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Spoštovanj 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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 "a 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo PoroČeva'c 



predl og zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 

SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-D) 

' Mva obravnava - EPA 197 - IV 

Državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 8.04. 2005 

Podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
3/91-1, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) in 19. člena Zakona o 

Poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94 in 123/04) 
a9ajo podpisani poslanci 

£rEDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
AKONA SOCIALNEM VARSTVU 

j? 9a pošiljajo v obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 
davnega zbora RS (Ur. I. RS, št. 35/2002 in 60/04). 

POSLANKE IN POSLANCI 

ICGlST/MV 

V!)-) 

CVfctM -MkOICAČ- CfeAičM 

P t C/ A-A) 

^rEDLOG zakona o spremembi in 

DOPOLNITVI zakona o socialnem 
VARSTVU 

'•Uvod 

1.1 
^cena stanja in razlogi za sprejem zakona 

HŠVau 
i;t)ire 

2akona> ki je uvedla novo socialno pravico, pravico do 
, družinskega pomočnika o socialnem varstvu (Uradni list 

Ha]pr 2/04) je stopila v veljavo 01.02.2004. Ta je opredeljena 
četrt V P°9'avju II. Socialno varstvene pravice, v 16. členu 
itisti 6m 

'©rn 
«ru; 

,ern odstavku, ki določa, da lahko upravičenec do 
^ cionalnega varstva v primerih in pod pogoji, določenimi s 

,užj 
akon°m, namesto pravice do celodnevnega varstva izbere 

" Pon|Ske9a P°močnika. Nadalje je družinski pomočnik opredeljen 
«o igav'u " A. Izbira družinskega pomočnika ter členih od 18 a 

r- prvi odstavek 18.a člena določa, da pravica do izbire 

družinskega pomočnika pripada polnoletni osebi s težko motnjo 
v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno-ovirani osebi, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 
V nadaljevanju pravi, da se šteje, da gre za invalidno osebo, če je: 

pred uveljavitvijo te pravice zanjo skrbel eden izmed staršev 
in za to prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, 

- je oseba invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb, 
ali, če komisija za priznanje te pravice ugotovi, da gre za 
osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
ovirano osebo. 

Šesti odstavek tega člena določa še, da invalidna oseba v primeru 
izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo 
nego in pomoč, vendar pa ji ta pravica v času, ko ji nudi pomoč 
družinski pomočnik miruje. VIII. Poglavje govori o financiranju 
socialno varstvenih dejavnosti. Tako v 98. členu določa financiranje 
socialno varstvene dejavnosti iz državnega proračuna in v 99. 
členu financiranje socialno varstvene dejavnosti iz občinskih 
proračunov in med drugim določa, da občine financirajo 
družinskega pomočnika 

1SaPril2005 3 poročevalec, št. 24 



Novela zakona sprejeta v lanskem letu temelji na nekaterih 
predpostavkah, ki pa so se, po ocenah Skupnosti občin Slovenije, 
ki je podala tudi pobudo za spremembo in dopolnitev zakona, do 
sedaj izkazale za napačne. Predlagane in nato sprejete rešitve 
so temeljile na oceni, da bo število oseb, ki se bodo odločili za 
izbiro pravice do družinskega pomočnika približno 300. Prav tako 
je predlagatelj ocenjeval, da bo 23% otrok, ki so prejemali višji 
dodatek za nego, uveljavilo pravico do družinskega pomočnika, 
kar naj bi predstavljalo 69 otrok. Skupaj torej 369 oseb. Novela 
zakona o socialnem varstvu je prinesla nekaj sprememb v 
otveznostih financiranja socialno varstvenih storitev, ki pa niso 
pripomogle k večji transparentnosti finančnih obveznosti države 
in lokalne skupnosti. Zakon je občine razbremenil financiranja 
osebne pomoči, ki jo je prevzela država, kar naj bi bila zamenjava 
za financiranje družinskega pomočnika. Državo se je istočasno 
razbremenilo financiranja dodatka za tujo nego in pomoč, ki 
invalidom po izbiri pravice družinskega pomočnika še zmeraj 
pripada, vendar je ta v stanju mirovanja. Država pa je za 
financiranje osebne pomoči namenila tudi del sredstev iz naslova 
financiranja plačil za izgubljeni dohodek, ki so ga prejemali starši 
v skladu s predpisi o starševskem varstvu. Na osnovi navedenega 
je razumljiva trditev predlagateljev, da novela zakona za proračun 
RS ne bo imela bistvenih posledic. Trditev, da financiranje pravice 
do izbire družinskega pomočnika za občine ne bo pomenila 
povečanja finančnih stroškov se je izkazala za napačno. Ocena, 
da bo v državi 369 oseb koristilo novo storitev se je po enem letu 
veljavnosti zakona izkazala za napačno. Po podatkih Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve je bilo do 15. marca 2005 
vloženih 839 vlog za pridobitev pravice do družinskega pomočnika. 
Od teh je bilo pozitivno rešenih 430 vlog, 270 jih je še v postopkih, 
139 jih je bilo zavrnjenih. Od uvedbe pravice do izbire družinskega 
pomočnika je minilo osem mesecev. Po oceni naj bi družinski 
pomočniki občine stali približno 460 mio SIT letno. V tem trenutku 
so občinski proračuni obremenjeni že za 660 mio SIT. 

