben vidik 
načela nadzora in sicer preventivnega nadzora, v skladu s katerim 
mora revizijska družba pridobiti predhodno dovoljenje za 
opravljanje storitev revidiranja (48. do 50. člen). 

Tretji razdelek petega poglavja pa v skladu z Osmo smernico 
ureja nadzor nad revizijskimi družbami. V prvem odstavku 51. 
člena predlog zakona opredeli namen nadzora, nadzor se opravlja 
z namenom preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju 
revidiranja ravna v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje 
posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije in predpisi 
izdanimi na njihovi podlagi, oziroma standardi revidiranja in drugimi 
pravili revizijske stroke. V razdelku so urejeni tudi vsi instrumenti 
nadzora: 

pasivni nadzor s spremljanjem poročil (55. člen) 
aktivni nadzor z opravljanjem pregledov poslovanja (dejanja 
aktivnega nadzora so urejena v poglavju o postopku) 
izrekanjem ukrepov nadzora (56. do 62. člen). 

6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC (63. do 69. člen) 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) in na njegovi 
podlagi izdani predpisi so uzakonili licence za ocenjevalce podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme, ki jih je izdajala Agencija za 
privatizacijo. Z uveljavitvijo zakona o zaključku lastninjenja in 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe so 
določbe ZLPP, ki so bile pravni temelj za izdajanje licenc in nadzor 
nad ocenjevalci, prenehale veljati. Ker je ocenjevanje podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme strokovno področje, povezano 
z revidiranjem, predlog zakona ureja tudi pogoje za izdajo dovoljenj 
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca in nadzor nad 
pooblaščenimi ocenjevalci. 
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7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA V 
POSAMIČNIH ZADEVAH (70. do 122. člen) 

Ker Inštitut odloča o posamičnih zadevah na podlagi javnega 
pooblastila, mora postopati po pravilih upravnega postopka. 
Postopek odločanja je v zakonu urejen kot poseben tip upravnega 
postopka. 

V zakonu je določeno (91. člen), da nadzor nad revizijskimi 
družbami oz. samostojnimi revizorji in pooblaščenimi revizorji 
opravljajo pooblaščeni revizorji in drugi strokovni delavci Inštituta, 
ki jih za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta in le 
posamezne naloge nadziranja opravljanja revizijskih storitev ter 
preglede izvajanja nalog ocenjevanja vrednosti podjetij ter strojev 
in opreme tudi druge strokovno usposobljene osebe, kijih pooblasti 
direktor Inštituta (na pogodbeni podlagi). 

O ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev ter o izjavi o razlogih za 
odvzem dovoljenja kot tudi o izjavi o razlogih za izrek opomina 
odloča Revizijski svet (105. in 109. ter 36. člen) oziroma v zadevah 
nadziranja pooblaščenih ocenjevalcev Strokovni svet (19.člen). 
Zoper to odločitev pa je možna tožba na Vrhovno sodišče, ta je 
izključena le v postopku izreka opomina. 

Pri določbah, ki urejajo postopek, je upoštevano načelo hitrosti, ki 
naj zagotovi učinkovitost nadzora. 

Določena (90. člen) je tudi pogostost opravljanja nadzora nad 

revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji najmanj enkrat na 
3 leta, s čimer je dana možnost za enakopravno nadziranje 
revizijskih družb in samostojnih revizorjev. 

Zaradi zaupanja delničarjev in drugih udeležencev na finančnem 
in kapitalskem trgu v delo revizijskih družb in samostojnih 
revizorjev je tudi določeno (90. člen), da nadzor nad njimi lahko 
predlagajo tudi posamezne institucije (Banka Slovenije, Agencija 
za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in Agencija za 
zavarovalni nadzor) ter udeleženci sami, če zato obstajajo 
utemeljeni razlogi. S tem se približujemo vse strožjim zahtevam 
po ureditvi nadziranja izvajanja revizijskih storitev pri pomembnih 
udeležencih na finančnem oziroma kapitalskem trgu. 

8. OSTALE DOLOČBE 

Ureditev registrov, ki jih vodi Inštitut in javni dostop do podatkov 
(123. do 125. člen) je v skladu z zahtevami Osme smernice. 

Kazenske določbe (126. do 129. člen) so oblikovane ob 
upoštevanju teže kršitve (hujše in lažje kršitve) in glede na 
subjekte, ki storijo posamezno vrsto kršitve. 

Prehodne določbe (130. do 135. člen) urejajo roke za uskladitev 
posameznih subjektov z novo ureditvijo in druga vprašanja 
prehoda na novo ureditev. 
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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) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«: 

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

70. in 71. čien 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 s 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 zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-F) 

- EPA 1315 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 4. 
septembra 2000, predložila v obravnavo predlog 
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-?) - hitri 
postopek (EPA 1315 -II ). 

Dne 24.9.1999 je Vlada predložila v obravnavo predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-F) prva obravnava (EPA 
941 - II), ki je bil sprejet v prvi obravnavi na 20. seji 
Državnega zbora. Ker je Vlada za navedeni predlog 
zakona predlagala umik, je predsednik Državnega 
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona o spremembah zakona o 
gospodarskih družbah (EPA 1315 - II), dokler ne bo o 
predlogu umika prvovloženega zakona odločil Državni 
zbor. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 300-08/99-3 
Ljubljana, 04.09.2000 

Vlada Republike Slovenije je na nadaljevanju 14. seje dne 
4.9.2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
GOSPODARSKIH DRUŽBAH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah 
zakona o gospodarskih družbah obravnava po hitrem 
postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo zakona in 
ker gre pri predlagani spremembi za pomemben element pri 
presoji Republike Slovenije za polnopravno članstvo v EU v 
prvi skupini kandidatk. 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
družbah - prva obravnava, ki ga je poslala z dopisom, št. 
300-08/99-1 (Z1) z dne 24.9.1999 in ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel v prvi obravnavi na 20. seji dne 
22.3.2000. 

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

- dr. Jože ZAGOŽEN, minister za gospodarske dejavnosti, 
- Marijana MALI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. UVOD 3. Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za 
izvrševanje zakona 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

ZGD je od sprejetja doživel že pet novel, od tega so bile v kratkem 
času sprejete tri kratke novele ZGD. Z zadnjo novelo - ZGD-E so 
se na hitro v skladu s pravom EU odpravile nekatere 
diskriminatorne določbe glede možnosti tujcev kot članov 
poslovodnih organov v kapitalskih družbah. 

V skladu z nadaljnjim prilagajanjem pravu EU je namen predlagane 
spremembe dvojen: 

uskladitev s pravom EU na področju notranjega poslovanja 
podjetij; 
uveljavitev določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
zlasti načel pravice do ustanavljanja in načela prostega 
pretoka kapitala 

Kot izhodišče je bilo upoštevano, da je ZGD pri nastajanju sicer 
sledil unifikacijskim in harmonizacijskim predpisom EU s področja 
korporacijskoga prava. V pretežni meri je prevzel rešitve, tako 
vsebinsko kot normativno gledano, iz posameznih zakonov s 
področja korporacijskega prava posameznih držav članic EU, v 
pretežni meri nemško-avstrijske ureditve, delno pa tudi italijansko- 
francoske. Vendarle pa še ni v celoti usklajen z evropsko pravno 
ureditvijo v okviru EU. Predlagana sprememba bo odpravila 
nekatere pomanjkljivosti ZGD, ki pa bo v celoti usklajen s pravom 
družb EU do konca I. 2001. 

2. Cilji in načela zakona 

Glavni cilj predlagane spremembe je: - zagotoviti sporazumevanje 
za zaposlene, za katere se uporablja tarifni del kolektivne 
pogodbe, v slovenskem jeziku, tako da so zaščitene njihove 
temeljne pravice v zvezi z delom; - obenem zagotoviti, da ta 
določba ni v neskladju s prostim pretokom kapitala, saj za vodilne 
delavce (upravo in zaposlene po individualni pogodbi) ta določba 
ne velja, tako da bodo ti v medsebojnem sporazumevanju lahko 
uporabljali tudi druge jezike in uskladiti raven zaščite rabe 
slovenskega jezika v delu ZGD, ki opredeljuje firmo in s tem 
povezano uporabo jezika v dodatnih sestavinah firme. 

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti proračunskih 
sredstev. 

II. BESEDILO ZAKONA: 

1. člen 

Drugi odstavek 10. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS št. 30/1993,29/1994, 45/1994, 82/1994, 20/1998, 84/1998, 
6/1999) se spremeni, tako da se glasi: 

•>(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da sporazumevanje z 
zaposlenimi v družbi v zvezi z dajanjem navodil za delo zaposlenim 
in vodenjem postopkov, v katerih se odloča o pravicah zaposlenih, 
in v drugih zadevah, poteka v slovenščini, na območjih, kjer živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa lahko tudi v 
italijanščini oziroma madžarščini. Določba prejšnjega stavka ne 
velja za sporazumevanje z zaposlenimi na podlagi pogodbe, za 
katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.« 

2. člen 

Tretji odstavek 20. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Izjemoma se lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če: 

ustrezajo firmam tujih ustanoviteljev; 

gre za mrtvi jezik ali fantazijska poimenovanja.« 

3. člen 

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

S spremenjenim drugim odstavkom 10. člena ZGD se doseže: 
zagotovi se, da je za sporazumevanje o vseh zadevah 
zaposlenih, za katere se uporablja tarifni del kolektivne 
pogodbe, potrebno uporabljati slovenski jezik, tako da ti lahko 
razumejo navodila za delo in vsa druga sporočila; 

- zagotovi se, da taka določba ni v neskladju s prostim pretokom 
kapitala, saj za vodilne delavce (upravo in zaposlene po 
individualni pogodbi o zaposlitvi) ta določba ne velja, tako da 

bodo ti v medsebojnem sporazumevanju lahko uporabljali 
tudi druge jezike. 