Pomembno dejstvo, ki postavlja občine v izrazito neenakomeren 
položaj v medsebojni primerjavi je, da so občine oz. področja 
izrazito neenakomerno obremenjena. Medtem ko so še zmeraj 
številne občine, ki nimajo zahtev po financiranju družinskih 
pomočnikov, morajo druge za financiranje te naloge nameniti velik 
delež proračuna (Brežice, Slovenske Konjice, Zreče, Braslovče, 
Gorenja vas-Poljane, Ljubljana,..) 

Podatki o strukturi uporabnikov (med uporabniki storitve 
prevladujejo starostniki) pravice do izbire družinskega pomočnika 
opozarjajo, da bo v bodoče največje število uporabnikov te storitve 
prihajalo iz segmenta starostnikov, katerega pa ob sprejemu 
novele zakona nihče ni upošteval. Glede na to je mogoče v bodoče 
pričakovati izrazit porast vlog za pridobitev pravice družinskega 
pomočnika. Ob dejstvu, ko 41. člen novele zakona v drugem 
odstavku določa, da lahko do sprejema posebnega zakona, ki bo 
urejal pravico do osebne asistence delo družinskega pomočnika 
opravlja tudi oseba, ki ni družinski član pa je mogoče v prihodnje 
pričakovati še izrazitejši porast števila vlog in upravičencev. Če 
je mogoče o številu oseb, ki lahko pridobijo pravico do družinskega 
pomočnika na osnovi prve in druge alineje 18. a člena podati 
relativno natančne ocene, pa je pregled nad številom oseb, ki 
bodo pridobile pravico na osnovi tretje alineje 18. a člena (predvsem 
starostniki) zelo nenatančen in bistveno bolj raztegljiv. 

1.2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Temeljni cilj predlagane spremembe zakona je vzpostavitev 
takšnega sistema financiranja pravice družinskega pomočnika, 

po katerem bodo lokalne skupnosti razbremenjene, v letu 2 
uvedene, nove naloge na področju socialno varstvenih pra 

Obstoječa ureditev postavlja lokalne skupnosti v neenakopra ^ 
položaj, saj gre v primeru pravice do družinskega pomočnik 
tipično pravico, katere uporabniki niso enakomerno PoraZ°e'^e 
po slovenskih občinah, številne so zaradi uvedbe te st°ritve 
na meji obvladljivega, drugim uvedba nove naloge ni p°vzr -e 
finančnih posledic. Gre za nalogo oz. storitev, ki je ni ,Tl0ro^t1 
vključiti v takšno ali drugačno formulo za izračun pripadaJ 
finančnih sredstev neki občini. Prav tako v prid pre 

financiranja pravice do družinskega pomočnika govori dej 
da o praviiff do tega odločajo državne institucije (Centri za soci ^ 
delo oz. komisije). Občine v procesu odločanja niso niti ftra 

postopku, temveč samo plačnice storitve, o kateri odloča n 
drug. 