S spremenjenim tretjim odstavkom 20. člena ZGD se doseže 
obvezno uporabo slovenščine tako pri obveznih kot pri dodatnih 
sestavinah firme in pri tem določa izjeme za tuje firme in se 
povzema rešitev, ki je že bila sprejeta v prvi obravnavi ob 
sprejemanju Zakona o gospodarskih družbah I. 1992. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA: 

10. čl., 2.odst. ZGD: 

»2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da medsebojno sporazu- 
mevanje znotraj družbe poteka v slovenščini, na območjih, kjer 
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa lahko 
tudi v italijanščini oziroma madžarščini.« 

20. čl., 3. odst. ZGD: 

3) Določba prvega odstavka tega člena se ne nanaša na dodatne 
sestavine iz 13. člena tega zakona. 

l 

\ 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih 
družbah 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Do konca leta 2001. 

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: 

S predlogom se postopoma usklajuje področje prava 
družb s pravom EU 

c) Razlogi za neizpolnjene obveznosti: 

Ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, neusklajeno): 

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

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih ekspertov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. državne članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenle o usklajenosti 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevan|e roka za uskladitev 

Državni program določa sprejem celotne novele ZGD do 
konca leta 2001. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost Ime in priimek ter podpis 
odgovorne pravnice 
Marijana Mali, univ. dipl. lur., I.r. 
državna podsekretarka 

Podpis ministra 
za gospodarske 

dejavnosti 
dr. Jože Zagožen, I.r. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

(ZZDej?) 

- EPA 1309 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 31. avgusta 
2000, ki ga je DZ prejel 5.9.2000 predložila v obravnavo 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - skrajšani 
postopek - EPA 1309 - II. 

Dne 28. avgusta 2000 je skupina poslancev s 
prvopodpisano poslanko prim. Majdo Ano Kregelj 
Zbačnik predložila v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej-F) - hitri postopek - EPA 1294 - II, ki 
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

je bila objavljenja dne 23.07.1999 v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Zato predlagatelj ocenjuje, da je potrebno ugotovljeno neskladje 
odpraviti in določiti postopek in kriterije za ustanovitev zbornic 
z zakonom o zdravstveni dejavnosti po skrajšanem postopku. 

V delu sprememb in dopolnitev zakona o zdravstveni 
dejavnosti, ki se nanašajo na organizacijo enotne sanitetne 
službe v Slovenski vojski, gre za manj zahtevne spremembe 
oziroma dopolnitve zakona, zato je utemeljeno zakon sprejeti 
po skrajšanem postopku. 

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 pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- spec. akad. st. Andrej BRUČAN, dr. med., minister za 
zdravstvo, 

- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu 
za zdravstvo. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 500-09/99-5 
I Ljubljana, 31.08.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev zakona z odločbo 
Ustavnega sodišča, ter za manj zahtevno spremembo in 
dopolnitev zakona. 

Z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-77/98, z dne 17.06.1999 
je bilo Državnemu zboru naloženo, da v roku enega leta od 

( objave te odločbe odpravi neskladje zakona z Ustavo. Odločba 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zdravstveni 
dejavnosti se nanašajo na dva vsebinska področja, in sicer na 
vključitev zdravstvene dejavnosti v Ministrstvu za obrambo v 
mrežo javne zdravstvene službe ter na uskladitev določil zakona 
z ustavno odločbo. 

A) Zdravstvena služba Ministrstva za obrambo izvaja osnovno 
zdravstveno dejavnost za vojake na služenju vojaškega roka v 
ambulantah splošne medicine (17 ambulant). Te ambulante 
zagotavljajo tudi zdravstveno varstvo pri izvajanju usposabljanja 
vseh enot Slovenske vojske, ter preventivne in kurativne 
zdravstvene dejavnosti splošne medicine. Zaradi kadrovske 
nepopolnjenosti je zdravstveno varstvo zagotovljeno tudi na 
podlagi pogodbenih odnosov s pomočjo zdravnikov iz javnega 
zdravstva. Na ravni ministrstva je organizirano manjše število 
specialističnih ambutant in ambulanta medicine dela za izvajanje 
preventivnih zdravstvenih pregledov za pripadnike Slovenske 
vojske in zaposlene v Ministrstvu za obrambo ter še posebej za 
letalsko osebje. Tudi te ambulante so le delno kadrovsko 
popolnjene. V Zdravstveni službi se opravljata v najnujnejšem 
obsegu tudi laboratorijska diagnostika in lekarniška dejavnost za 
potrebe ambulant v vojašnicah. Pravice iz zdravstvenega varstva 
sicer zaposleni v Slovenski vojski in v ministrstvu ter njihovi svojci 
uresničujejo v javnem zdravstvu. 

S splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske (Ur. list RS, št. 32/2000) ter obsegom in 
strukturo Slovenske vojske (sklep Vlade RS, št. 820-00/98-6 z 
dne 30. 9.1999) in akcijskim načrtom za vključevanje v NATO je 
predvidena reorganizacija zdravstvene službe Ministrstva za 
obrambo tako, da bi bila primerljiva z organizacijo v vojskah članic 
NATO. To pomeni združitev zdravstvene službe in sanitetne službe 
v Slovenski vojski v enotno organizacijo. 

B) Ustavno sodišče je v svoji odločbi z dne 17.06.1999 odločilo, 
da je zakon o zdravstveni dejavnosti v neskladju z Ustavo, kolikor 
za zbornice, ustanovljene na podlagi 87. člena, ne določa postopka 
in kriterijev za njihovo ustanovitev. 

Na določbe o zbornicah je zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, Št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 
36/00) navezal vrsto določb. Vendar je iz nekaterih določb jasno 
razvidno, da gre za pristojnost Zdravniške zbornice Slovenije, v 
drugih pa govori o pristojnih zbornicah. Tako v 87. členu določa, 
da se lahko glede na interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
zavodov ustanovijo tudi druge zbornice (poleg Zdravniške 
zbornice Slovenije, ki je ustanovljena s 85. členom zakona). V 34. 
členu zakona je določeno, da pristojna zbornica sodeluje pri izdaji 
predpisa, ki določa pogoje, ki jih mora za izvajanje pripravništva, 
sekundariata in specializacije izpolnjevati zdravstveni zavod. Po 
35. členu pristojna zbornica izda mnenje o opravljanju zasebne 
zdravstvene dejavnosti in v 36.členu je določeno, da v postopku 
odločanja o koncesiji za opravljanje javne službe ministrstvo 
pridobi mnenje pristojne zbornice. Pomembna naloga pristojnih 
zbornic je določena v 76. členu zakona, in sicer opravljanje 
strokovnega nadzora s svetovanjem in predlaganje upravnega 
nadzora nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in zasebnih 
zdravstvenih delavcev. 

Iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS izhaja, da prav 
tako ni določen način financiranja in nadzora nad izvrševanjem 
javnih pooblastil, če naj imajo te zbornice položaj pristojne zbornice 
v smislu določb zakona o zdravstveni dejavnosti. 

Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da je potrebno določiti 
postopek in kriterije za ustanovitev zbornic z zakonom o 
zdravstveni dejavnosti po skrajšanem postopku po določbah 
204.a člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/ 
93, 80/94, 28/96 in 26/97). To velja tudi za dopolnitve zakona, ki 
se nanašajo na organizacijo enotne sanitetne službe v Slovenski 
vojski, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti se bo določilo, da Republika Slovenija 
izjemoma določa in zagotavlja na primarni ravni tudi zdravstveno 
varstvo pripadnikov Slovenske vojske, ter pristojnosti in naloge 
enotne sanitetne službe v Slovenski vojski. Ta bo opravljala 
zdravstveno varstvo pripadnikov Slovenske vojske na primarni 
ravni, medicino dela, specialistično ambulantno dejavnost glede 
na posebne potrebe vojske, ter laboratorijsko in drugo nujno 
diagnostiko. Pri tem bo sodelovala z javnim zdravstvom, razen 
pri organizaciji in usposabljanju sanitetne službe v vojni sestavi. 
Za opravljanje navedenih dejavnosti se bo Ministrstvu za obrambo 
dodelilo določeno število koncesij, ki jih bo Ministrstvo za obrambo 
porazdelilo glede na potrebe sanitetne službe Slovenske vojske. 

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti 
bo določil postopek in pogoje za ustanovitev zbornic in nastanek 
pravne osebnosti. Določene bodo tudi naloge, ki jih bodo zbornice, 
ki bodo izpolnjevale pogoje, opravljale. Prav tako bo določeno 
javno pooblastilo in sicer za opravljanje strokovnega nadzora s 
svetovanjem, ki se bo financiralo iz sredstev državnega 
proračuna. 

Z zakonom se bo uredil tudi način izvrševanja tistih določb zakona, 
ki bodo na pristojne zbornice prenesle ali javna pooblastila ali od 
njih zahtevale izdajo različnih mnenj v zvezi z opravljanjem 
zasebne zdravstvene dejavnosti. 

Nadzor nad izvajanjem javnega pooblastila, ki ga bo opravljala 
zbornica, bo opravljalo ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

3. Finančne posledice zakona 

Spremembe in dopolnitve zakona, ki se nanašajo na sanitetno 
službo Slovenske vojske ne bodo povzročile dodatnih finančnih 
obveznosti, saj se že dosedanje dejavnosti financirajo iz proračuna 
Republike Slovenije v okviru Ministrstva za obrambo, oz. 
Slovenske vojske. Možno pa bo rešiti statusna in druga vprašanja 
organizacije in delovanja sanitetne službe, ki so bila doslej 
nerešena. 

Zbornice bodo izvajale strokovni nadzor s svetovanjem kot javno 
pooblastilo, ki se financira iz sredstev državnega proračuna. 
Predvideva se, da bodo zbornice opravile povprečno 15 do 20 
strokovnih nadzorov letno. Povprečna cena enega nadzora znaša 
od 170.000 SIT do 200.000 SIT, odvisno od zahtevnosti 
posameznega nadzora. 
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II. BESEDILO ČLENOV 6. člen 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/ 
94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00 in 36/00) se na koncu tretjega 
odstavka 5. člena črta pika in doda besede: 

"in pripadnikov Slovenske vojske.". 

2. člen 

V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"Sanitetna služba Slovenske vojske ne glede na prvi odstavek 8. 
člena tega zakona zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov 
Slovenske vojske med vojaško službo na primarni ravni, ki obsega 
preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost splošne medi- 
cine, medicino dela, specialistično ambulantno dejavnost giede 
na posebne potrebe vojske, ter laboratorijsko in drugo potrebno 
diagnostiko. Druge zdravstvene dejavnosti izvaja služba praviloma 
v dogovoru z zdravstvenimi zavodi v mreži javne zdravstvene 
službe, razen organizacije priprav in usposabljanja sanitetne 
službe vojne sestave.". 

3. člen 

Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi: 

" 78.a. člen 

Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem za 
posamezno poklicno skupino zdravstvenih delavcev, predpiše 
pristojna zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za 
zdravstvo." 

4. člen 

V prvem odstavku 79. člena se besedilo "prejšnjega člena" 
nadomesti z besedilom "78. člena tega zakona". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

" Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti v 
zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravstvenem 
delavcu, pristojna zbornica zahteva dodatno strokovno 
izpopolnjevanje delavcev, za katere se ugotovi pomanjkljiva 
usposobljenost in o tem ter ugotovljenih pomanjkljivostih obvesti 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo." 

5. člen 

Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi: 

"79.a člen 

V primeru, da za posamezne poklicne skupine zdravstvenih 
delavcev ni organizirane pristojne zbornice v skladu s tem 
zakonom, opravlja strokovni nadzor ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo. 

Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za zdravstvo." 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Poklicna društva, združenja ali druge oblike prostovoljnega 
združenja posameznih poklicnih skupin v zdravstvu, razen za 
zdravniško službo in lekarniško dejavnost, lahko ustanovijo 
posamezno poklicno zbornico, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

-da delujejo na področju zagotavljanja strokovnosti in kakovosti v 
poklicu najmanj zadnjih 5 let; 
-da se financirajo iz članarine in drugih lastnih virov; 
-da imajo včlanjenih najmanj 80% delavcev iz poklica, ki ga 
predstavljajo in najmanj 500 članov; 
-da delujejo na območju celotne države; 
-da izpolnjujejo strokovne, kadrovske in materialne pogoje za 
izvajanje nalog na področju zagotavljanja strokovnosti in 
kakovosti." 

7. člen 

Za 87. členom se dodajo novi 87.a člen, 87.b člen, 87.c člen in 
87.d člen, ki se glasijo: 

"87.a člen 

Postopek registracije zbornic iz prejšnjega člena vodi ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo. 

Zahtevi za registracijo mora vlagatelj predložiti dokazila iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in temeljni akt o ustanovitvi zbornice. 

Temeljni akt zbornice mora vsebovati: 
ime in sedež zbornice, 

- način včlanjevanja in prenehanje članstva, 
organe zbornice, 
pravice in dolžnosti članov, 
zastopanje zbornice, 

- financiranje. 

Z dnem izdaje odločbe o vpisu v register postane zbornica pravna 
oseba. 

87.b člen 

Zbornice iz 87.člena tega zakona imajo naslednje naloge: 
1. izvajajo strokovni nadzor s svetovanjem; 
2. dajejo mnenja o zasebnem zdravstvenem delavcu oziroma 

zdravstvenem sodelavcu pri izdaji dovoljenja za opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti; 

3. dajejo mnenja h koncesiji za opravljanje zasebne zdravstvene 
dejavnosti; 

4. vodijo register članov; 
5. sodelujejo pri določanju pogojev, ki jih mora za izvajanje 

pripravništva izpolnjevati zdravstveni zavod; 
6. sodelujejo pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, 

kadrovskih načrtov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov; 
7. načrtujejo, spremljajo in nadzorujejo strokovno izpopolnjevanje 

in podiplomsko usposabljanje; 
8. predlagajo upravni nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih 

zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcev; 
9. opravljajo druge naloge skladno z zakonom in statutom. 

Nalogo iz 1. točke prejšnjega odstavka opravljajo zbornice kot 
javno pooblastilo in se financira iz sredstev državnega proračuna. 
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Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike 
Slovenije v delu, ki se nanaša na javna pooblastila. 

87.c člen 

Izvajanje naloge, ki jo zbornica opravlja kot javno pooblastilo, 
nadzira ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

87.d člen 

Zbornice iz 87. člena tega zakona lahko prenehajo po volji članov 
ali če ministrstvo, pristojno za zdravstvo ugotovi, da zbornice ne 
izpolnjujejo več pogojev iz 87. člena tega zakona." 

2. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo izda natančnejše predpise, s 
katerimi določi vsebino, obliko, način vodenja registra zbornic v 
roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

3. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, sprejme izvršilni predpis iz 79.a 
člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 

4. člen 

Zbornice, ki so bile ustanovljene do uveljavitve tega zakona, 
morajo uskladiti svoje delovanje z določbami tega zakona in se 
registrirati v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

5. člen 

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

Z dopolnitvijo 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00 in 36/00) 
se določa, da Republika Slovenija izjemoma določa in zagotavlja 
primarno zdravstveno varstvo tudi za pripadnike Slovenske 
vojske. Z dopolnitvijo 9. člena pa se določata status in naloge 
enotne sanitetne službe Slovenske vojske. Pri tem so upoštevane 
tudi posebne potrebe vojaške organizacije in povezanost javne 
zdravstvene mreže. 

79. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti določa ukrepe pristojne 
zbornice in ministrstva, pristojnega za zdravstvo, če se pri 
strokovnih nadzorih v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu ugotovijo večje pomanjkljivosti. S 
predlagano spremembo zakona lahko zbornica zahteva dodatno 
strokovno izpopolnjevanje delavca, ministrstvo za zdravstvo pa 
bo odredilo druge ustrezne ukrepe, ker pristojne zbornice, 
ustanovljene po tem zakonu, ne izdajajo dovoljenj za samostojno 
delo (licenc), ker po prvem odstavku 64. člena zakona o 
zdravstveni dejavnosti zdravstveni delavci lahko samostojno 
opravljati delo po končani pripravniški dobi in opravljenim 
strokovnem izpitu. Vsebino pripravništva ter program in postopek 
opravljanja strokovnega izpita predpiše minister, pristojen za 
zdravstvo. Izdaja licenc za zdravnike in zobozdravnike je urejena 
s posebnim zakonom. 

S predlaganima 87.a členom in 79.a členom se določa podlaga za 
ureditev načina izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem, 
ki ga bodo predpisale pristojne zbornice v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo oziroma minister, pristojen za zdravstvo 

v primeru, da za posamezno poklicno skupino ni organizirane 
zbornice. 

S predlagano spremembo 87. člena se določa pogoje, pod katerimi 
se lahko ustanovijo zbornice. Ta člen ne zajema Zdravniške 
zbornice Slovenije, ki združuje zdravnike in zobozdravnike in 
Lekarniške zbornice Slovenije, v katero so vključeni lekarnarji, 
ker sta ustanovljeni neposredno na podlagi zakona. Posamezno 
poklicno zbornico po tem zakonu lahko ustanovijo poklicna društva, 
združenja ali druge oblike prostovoljnega združenja posameznih 
poklicnih skupin v zdravstvu. V 87.a členu je določen postopek 
za ustanovitev zbornic in sicer se zbornica registrira pri 
ministrstvu, pristojnim za zdravstvo, s čimer postane pravna 
oseba in lahko začne opravljati naloge iz 87.b člena. Zbornica 
izvaja strokovni nadzor s svetovanjem kot javno pooblastilo, 
nadzor nad izvajanjem javnega pooblastila zbornic pa opravlja 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo (87.c člen) 

Predlagani 87.d člen ureja prenehanje zbornic, ki prenehajo po 
volji članov ali če ministrstvo, pristojno za zdravstvo ugotovi, da 
ne izpolnjujejo več pogojev iz 87. člena tega zakona. 

8. in 9. člen določata roke, v katerih je potrebno izdati natančnejše 
predpise o vodenju registra zbornic in predpis o načinu izvajanja 
strokovnega nadzora s svetovanjem, v 10. členu pa je določen 
rok, v katerem morajo zbornice, ki so bile ustanovljene do 
uveljavitve tega zakona, uskladiti svoje delovanje z določbami 
tega zakona in se registrirati pri ministrstvu, pristojnim za 
zdravstvo. 
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IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO 

5. člen 

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in 
zagotavlja občina oziroma mesto. 

Republika Slovenija sodeluje pri zagotavljanju mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih 
območjih v skladu s planom zdravstvenega varstva. 

Republika Slovenija izjemoma določa in zagotavlja na primami 
ravni mrežo javne zdravstvene službe za zdravstveno varstvo 
študentov. 

Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni 
zagotavlja Republika Slovenija. 

Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni ravni določa 
Republika Slovenija po predhodnem mnenju zainteresiranih občin 
oziroma mesta. 

Pri zagotavljanju ustreznih prostorov lahko zasebni zdravstveni 
delavec kandidira za prostore javne zdravstvene službe. Če za 
iste prostore kandidirata javni zdravstveni zavod in zasebni 
zdravstveni delavec, jih ustanovitelj dodeli tistemu, ki ponudi boljše 
pogoje. 

11. člen 

Delodajalci lahko organizirajo opravljanje osnovne zdravstvene 
dejavnosti za svoje delavce v obratnih ambulantah. Obratna 
ambulanta zagotavlja najmanj nujno medicinsko pomoč in 
medicino dela. 

79. člen 

O strokovnem nadzoru iz prejšnjega člena mora biti najkasneje v 
15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik s predlogi 
ukrepov in rokov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Zapisnik 
se pošlje zdravstvenemu zavodu oziroma zasebnemu 
zdravstvenemu delavcu ter ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo; 
kadar gre za strokovni pregled izven programa, pa tudi 
predlagatelju. 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti v 
zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravstvenem 
delavcu, pristojna zbornica: 

- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavcev, za 
katere se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost in po potrebi 
tudi ponovitev preskusa usposobljenosti; 
posameznemu zdravstvenemu delavcu oziroma zasebnemu 
zdravstvenemu delavcu odvzame dovoljenje za samostojno 
delo. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, lahko v primeru iz prejšnjega 
odstavka odredi ustrezne ukrepe, in sicer: 

zahteva odpravo organizacijskih, materialnih in drugih 
pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kvaliteto ali 
strokovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti; 
začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, 
prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njegove enote ali 
zasebnega zdravstvenega delavca. 