1.3. Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Sprejetje zakona ima finančne posledice za proračun RS- ^ 
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS 2/04) je z uv[ 
nove socialno varstvene storitve družinskega p°m°c ^ 
obremenila, kot kažejo do sedaj znani podatki, Pr 

proračune lokalnih skupnosti, medtem ko za proračun RS n' ^ 
večjih posledic. Predlagane spremembe zakona pomenijo g 
obremenitev državnega proračuna, saj se obveznost ''na"c'.aVo, 
pravice družinskega pomočnika v celoti prenese na" ^ 
Ocena Ministrstva za delo, družino in socialne zade ^ 
sprejemanju novele zakona je bila, da bo povprečno 369 'nva^na 
izkoristilo pravico do družinskega pomočnika, torej bi bila rneg^ ^ 
obremenitev državnega proračuna v višini 47.264.103 m|0 ^ 
letna 567.169.230 mio SIT. V tem trenutku je mogoče zaP'sa

nega 
bi se po do sedaj znanih podatkih obremenitve drza.v s«jh 
proračuna povečale za 660 mio SIT letno. Obremenitev obci 
proračunov bi se za zgornji znesek zmanjšala. 

V tekočem proračunskem letu sredstev za izvajanje 
Vlada mora zagotoviti sredstva za izvajanje zakona v p'° 
2006. 

1.4. Druge posledice 

Drugih posledic predlagani zakon ne bo imel. 

1.5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 
moa0čania 

V drugih pravnih sistemih je moč najti različne načine ori". (udi 
čimbolj neodvisnega življenja invalidov, med katere s 0ga 
možnost izbire osebnega pomočnika. Dobra praksa so jns 
dela poudarja pomen samoodločanja uporabnikov do sto flSti 
tem prevzemanje pomembnih odločitev in odgov 
posameznika. 

v oKVirU 

Pravica do osebnega pomočnika je zagotovljena 
zdravstvenega ali socialnega varstva. Nern^i'' 
Financiranje storitve poteka različno med državami, v ja|ca 
Franciji ter na danskem uporabnik izbere od odobrenega v 
storitev, izvajalec storitve pa izstavi račun organu, ki je iosn 
skandinavskih državah se izbira izvajalca opravi n o 
kakovosti in nagnjenja posameznika. Uporabnik izda|a D(,rabrli'< 

plačilu izvajalcu storitve po lastni presoji. V Veliki Britaniji UP ^čiji. 
prejme gotovino, s katero plačuje storitve. V FranCI''' je# 
Avstriji in na Nizozemskem se uporabnik odloči, ali Pre' 
neposredno v gotovini. 
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^ancija 

Je'a 1975 je priznana pravna veljavnost pomoči tretje osebe 
ene r 0se^am s posebnimi potrebami, ki niso zmožni opravljati 
Pušč V6^ Za živlien)e nuino potrebnih dejavnosti. Uporabniku 
zne Popolno svobodo, da se odloči, kako bo uporabil mesečni 
sfrošk ^ mu 9a plačuie departma. Uporabnik mora prijaviti samo e> ki presegajo 80% stroškov polne zaposlitve. 

°aiska 

jihVla?verT1 se spodbuja vpliv uporabnikov socialnih storitev, ki 
prjsto

e meri načrtujejo in izvajajo krajevni in regionalni organi. Ti 
odl(/ Poudarjajo sodelovanje uporabnikov pri ocenjevanju in 
repre 

n,u 0 storitvah, zagotovljenih posamezniku, in ustanavljanje 2®ntativnih teles za splošnejši vpliv na ponujene storitve. 
Krajem 
0skrb 0r9an kriie stroške zaposlitve negovalcev za nego/ 
dušev°' nadzor 'n spremstvo oseb z večjo in trajno telesno ali 
p0rno-0 Pr'2adetostjo. Naročnik sam odgovarja o vsem; najema ln je odgovoren za dnevno načrtovanje dela. 