87. člen 

Glede na interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov 
se lahko ustanovijo tudi druge zbornice. 

Zbornice so pravne osebe. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti 

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

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

Gradivo ni predmet usklajevanje z evropskimi predpisi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izha|a|oče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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 neto) 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ni preveden. 

7} Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov tPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECP. Univerza-) 
In priloženo nllhovo mnenle o usklalenostl 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Mojca Mahkota, univ.dipl.prav., I.r. spec.akad.st. 
Državna podsekretarka Andrej Bručan, dr.med., I.r. 

MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-?) 

■ EPA 1314 ■ II - skrajšani postopek 

Poslanec Borut Pahor je dne 8. septembra 2000 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu 
In zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani 
postopek - EPA 1314 - II. 

Dne 17. novembra 1999 je poslanec mag. Janez Kopač 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu In 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E) - prva 
obravnava - EPA 990 - II, ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. 
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga Je v 
obravnavo predložil poslanec mag. Janez Kopač, še 
nI končan, Je predsednik Državnega zbora na podlagi 
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega 
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložil poslanec Borut Pahor. 

Borut Pahor 
poslanec DZ 

Ljubljana, 8. septembra 2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92,15/94,19/94 in 44/94 odločba US RS) ter 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list, 
št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97 in 46/00 vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU 

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne 
spremembe zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora 
sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj 
Borut Pahor, l.r. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah, katere 
podpisnica je tudi Slovenija, morajo države podpisnice otrokom 
zagotavljati najvišjo možno raven zdravstvenega varstva. 
Zdravila, ki jih za zdravljenje in rehabilitacijo otrok predpiše 
zdravnik, nedvomno sodijo med tiste storitve, ki jih je v Sloveniji, 
tudi glede na vse manjšo nataliteto, nujno zagotoviti za vse otroke 
brezplačno. A žal v praksi ni tako. 

V juliju letošnjega leta smo doživeli, da je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje vrsto zdravil, ki jih zdravniki predpisujejo ozoroma 
priporočajo za njihovo zdravljenje, uvrstil na listo, ki terja doplačilo 
koristnikov teh zdravil. Dejstvo je, da si mnoge socialno ogrožene 
družine težko privoščijo, ob nujnih življenskih stroških, še stroške 
za recimo sirup proti kašlju, ki je pogosto uporabljen pri otrokih. 

Na to potezo ZZZS-ja se je odzvala civilna družba in organizacija 
Unicef v Sloveniji in ob sodelavi ZLSD pričela zbirati podpise za 
brezplačna zdravila za otroke. V kratki akciji je bilo zbranih preko 
12 000 podpisov in akcija je na splošno naletela na zelo pozitiven 
odziv. To kaže na veliko pripravljenost zavarovancev, da se 
posebej uredi položaj otrok pri plačevanju zdravstvenih storitev 
in na splošno občutljivost ljudi do tega vprašanja. Vse to kaže, da 
je potrebno s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in 
zravstvenem zavarovanju čimprej doseči dejansko neplačevanje 
zdravil in zdravstvenih storitev za otroke. 

2. Cilj zakona 

Z zakonom želim doseči, da bodo, ne glede na siceršnja druga 
določila zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, brezplačne vse zdravstvene storitve, vključno z 
zdravili na recept, ki jih za zdravljenje in rehabilitacijo otrok, 

učencev in študentov, ki se redno šolajo ter mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju predpiše zdravnik, 
skratka, da bodo vsa zdravila za otroke na pozitivni listi. Glede na 
velik odziv javnosti na polemiko o brezplačnih zdravilih za otroke 
in mladostnike je očitno, da tak predlog podpira tudi veliko število 
plačnikov prispevkov za zdravstveno varstvo. 

3. Finančne posledice zakona 

Zakon bo imel finačne posledice za blagajno Zdravstvenega 
zavarovanja v predvideni višini pribljižno milijarde tolarjev letno, 
ne bo imel pa neposrednega vpliva na izdatke iz proračuna 
Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1-člen 

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list št. 9/92,13/93,9/96,29/98,77/98 - odločba Ustavnega 
sodišča RS in 6/99) se v 23. členu spremeni dvanajsta alinea 
prve točke tako, da se glasi: 

zdravila na recept za otroke, učence in študente, ki se redno 
šolajo ter otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju v celoti, za ostale pa v skladu z razvrstitvijo zdravil, 
ortopetski in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah 
in stanjih iz prve do desete alinee te točke;" 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Z novim besedilom dvanajste alinee se jasno uredi izjemen položaj vsa zdravila za njih popolnoma brezplačne in se zanje ne bo 
glede plačevanja zdravil za otroke in mladostnike tako, da bodo uporabljala lista razvrstitve zdravil. 
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VI. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA 

23. člen 

2 obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno 
plačilo zdravstvenih storitev: 

1. v celoti: 
sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, 
študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in 
drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen 
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci, 
zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s 
programom, 
zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se 
redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnemin 
duševnem razvoju, 

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri 
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in 
nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja, 
obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno 
s programom, 
zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih inživčno- 
mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, 
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitihoblik sladkorne 
bolezni, multiple skleroze in psoriaze, 
zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb 
pri delu, 
zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in 
organov za presaditev drugim osebam, 

- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v 
socialnovarstvenih zavodih, 
zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih 
iz prve do desete alinee te točke; 

2. najmanj 95% vrednosti: 
storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi 
najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog, 

zdravljenja v tujini, 
storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializoin 
drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, 
terapevtskimiin rehabilitacijskimi posegi; 

3. najmanj 85% vrednosti za: 
storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane 
plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno 
prekinitvijo nosečnosti; 
specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve 
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za 
poškodbe izven dela, 

- nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru 
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe 
izven dela, 
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 
1.točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 
ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen 
vprimerih iz 1. in 4. točke tega odstavka; 

4. najmanj 75% vrednosti za: 
specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitvekot 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski 
deloskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge 
pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela, 
zdravila s pozitivne liste za vse druge primere; 

5. največ do 60% vrednosti za: 
prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni, 

- zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja; 

6. največ do 50% vrednosti za: 
- zdravila z vmesne liste, 
- zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 

očesne pripomočke za odrasle. 

Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za posamezne 
vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so 
lahko različni. 

Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do šest 
mesecevza pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, 
slušnih,zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za pravice 
iz 1 .točke prvega odstavka tega člena. 
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Predlog zakona o 

PROSVETNI ZBORNICI SLOVENIJE 

(ZPZS) 

- EPA 1300 - II - prva obravnava 

SKUPINA POSLANCEV 
Prvo podpisani 
Vincencij DEMŠAR 

Ljubljana, 31/avgust 2000 

Na Podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS. št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/ 
2000) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O PROSVETNI ZBORNICI SLOVENIJE 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

Vincencij DEMŠAR, l.r. 
Helena HREN VENCELJ, l.r. 

Samo BEVK, l.r. 
Janez MEŽAN, l.r. 

I. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA USTANOVITEV 
PROSVETNE ZBORNICE 

Država gradi svojo prihodnost na znanju in vrednotah. 
Ekonomsko blagostanje in narodno preživetje sta odvisna od 
kakovosti šolstva. Šola uči za sedanjost in prihodnost. Rezultat 
vzgoje in izobraževanja je težko predvidljiv, ker že malenkostni 
poseg v šolski sistem povzroči pomembne posledice. Stanje v 
šolstvu najbolj poznajo učitelji, saj imajo od vseh najširši in 
nenadomestljiv pogled v šolski sistem. 

Delovanje šolskega sistema vodi Ministrstvo za šolstvo in šport 
s svojimi institucijami. Prosvetna zbornica bo prispevala k 
celovitejši in objektivnejši oceni stanja v šolstvu tudi iz neposredne 
šolske prakse. Ločevala bo strokovne probleme od političnih. 

Zaradi naših zgodovinskih izkušenj in položaja med zahodno in 
vzhodno Evropo vidimo, kaj prinaša šolstvu čas, kadar je 
ekonomija ali ideologija močnejša od prizadevanj učitelja za svojo 
osebno rast in osebno rast posameznega učenca ter močnejša 
od stroke in vzgoje. 

Veliki problemi v današnjih šolah so: 
1. vzgojni problemi 
- neuravnotežena vzgoja, pomanjkanje avtoritete, neupoštevanje 
življenjskih vrednot; 
- nasilje v medsebojnih odnosih; 
- reševanje negativnih reakcij učencev, ki so zaradi stanja v 
družbi prisiljeni obiskovati šole, neprimerne njihovim interesom in 
zmožnostim; 

2. zasvojenost (mamila, alkohol,...); 

3. slabšanje splošnega zdravstvenega stanja učencev in 
množenje psihosomatskih problemov s posledicami; 

4. drugi problemi 
- integracija otrok v razredu - učencev s posebnimi potrebami in 

učencev druge narodnosti; 
- način izbora učencev pri prevelikem vpisu ali v različne nivoje; 
- feminizacija poklica; 
- presežki učiteljev (upad rojstev); 
- pomanjkanje učiteljev za določene predmete (angleščina, 

glasbena vzgoja,...); 
- zagotavljanje vsem možnosti vse življenjskega izobraževanja; 
- šolstvo kot blažilec socialnih problemov v družbi in kot blažilec 

brezposelnosti. 
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Prosvetna zbornica bo sooblikovala šolski nacionalni program, 
je najbolj pomembna in najbolj dolgoročna vizija razvoja družbe. 

Učitelji so izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov, hkrati pa 
se zavedajo, da postavljajo učencem kriterije znanja, norme in 
vrednote. Zato imajo učitelji pravico ukrepanja in morajo imeti 
jasno določene meje svoje avtonomije. 

Skozi prosvetno zbornico bodo učitelji vplivali na spreminjanje 
stanja v šolstvu kot celote, ne samo na ravni razreda in na ravni 
posamezne šole. 

I. 2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Šolstvo je najpomembnejši družbeni podsistem v katerem deluje 
40.000 univerzitetno izobraženih učiteljev. 

I. Prenova šole je tudi kulturna prenova družbe. 

► 2. Preko prosvetne zbornice bodo učitelji stopili v družbeni prostor 
izven razreda in šole. Prosvetna zbornica bo ena izmed poti, 
preko katere se bodo učitelji dejavno in neposredno vključili v 
rast družbe. 

3. Dvig šolstva na višjo stopnjo razvoja z lastnimi silami in skozi 
lastno izkušnjo pomeni enakovredno menjavo z okoljem, kar državi 
ohranja enakovredni status med večjimi in bogatejšimi sosedami. 

4. Prosvetna zbornica bo omogočala učiteljem soudeležbo pri 
razpravi o šolskem nacionalnem programu in soodločanje pri 
izdelavi vizije razvoja šolstva. 

5. Poučevanje v razredu, delo posamezne šole in delovanje 
celotnega šolstva vzajemno vplivajo drug na drugega. Zaradi teh 
razlogov je potrebno združiti ves šolski prostor v eno celoto. 
Tako bo izboljšana komunikacija med učitelji posameznih šol, 
med učitelji po področjih, med učitelji po vertikali in horizontali, 
med učitelji in organi oblasti. 

6. Prosvetna zbornica bo iskala ravnovesje med trenutnimi 
pragmatičnimi zahtevami države in družbe ter učencem kot 
posameznikom in dobrobitjo njegove prihodnosti. 

7. Učitelji so v očeh učenca edini odgovorni za kakovost njegovega 
šolanja. Od njih in njihovih staršev dobijo tudi vso pohvalo in 
kritiko, zato imajo pravico in dolžnost vplivati na kakovost celotnega 
šolskega sistema. Učitelji so soodgovorni za razvoj celotnega 
šolstva, zato je potrebno vzpostaviti tak sistem, kjer je 
odgovornost vezana na odločanje. Preko Prosvetne zbornice 
bodo učitelji lahko prevzeli odgovornost za strokovne spremembe 
v šolskem sistemu - od posamezne ure v razredu do sistemskih 
rešitev celotnega šolstva. 

8. Preko zbornice bodo učitelji sodelovali pri ustvarjanju kriterijev, 
kaj je dober učitelj, kakšna je kakovostna šola in kakšen je 
kakovosten šolski sistem. S pomočjo zbornice si bodo učitelji 
določili svoj etični kodeks in ga uresničevali. 

9. Prosvetna zbornica bo delovala stabilno in bo imela dolgoročne 
usmeritve. 

10. Prosvetna zbornica bo ščitila učitelje pri strokovnih odločitvah. 
Ščitila bo tudi njihovo osebno dostojanstvo ter jih zavarovala pred 
pritiski učencev, staršev in nadrejenih. 

II. Prosvetna zbornica bo vplivala na sistem strokovnega 
napredovanja učiteljev. 

12. Prosvetna zbornica bo vplivala na stalno strokovno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev. 

13. S pomočjo prosvetne zbornice se bo lahko izoblikoval šolski 
sistem, v katerem bo posameznik razvijal ustvarjalnost in pozitivno 
samopodobo. 

14. Zbornica bo podpirala podiplomsko izobraževanje učiteljev. 

1.3. CILJI 

Osnovni cilj zakona je pravni okvir Prosvetne zbornice in da se s 
tem omogoči celovita organizacija učiteljev, ki bo prvenstveno 
reševala strokovna vprašanja. Organizacija, ki bo združila ves 
šolski prostor v celoto. 

Spremenil se bo odnos učitelj - šolska politika, v katerem bodo 
• učitelji dobili enakovreden položaj. 

Prosvetna zbornica bo omogočila stalno primerjanje stanja in 
razčlenjevanja problemov šolstva ter povečala se bo hitrost 
spreminjanja, prilagajanja, izboljševanja in odzivanja na nastale 
razmere. 

Prosvetna zbornica bo obogatila možnosti za prihodnji razvoj 
šolstva s tem, da: 
* bo omogočila duhovno odprtost namesto birokratske discipline, 
»lojalnosti« do oblasti in birokratske hierarhije ter omogočila 
demokratični duh; 
* bo izoblikovala kriterije za odlično šolo, kriterije, ki so nad 
vsakdanjostjo in trenutnimi potrebami; 
* bo omogočila dvigniti status učitelja na mesto, ki mu pripada v 
družbi prihodnosti in s tem njegovo avtoriteto pred učenci in 
njihovimi starši. 
* bo v naši šoli ljubezen pomembnejša kot ekonomija, moč in 
ideologija. 

I. 4. PRIMERJAVA Z EVROPSKIMI DRŽAVAMI 

V večini držav evropskega Zahoda vstopa v upravljanje šolskih 
sistemov kot partner civilna družba, ko prevzamejo izvoljeni 
zastopniki za izobraževanje najbolj zainteresiranih družbenih 
skupin (starši, učitelji, učenci, delodajalci, delojemalci) pomemben 
del odgovornosti pri oblikovanju izobraževalne politike ter pri 
upravljanju šol. Ponekod so šele zametki soudeležbe ali 
soodločanja, drugje pa imajo precejšno avtonomijo vodenja in 
upravljanja. Upravljanje šol se približuje samoregulaciji. 
Demokratično soupravljanje šolstva postaja evropska 
civilizacijska norma namesto direktnega političnega vplivanja in 
podrobnega administrativnega predpisovanja. Spoznali so, da 
šolstva ni več mogoče upravljati in usmerjati zgolj z uradniško 
logiko države. (Boris Lipužič, Evropska šola med državo in civilno 
družbo, Educa, Nova Gorica, 1997, 9) 

Naš lasten šolski sistem je enkraten in neponovljiv. Zato moramo 
izdelati lastno vizijo razvoja šolstva in ne zgolj kopije tujih vzorcev. 
Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije s 
pravnim redom in predpisi Evropskih skupnosti oz. skladnost 
predloga zakona z določbami »Evropskega sporazuma o 
pridružitvi«. 
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1.5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Sprejeti predlog zakona o prosvetni zbornici bo obremenil državni 
proračun zgolj v letu ustanavljanja zbornice z 70.000.000 sit, kajti 
Potrebna so začetna sredstva za izvedbo prvih volitev in 
ustanovne skupščine. Samo delovanje zbornice ne bo imelo 

finančnih posledic za državni proračun, saj bo zbornica finančno 
samostojna. Delovanje zbornice bo imelo velik vpliv na kakovost 
šolskega sistema. Boljši šolski sistem pa zmanjšuje socialne in 
zdravstvene probleme učencev ter s tem zmanjšuje stroške. 
Boljše šolstvo daje osnovo za hitrejši ekonomski razvoj države. 
Pozitivne posledice bodo velike in številčne. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I- Splošne določbe 

1. člen 
(ustanovitev in cilji) 

V Republiki Sloveniji se ustanovi Prosvetna zbornica Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: zbornica). 

Cilji zakona o prosvetni zbornici so: 

■ varovanje in zastopanje interesov članov zbornice; 
- svetovanje članom zbornice; 
- ustvarjanje širših institucionalnih možnosti za sprotno reševanje 
strokovnih problemov; 
- omogočanje organiziranega in odmevnega izražanja učiteljev o 
strokovnih vprašanjih šolstva in njihovo učinkovito soodločanje 
pri reševanju problemov; 
- razširjanje in izboljšanje sistema za spremljanje, vrednotenje in 
informiranje o stanju in dogajanju v šolstvu; 
- iskanje in predlaganje novih rešitev za hitro in ustrezno odzivanje 
na nastajajočo problematiko; 
- povečanje možnosti za demokratično delovanje šolskega 
sistema; 
- spodbujanje delovanja šolskega sistema za celovit osebnostni 
razvoj učitelja in učenca; 
- dvigovanje ugleda učiteljskega poklica v družbi. 

2. člen 
(pravni položaj) 

Zbornica je pravna oseba javnega prava. 

Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnin in 
nepremičnin, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti, 
lahko ustanavlja pravne osebe oz. se vanje vključuje. 

3. člen 
(člani) 

Učitelji, določeni s tem zakonom, ki na podlagi delovnega razmerja 
neposredno izobražujejo oz..vzgajajo učence v šolstvu na 
območju Republike Slovenije, se združujejo v zbornico. Člani 
zbornice so lahko tudi drugi učitelji (v nadaljnjem besedilu člani). 

4. člen 
(pojem učitelj, učenec in šolstvo) 

Učitelj je: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, učitelj, predavatelj višje 
strokovne šole, svetovalni delavec, knjižničar, visokošolski učitelj 
in visokošolski sodelavec in drugi strokovni delavec, ki z njim 
sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog. 

Učenec je: učenec, dijak in študent ter otrok in mladostnik v 
šolstvu. 

V šolstvo so zajete vse oblike vzgoje in izobraževanja določene 
z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ter zakonom o visokem šolstvu. 

5. člen 
(naloge) 

Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti 
naslednje naloge: 

1. Spremlja in ocenjuje stanje na področju šolstva ter daje v zvezi 
s tem mnenja, pobude, predloge ter soodloča, odloča in ukrepa 
v zadevah, za katere ima javna pooblastila. 

2. Sooblikuje šolski nacionalni program, šolske zakone, pravilnike 
in normative, programe in druge predpise s področja šolstva. 

3. V skladu s predpisi in zakoni imenuje svoje predstavnike na 
mesta, kjer se odloča o šolstvu. 

4. Sodeluje s šolskimi institucijami in strokovnimi društvi pri 
oblikovanju programov za strokovno izobraževanje in 
usposabljanje bodočih učiteljev. Sodeluje z vzgojno- 
izobraževalnimi in visokošolskimi zavodi pri oblikovanju javno 
veljavnih programov ter soodloča pri sprejemu nacionalnega 
programa stalnega izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja 
učiteljev. 

5. Soodloča o oblikovanju programov in nadzoruje potek 
pripravništva in strokovnih izpitov. 

6. Pred razpisom koncesije daje mnenje o potrebi po razpisu 
koncesije ter sodeluje pri izdelavi meril o ustreznosti kandidatov. 

7. Sodeluje pri sklepanju kolektivne pogodbe. 

8. Sprejme kodeks učiteljske etike ter razsoja o delu učiteljev v 
skladu s kodeksom. 
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9. Ščiti učiteljevo dostojanstvo in njegovo strokovno celovitost in 
deluje v dobro učenca. Se zavzema za nemoteno izvajanje 
vzgojno izobraževalnega dela in učiteljevo strokovno 
avtonomnost. 

10. Opravlja pedagoško strokovno supervizijo. 

11. Soodloča o sistemu strokovnega napredovanja. 

12. Skrbi za pretok informacij, znanj in izkušenj med učitelji. 

13. Daje strokovno mnenje na zahtevo udeležencev vzgojno- 
izobraževalnega procesa. 

14. Skrbi za mednarodno povezovanje učiteljev in šolstva in 
vzpostavlja stik z ustreznimi šolskimi ustanovami v tujini. 

15. Ustvarja in vzpodbuja sodelovanje s starši in jim omogoča 
strokovno pomoč. 

16. Vodi evidenco svojih članov. 

17. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Naloge iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11. in 16. točke prejšnjega odstavka 
opravlja zbornica kot javna pooblastila. 

Za opravljanje nalog iz tega člena in za vzpostavitev in vodenje 
evidence članov ima zbornica pravico do vpogleda in uporabe 
podatkov in evidenc, ki jih na zahtevo prosvetne zbornice 
posreduje ministrstvo, pristojno za šolstvo, šolska uprava oz. 
šolski zavodi iz evidence kadrov ter razvida šolskih zavodov. 

Zbornica sme osebne podatke učiteljev, ki jih pridobi na podlagi 
prejšnjega odstavka, uporabljati pri izpolnjevanju nalog iz 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 11. in 16. točke tega člena. Za uporabo in shranjevanje 
osebnih podatkov zbornica smiselno uporablja določbe, ki veljajo 
za ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

6. člen 
(statut) 

Zbornica ima statut, v katerem določi: ime in sedež; namen in 
naloge; način izvajanja javnih pooblastil; način včlanjevanja in 
prenehanje članstva; javnost delovanja; pravice, dolžnosti, 
obveznosti in odgovornosti članov; način zastopanja članov; 
podrobnejšo notranjo organizacijo; sedeže odborov; organe 
zbornice ter število njihovih članov, sestavo, naloge in pooblastila, 
mandatno dobo in možnost ponovne izvolitve oz. imenovanja; 
kandidacijski postopek, način volitev in volilne enote; naloge in 
pooblastila odgovorne osebe; zastopanje zbornice; način 
financiranja zbornice ter višino zborničnega prispevka; način 
opravljanja nadzora nad finančnim poslovanjem; razpolaganje s 
premoženjem; odnos do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je; 
način urejanja pravic in dolžnosti delavcev zbornice; osnove za 
plače delavcev zbornice; druge splošne akte zbornice in druga 
vprašanja, pomembna za delovanje zbornice. 

Statut zbornice prične veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice. 

7. člen 
(razmerje med zbornico in upravnimi organi, organi 

lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil) 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
seznanijo zbornico s predlaganimi ukrepi, ki jih nameravajo 
sprejeti, če ti ukrepi zadevajo šolstvo, in zahtevajo od zbornice, 
da jim v primernem roku sporoči svoje mnenje. 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno področje 
zbornice, dajejo zbornici potrebne podatke in pojasnila, v drugih 
zadevah pa vzpostavijo ustrezno sodelovanje. 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih izvaja zbornica, 
opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

II. Organi in delovanje zbornice 

8. člen 
(organi) 

Obvezni organi zbornice so; 
- skupščina zbornice s predsednikom in podpredsednikom oz. 
podpredsedniki skupščine; 
- skupščinski svet zbornice; 
- področni odbori, predmetni odbori in območni odbori; 
- predsednik zbornice, ki je tudi predsednik izvršilnega odbora; 
- izvršilni odbor zbornice s podpredsednikom zbornice; 
- odbor za volitve in imenovanja zbornice; 
- nadzorni odbor zbornice; 
- razsodišče zbornice; 
- tožilec zbornice. 

Skupščina zbornice oz. izvršilni odbor lahko ustanovita oz. ukineta 
tudi druge odbore oz. stalna ali občasna delovna telesa. Delovanje 
in pristojnosti delovnih teles ureja statut zbornice. 

Vsi organi zbornice sprejmejo svoj poslovnik, ki ga potrdi 
skupščina zbornice. 

9. člen 
(sestava in delovno področje skupščine) 

Najvišji organ zbornice je skupščina. 

Skupščina je sestavljena iz predstavnikov vseh učiteljev zbornice. 

Njene naloge so: 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut zbornice in druge splošne 
akte zbornice, po katerih deluje zbornica; 
- sprejema program dela zbornice; 
- sprejema finančni načrt zbornice in potrjuje zaključni račun; 
- izmed voljenih predstavnikov skupščine voli predsednika in 
podpredsednika oz. podpredsednike skupščine; 
- voli in razrešuje predsednika zbornice in odloča o predčasnih 
volitvah novega predsednika; 
- na predlog predsednika zbornica voli in razrešuje podpredsednika 
in člane izvršilnega odbora; 
- voli in razrešuje tožilca zbornice; 
- voli in razrešuje predsednika in člane razsodišča zbornice; 
- voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora 
zbornice; 
- ustanavlja in ukinja odbore in delovna telesa; 
- voli in razrešuje predsednike področnih odborov; 
- imenuje in razrešuje uredniški svet zborničnih medijev; 
- odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin; 
- sprejema obdobna poročila vseh organov zbornice in ocenjuje 
njihovo delo; 
- oblikuje sklepe in razpravlja tudi o drugih pomembnih vprašanjih 
zbornice, učiteljev ter slovenskega šolskega sistema; 
- določa stopnjo zborničnega prispevka (članarina); 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 
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Delovanje in pristojnosti skupščine ureja statut zbornice. 
Dolžino mandata članov skupščine ureja statut zbornice. Člani 
opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, dokler niso 
izpeljane volitve novih članov, vendar največ 6 mesecev. 

10. člen 
(razpustitev skupščine) 

Skupščina se lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu 
novih volitev. 

Nadzorni odbor ali član skupščinskega sveta lahko, kadar meni, 
da obstajajo razlogi, predlaga razpustitev skupščine. Skupščina 
zbornice mora o predlogu za razpust skupščine odločati v 30 
dneh. 

11. člen 
(predsednik in podpredsednik skupščine zbornice) 

Skupščina izvoli izmed svojih članov predsednika skupščine. 

Naloge predsednika skupščine so: 
- sklicuje in vodi skupščino; 
- podpisuje sklepe in druge dokumente, ki jih sprejme skupščina; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Skupščina izvoli izmed svojih članov podpredsednika oz. 
podpredsednike skupščine. 

Naloge podpredsednika skupščine so: 
- sklicuje in vodi skupščino v odsotnosti predsednika skupščine 
po njegovem pooblastilu; 
- opravlja vse tiste funkcije, za katere ga pooblasti predsednik 
skupščine; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Kolikor ima skupščina zbornice več podpredsednikov, naloge in 
funkcije med njih razdeli predsednik skupščine. 

Mandat predsednika in podpredsednika oz. podpredsednikov 
skupščine preneha z mandatom skupščine z možnostjo izvolitve 
največ dvakrat zaporedoma. S prekinitvijo je možna ponovna 
izvolitev. Svoje naloge opravljajo tudi po izteku mandata, dokler 
niso izpeljane volitve za novega predsednika in podpredsednika 
oz. podpredsednikov, vendar največ 6 mesecev. 

12. člen 
(predsednik zbornice) 

Predsednika zbornice volijo predstavniki zbornice na tajnih 
volitvah v skupščini zbornice. 

Izvoljen je kandidat, ki je prejel večino vseh glasov predstavnikov 
skupščine zbornice. 

Predsednik zbornice je tudi predsednik izvršilnega odbora. 

Naloge predsednika zbornice so: 
- sklicuje in vodi izvršilni odbor; 
- izvršuje sklepe skupščine; 
- predstavlja zbornico in podpisuje akte, ki jih sprejema izvršilni 
odbor; 
- podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica; 
- predlaga skupščini člane izvršilnega odbora; 
- predlaga skupščini zamenjavo člana izvršilnega odbora in 
začasno, do naslednjega zasedanja skupščine, lahko po 

posvetovanju s skupščinskim svetom razreši člana izvršilnega 
odbora in začasno imenuje njegovega namestnika; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Za svoje delo odgovarja skupščini, ki ocenjuje njegovo delo in ga 
na njegovo osebno zahtevo ali kadar deluje v nasprotju s statutom 
in sklepom skupščine lahko predčasno razreši dolžnosti 
predsednika zbornice. 

Dolžino mandat predsednika zbornice ureja statut zbornice. 
Predsednik zbornice ima možnost izvolitve največ dvakrat 
zaporedoma brez možnosti ponovne izvolitve. 

Predsednik zbornice je odgovoren za delovanje zbornice v skladu 
s statutom zbornice in pravnim redom Republike Slovenije. 

I 

13. člen 
(področni odbori) 

Zbornica ima področne odbore, ki jih ustanovi oz. ukine skupščina. 

Področni odbori za svoje delo odgovarjajo skupščini. 

Področni odbori se ustanovijo predvsem za naslednja področja: 
1. področni odbor za vrtce, 
2. področni odbor za osnovno šolo, 
3. področni odbor za srednjo šolo, 
4. področni odbor za šolanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, 
5. področni odbor za visoko in višje šolstvo, 
6. področni odbor za osnovno glasbeno šolo, 
7. področni odbor za dijaške in študentske domove ter domove 
za učence. 

Področni odbor vodi predsednik, ki ga voli oz. razrešuje skupščina. 
Mandat predsednika področnega odbora preneha z mandatom 
skupščine z možnostjo izvolitve največ dvakrat zaporedoma. S 
prekinitvijo je možna ponovna izvolitev. 

Posamezni področni odbor ima naslednje naloge: 
- pripravlja, proučuje in obravnava gradiva za skupščino in izvaja 
skupščinske sklepe; 
- obravnava stališča, pobude in predloge članov svojega področja 
in jih posreduje organom zbornice; 
- pripravlja stališča, pobude in predloge za strokovni razvoj 
svojega področja ter mnenja o šolski politiki področja; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta zbornice. 

Področni odbor lahko ustanovi oz. ukine področne odbore na 
posameznih različno velikih območjih. Področni odbori na teh 
območjih za svoje delo odgovarjajo področnemu odboru. 

Pristojnosti področnih odborov, njihovo število, sestavo, delovanje 
in volitve ureja statut zbornice. 

14. člen 
(predmetni odbori) 

Zbornica ima predmetne odbore, ki jih ustanovi oz. ukine 
skupščina. 

Predmetni odbori za svoje delo odgovarjajo skupščini. 

Predmetni odbori se ustanovijo za posamezna predmetna 
področja oz. predmete. 
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Predmetni odbor vodi predsednik, ki ga volijo oz. razrešujejo člani 
predmetnega odbora izmed sebe. 

Mandat predsednika predmetnega odbora preneha z mandatom 
predmetnega odbora z možnostjo izvolitve največ dvakrat 
zaporedoma. S prekinitvijo je možna ponovna izvolitev. 

Posamezni predmetni odbor ima naslednje naloge: 
- pripravlja, proučuje in obravnava gradiva za skupščino in izvaja 
skupščinske sklepe; 
• obravnava stališča, pobude in predloge članov svojega 
predmetnega področja in jih posreduje organom zbornice; 
- pripravlja stališča, pobude in predloge za strokovni razvoj 
svojega predmetnega področja ter mnenja o šolski politiki 
predmetnega področja; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta zbornice. 

Predmetni odbor lahko ustanovi oz. ukine predmetne odbore na 
posameznih področjih šolstva. Predmetni odbori na teh področjih 
šolstva za svoje delo odgovarjajo predmetnemu odboru. 

Pristojnosti predmetnih odborov, njihovo število, sestavo, 
delovanje in volitve ureja statut zbornice. 

15. člen 
(območni odbori) 

Zbornica ima območne odbore, ki jih ustanovi oz. ukine skupščina. 

Območni odbori za svoje delo odgovarjajo skupščini. 

Območni odbori se ustanovijo za celo Slovenijo. 

Posamezni območni odbor ima naslednje naloge: 
- pripravlja, proučuje in obravnava gradiva za skupščino ter 
izvajajo skupščinske sklepe; 
- obravnava stališča, pobude in predloge članov svojega območja 
in jih posreduje organom zbornice; 
- pripravlja stališča, pobude in predloge za strokovni razvoj šolstva 
v območju ter mnenja o šolski politiki območja; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Območni odbor vodi predsednik, ki ga volijo oz. razrešujejo člani 
območnega odbora izmed sebe. Mandat predsednika območnega 
odbora preneha z mandatom območnega odbora z možnostjo 
izvolitve največ dvakrat zaporedoma. S prekinitvijo je možna 
ponovna izvolitev. 

Pristojnosti območnih odborov, njihovo število, sestavo, delovanje, 
volitve in njihovo območje ureja statut zbornice. 

16. člen 
(izvršilni odbor) 

Izvršilni odbor zbornice je izvršilni organ skupščine. 

Izvršilni odbor zbornice za svoje delo odgovarja skupščini. 

Dolžino mandata izvršilnega odbora določa statut zbornice. 

Delovanje, sestavo, pristojnosti in število članov izvršilnega 
odbora ureja statut zbornice. 

Podpredsednika in člane izvršilnega odbora voli oz. razrešuje 
skupščina na predlog predsednika zbornice. 

člani izvršilnega odbora so: predsednik zbornice, ki vodi delo 
izvršilnega odbora; podpredsednik zbornice, ki nadomešča 
predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in v skladu z 

njegovimi pooblastili vodi delo izvršilnega odbora in ostali člani 
izvršilnega odbora. 

Na sejo izvršilnega odbora sta vedno vabljena tudi predsednik in 
podpredsednik oz. podpredsedniki skupščine, ki imajo pravico 
razpravljati, nimajo pa pravice glasovati. 

Izvršilni odbor zbornice opravlja naslednje naloge: 
- izvaja sklepe in navodila skupščine; 
- pripravlja gradiva, analize in predloge za skupščino; 
- na predlog predsednika zbornice imenuje glavnega tajnika 
zbornice; 
- skupščini predlaga ustanovitev oz. ukinitev organov izvršilnega 
odbora in vsebino njihovega dela; 
- obravnava pomembna vprašanja zbornice, ter strokovna 
vprašanja iz slovenskega šolstva; 
- opravlja druge naloge, določene s tem zakonom, statutom in 
drugimi akti zbornice ter druge naloge, ki mu jih dodatno naloži 
skupščina. 

Predsednik in podpredsednik zbornice ter člani izvršilnega odbora 
ne morejo biti člani skupščine zbornice. 

17. člen 
(nadzorni odbor zbornice) 

Nadzorni odbor zbornice je organ skupščine in je neposredno 
odgovoren skupščini. 

Skupščina izvoli oz. razreši v nadzorni odbor predsednika in 
člane. 

Mandat članov nadzornega odbora preneha z mandatom 
skupščine z možnostjo izvolitve največ dvakrat zaporedoma. S 
prekinitvijo je možna ponovna izvolitev. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega 
odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršilnega odbora, ne morejo 
pa odločati. 

Nadzorni odbor ima naslednje naloge: 
- nadzira materialno in finančno poslovanje zbornice; 
- skupščini posreduje svoje ocene letnega zaključnega računa; 
- po svoji presoji ali na zahtevo skupščine, predsednika skupščine 
ali skupščinskega sveta kadarkoli v vmesnem obdobju preverja 
finančno poslovanje zbornice; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Delovanje, pristojnosti in število članov nadzornega odbora ureja 
statut zbornice. 

18. člen 
(razsodišče zbornice) 

Razsodišče zbornice je samostojen organ zbornice. 

Skupščina izvoli oz. razreši v razsodišče predsednika in člane, 
ki ne morejo biti člani skupščine ali člani izvršilnega odbora 
zbornice. 

Dolžina mandata članov razsodišča določa statut zbornice. Člani 
razsodišča imajo možnost izvolitve največ dvakrat zaporedoma 
oziroma dokler nova skupščina ne izvoli novega razsodišča. S 
prekinitvijo je možna ponovna izvolitev. 

Razsodišče se sestaja na podlagi pisnih zahtev predsednika 
zbornice, na pisni predlog posameznega člana ali organa zbornice 
ali učenca oz. starša ter v skladu z aktom razsodišča zbornice. 
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Razsodišče dela v skladu s statutom zbornice in odloča o 
odgovornosti članov zbornice za kršitve. 

Delovanje, pristojnosti in število članov razsodišča zbornice ureja 
statut zbornice. 

19. člen 
(tožilec zbornice) 

Tožilec zbornice je samostojni organ zbornice. 

Skupščina izvoli oz. razreši tožilca zbornice, ki ne more biti član 
razsodišča zbornice, skupščine zbornice oz. izvršilnega odbora. 

Tožilec ima namestnika. 

Dolžino mandata tožilca določa statut zbornice. Tožilec ima 
možnost izvolitve največ dvakrat zaporedoma. S prekinitvijo je 
možna ponovna izvolitev. 

Tožilec ima po statutu zbornice pravico in dolžnost zahtevati 
uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev statuta zbornice. 

Delovanje in pristojnosti tožilca zbornice ureja statut zbornice. 

20. člen 
(skupščinski svet zbornice) 

Skupščinski svet je posvetovalni organ skupščine in je 
neposredno odgovoren skupščini. 

člani skupščinskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in 
podpredsednika, ki pa ne moreta biti predsednik oz. podpredsednik 
skupščine. 

Mandat članov skupščinskega sveta preneha z mandatom 
skupščine. 

Skupščinski svet ima naslednje naloge: 
- pripravlja, preučuje in obravnava skupščinska gradiva; 
- ocenjuje delo izvršilnega odbora in mu predlaga stališča in ukrepe; 
- ocenjuje potrebo po sklicu skupščine; 
- obravnava aktualna vprašanja zbornice, učiteljev in šolstva; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Pristojnosti, delovanje, sestavo, in število«članov skupščinskega 
sveta zbornice ureja statut zbornice. 

21. člen 
(odbor za volitve in imenovanja) 

Odbor za volitve in imenovanja je organ skupščine in je 
neposredno odgovoren skupščini. 

Skupščina izvoli oz. razreši v odbor za volitve in imenovanja 
predsednika in člane. 

Mandat članov odbora preneha z mandatom skupščine z 
možnostjo izvolitve največ dvakrat zaporedoma oziroma dokler 
nova skupščina ne izvoli novega odbora za volitve in imenovanja. 
S prekinitvijo je možna ponovna izvolitev. 

Odbor za volitve in imenovanja ima naslednje naloge: 
- spremlja, nadzira in ocenjuje volitve in razrešitve po volilnih 
enotah ter volitve oz. razrešitve v organih zbornice; 
- razglaša rezultate volitev in potrjuje izvolitev; 

- ocenjuje pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne 
rezultate ter presoja veljavnost posameznih volitev; 
- druge naloge, ki izhajajo iz statuta. 

Delovanje, pristojnosti in število članov odbora za volitve in 
imenovanja ureja statut zbornice. 

22. člen 
(častno in poklicno delo v zbornici) 

Predsedništvo, podpredsedništvo in članstvo v organih zbornice 
so častne funkcije. Predsednik zbornice in predsedniki odborov 
so lahko delno zaposleni pri zbornici, kar ureja statut zbornice. 

Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih 
nalog ima zbornica zbornično pisarno, ki jo vodi glavni tajnik. 
Glavni tajnik je polno zaposlen pri zbornici in v skladu s pooblastili 
predsednika zbornice vodi delo zbornične pisarne. Ob izteku 
mandata predsednika zbornice, ki je izvršilnemu odboru predlagal 
v imenovanje glavnega tajnika, je glavni tajnik zbornici dolžan 
ponuditi odpoved delovnega razmerja. 

III. Financiranje zbornice 

23. člen 
(prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva: 
- z zborničnim prispevkom in drugimi prispevki članov; 
- s prihodki iz lastne dejavnosti; 
- s sredstvi, ki jih zbornici v skladu z zakonom dodelijo država, 
občine in druge lokalne skupnosti; 
- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

Člani zbornice obvezno plačujejo zbornični prispevek. 

S sredstvi, zbranimi na podlagi prvega odstavka tega člena, 
razpolaga zbornica in pri tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za 
svoje delo. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi skupščina zbornice 
najpozneje do 31. 8. tekočega šolskega leta za prihodnje šolsko 
leto. Zbornični prispevki se plačujejo na način in v roku, ki ga 
določi skupščina zbornice s statutom. Zbornične prispevke 
odmerja in pobira ter v skladu s predpisi izterja zbornica, lahko pa 
to nalogo prenese na drugega. 

Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se financirajo 
iz sredstev državnega proračuna. 

Nadzor nad porabo sredstev, ki jih zbornica dobi za izvajanje 
javnih pooblastil, izvaja računsko sodišče. 

IV. Volitve v skupščino zbornice 

24. člen 
(obdobja rednih volitev) 

Obdobja rednih volitev v skupščino zbornice določa statut 
zbornice. 
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25. člen 
(pasivna in aktivna volilna pravica) 

Vsak član zbornice ima pravico voliti in biti izvoljen za predstavnika 
v skupščino zbornice ter za odgovorno osebo v zbornici. 

26. člen 
(določbe o volitvah) 

Statut določi volilne enote ter podrobnosti v zvezi s postopkom 
kandidiranja, glasovanjem in ugotavljanjem izida glasovanja. 

V. Prehodne in končne določbe 

27. člen 
(priprave za organiziranje in začetek dela zbornice) 

Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice, prvih volitev 
in ustanovne skupščine vodi društvo oz. združenje, ki ima najbolj 
ustrezno podporo na vseh področjih šolstva na celotnem območju 
Slovenije (v nadaljevanju Društvo). To Društvo določi državni 
zbor R Slovenije in mu podeli status posebnega družbenega 
pomena. 

28. člen 
(baza podatkov) 

Za potrebe ustanovitve zbornice posreduje ministrstvo, pristojno 
za šolstvo, šolska uprava oz. šolski zavodi iz evidence kadrov 
ter razvida zavodov na zahtevo Društva osebne podatke o 
zaposlenih učiteljih in podatke o vpisanih v šolskih zavodih. 

Za izdelavo in vodenje registra učiteljev iz 4. člena tega zakona, 
posredujejo fakultete na zahtevo Društva podatke o strokovni 
izobrazbi učiteljev. Zavodi, organizacije in drugi organi posredujejo 
na zahtevo Društva podatke o učiteljih ter njihovem delu, ki jih 
zbornica potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

Društvo sme osebne podatke učiteljev, ki jih pridobi na podlagi 
prejšnjih dveh odstavkov, uporabljati samo za priprave za 
organiziranje in začetek dela zbornice. Za uporabo in shranjevanje 
osebnih podatkov Društvo smiselno uporablja določbe, ki veljajo 
za ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

29. člen 
(razpis prvih volitev) 

Prve volitve v skupščino zbornice se opravijo najpozneje v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona. 

Prve volitve razpiše Društvo, ki imenuje tudi komisijo za pripravo 
volilnega imenika. 

V aktu o razpisu prvih volitev se določijo: način uresničevanja 
aktivne in pasivne volilne pravice, število predstavnikov skupščine, 
število predstavnikov skupščine iz vsake volilne skupine, dan 
volitev in volilne enote ter druge pravice, obveznosti in postopke 
za uspešno izvedbo volitev. 

Z dnem razpisa prvih volitev Društvo prevzame dolžnosti in 
položaj odbora za volitve in imenovanja zbornice. 

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi 
volilni imenik na podlagi podatkov iz evidenc iz 28. člena tega 

zakona, ki jih pristojni organi morajo posredovati Društvu. 

30. člen 
(sklic ustanovne skupščine zbornice) 

Ustanovno skupščino zbornice po prvih volitvah skliče 
predsednik Društva. 

31. člen 
(sprejem splošnega akta) 

Ustanovna skupščina sprejme sklepe za sprejem statuta in drugih 
aktov zbornice za njeno delovanje. 

32. člen 
(javna pooblastila) 

Javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, začne zbornica izvajati, 
ko so izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni pogoji za 
prevzem posameznega javnega pooblastila. 

Do prevzema javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka opravljajo 
te naloge ministrstvo, pristojno za šolstvo in drugi. 

33. člen 
(začasna stopnja zborničnih prispevkov in članstvo v 

več zbornica) 

Do sprejema stopnje zborničnih prispevkov na skupščini zbornice 
znaša mesečni zbornični prispevek 0.1 % od osnove. 

Člani morajo zbornični prispevek plačevati od prvega v 
naslednjem mesecu po ustanovni skupščini zbornice. 

Prosvetna zbornica Slovenije in druge zbornice sklenejo sporazum 
o višini in načinu plačevanja zborničnega prispevka tistih učiteljev, 
ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani dveh ali več 
zbornic. 

34. člen 
(stroški za izvedbo prvih volitev in začetek dela 

zbornice) 
» 

Stroški za izvedbo prvih volitev v skupščino zbornice, stroški 
ustanovne skupščine in stroški za začetek dela zbornice se v 
višini 70.000.000 tolarjev krijejo iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije. 

Vse premoženje, ki ga je uveljavljalo Društvu za izvedbo prvih 
volitev v skupščino zbornice, stroškov ustanovne skupščine in 
stroškov za začetek dela zbornice, postane lastnina zbornice. 

35. člen 
(prehodno obdobje) 

Prehodno delovanje zbornice traja dve leti. V izjemnem primeru 
se prehodno obdobje podaljša še za dve leti. 

36. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. Splošne določbe (člen 1 do 5) 
V tem delu so opredeljeni cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje 
zbornica. Določen je pravni položaj zbornice in njene naloge. Členi 
opredeljujejo vsebino statuta, kdo sprejme statut in daje soglasje 
k delu statuta. Določeno je tudi razmerje med zbornico in upravnimi 
organi, organi lokalne skupnost in nosilci javnih pooblastil. 

2. Članstvo (člena 6 in 7) 
Ta dva člena določata obvezno članstvo učiteljev v zbornici ter 
določata pojme učitelj, učenec in šolstvo. 

Prosvetne zbornice ni mogoče uvrščati med zasebno-pravna 
združenja, temveč je to institucija javnega prava, ki je ustanovljena 
z zakonom in ki izvršuje javna pooblastila na področju šolstva, ki 
se pretežno opravlja kot javna služba, pomembna tudi za 
uresničevanje ustavnih pravic. Obvezno združevanje opravičuje 
javni interes, da se učencem zagotovi pravica do dobre šole in da 
se pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega procesa izboljša oz. 
v večji meri zagotovi tudi uresničevanje vseh drugih človekovih 
pravic, ki so lahko pri tem prizadete. 

Obvezno članstvo v večji meri zagotavlja, da bodo pri skrbi za 
razvijanje in spoštovanje pravil stroke v interesu učencev učitelji 
v zbornici aktivneje sodelovali, s čimer bi bile pravice učencev v 
večji meri zagotovljene - pa tudi zato, da ob morebitnem 
prostovoljnem članstvu v stališčih zbornice ne bi prišli do izraza 
neki parcialni, z gledišča javnega interesa manj zaželeni ali celo 
sporni pogledi in interesi, ki ne bi odražali zlasti strokovnih in 
etičnih pogledov stroke kot celote. 

(Povzeto in prilagojeno šolstvu po Odklonilnem ločenem mnenju 
sodnikov dr. Petra Jambreka in dr. Lojzeta Udeta in Pritrdilnem 
ločenem mnenju sodnika Krivica v odločbi Ustavnega sodišča R 
Slovenije, št.:U-i-137/93-24, ko je Ustavno sodišče odločalo o 

določbi prvega odstavka 76. Člena Zakona o socialnem varstvu.) 

3. Organi in delovanje zbornice (člen 8 do 22) 
V členih 8 do 12 je opredeljena skupščina kot najvišji organ 
zbornice, ki jo vodi predsednik skupščine. Zbornico vodi 
predsednik zbornice, ki je istočasno predsednik izvršilnega 
odbora. Določene so naloge skupščini in odgovornim osebam ter 
način volitev oz. razrešitve odgovornih oseb. 

V členih 13 do 15 je opredeljen način delovanja članstva po 
področjih, območjih in predmetih. 

V členih 16 do 21 so določeni organi zbornice, ki so potrebni za 
njeno delovanje. Izvršilnemu odboru, nadzornemu odboru, 
razsodišču, tožilcu, skupščinskemu svetu odboru za volitve in 
imenovanja so določeni načini delovanja in pristojnosti. 

V 22. členu je opredeljeno častno in poklicno delo v zbornici. 

4. Financiranje zbornice (člen 23) 
V tem delu je opredeljen način financiranja zbornice in nadzor nad 
porabo sredstev. 

5. Volitve v skupščino zbornice (člen 24 do 26) 
Določeno je obdobje volitev v skupščino in pravice članov ob 
volitvah. 

6. Prehodne in končne določbe (člen 27 do 36) 
V prehodnih določbah je opredeljen način priprave za organiziranje 
in začetek dela zbornice, pridobivanje baze podatkov, izpeljava 
prvih volitev, sklic ustanovne skupščine in sprejem splošnega 
akta, izvajanje javnih pooblastil, začasna stopnja zborničnih 
prispevkov, stroški za izvedbo prvih volitev in začetek dela 
zbornice. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:     | 

i Naslov: __ 

I Telefon: Poštna številka:  I 

Podjetje:  

I Davčna številka:    

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



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). 


	ZAČETNE STRANI
	REVIDIRANJE
	Predlog zakona o revidiranju (ZRev-?) - EPA 1296 - II - hitri postopek

	GOSPODARSKE DRUŽBE
	Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - EPA 1315 - II - hitri postopek

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - EPA 1309 - II - skrajšani postopek

	ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE
	Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - EPA 1314 - II - skrajšani postopek

	PROSVETNA ZBORNICA
	Predlog zakona o Prosvetni zbornici Slovenije (ZPZS) - EPA 1300 - II - prva obravnava