Filska 
p0leg nja«_ 
P°dpo ne9a dodatka za pokrivanje stroškov za nego vključuje 
slu-jbj9 2a neuradno nego tudi druge storitve, ki jih nudijo socialne 
l°ka|n 

ln s|užbe za zdravstveno varstvo. Plačilo, ki ga izvrši 
re2e_. Uprava osebi s hudo invalidnostjo se opravi iz vnaprej 
kako k'ran'^ sredstev in kot pavšalni znesek. Invalid se sam odloči 

oseh POra^'' izP!ačani znesek za zadovoljevanje svojih potreb sattl 
ni Pomoči. Osebnega pomočnika vedno izbere uporabnik 

" Besedilo členov 

1. člen 
V2ak0 
''6iu * 0 socia|nem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) se v 98. a P^o alinejo doda nova alineja, ki glasi: 

V'Ce družinskega pomočnika iz 18. a člena.« 

2. člen 
V gg 

°'enu se črta prva alineja. 

3. člen 
*ako n Začne veljati 01.01.2006. 

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. Financiranje socialno varstvene dejavnosti iz 
proračuna Republike Slovenije 

98. člen 

Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo: 
dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema 
socialnega varstva iz 6. člena tega zakona; 
socialna preventiva; 
prva socialna pomoč; 
pomoč družini za dom; 
izvrševanje javnih pooblastil; 
institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen 
stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji; 
denarne socialne pomoči; 
investicije v socialno varstvene zavode; 
skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako 
leto določi državni zbor; 
naloge socialne zbornice iz drugega odstavka 77. člena tega 
zakona; 
osebna pomoč; 
naloge, ki jih skupnosti iz 68.a člena tega zakona opravljajo 
kot javno pooblastilo; 
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za državo, in 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Ne glede na določbe tega zakona se iz proračuna Republike 
Slovenije financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, če 
upravičenec pred prijavo stalnega prebivališča na podlagi četrtega 
odstavka 8. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 
9/2001) na naslovu nastanitvenega centra ali na naslovu zavoda, 
v katerem je nastanjen, v Republiki Sloveniji ni imel prijavljenega 
stalnega prebivališča. 

2. Financiranje socialno varstvene dejavnosti iz 
proračuna občine 

99. člen 

Iz proračuna občine se financirajo: 
pravice družinskega pomočnika; 
pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k 
ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma 
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 
pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega 
odstavka 24. člena in tretjega odstavka 31. člena tega zakona. 
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stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in 
pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna občine, 
na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno 
stalno prebivališče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški 
četrte alinee prvega odstavka tega člena v primeru prijave sta. ,.gj 
prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda na P<> j 
četrtega odstavka 8. člena zakona o prijavi prebivališča (u j 
list RS, št. 9/2001) financirajo iz proračuna občine, v kateri je1 

upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo sta 

prebivališča na naslovu zavoda. 

IV. OBRAZLOŽITEV 

K 1. in 2. členu 

Predlagana člena razmejujeta pristojnost za financiranje pravice 
družinskega pomočnika med državo in lokalne skupnosti. V skladu 
s predlaganim prvim členom bo država v celoti prevzela 
financiranje pravice do družinskega pomočnika. 

V skladu s 2. členom bodo občine razbremenjene financ" 
pravice do družinskega pomočnika. 

K 3. členu 

Določen je datum začetka veljave zakona. 

\ 
v 
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Sklep o 

SPREMEMBAH SKLEPA 0 DOLOČITVI ŠTEVILA 

Mest poslanskih skupin v delovnih telesih 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

) 0 DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM 

pripadajo mesta predsednikov in 

Podpredsednikov delovnih teles 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

delovnih teles Državnega zbora (Poročevalec, št. 116/2001, 123/ 
2004 in 5/2005) se spremeni v naslednjem: 

a) v točki 5. /KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI/ 

- se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 3 mesta" 
O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA 

. r PHQI a m o i/ i u oi/i idim w nci n\/MIU TCI PQIM 

Na 
°dla9i 5. alinee šestega odstavka 21. člena Poslovnika 

Pr6ds 3 zbora <Url RS> št- 35/2002 in 60/2004) je Kolegij 
Državnega zbora na 19. seji, dne 11. aprile 2005, 

b) v točki 16. /ODBOR ZA OBRAMBO/ 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 2 mesti" 

SKLEP 

c) v točki 19. /ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT/ 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest" 

v ^erTlembah sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin 
'elesih Državnega zbora Republike Slovenije in o 

in _ DOSlancl/ih rl/nnln Ui iim nrinaHain mocta nroHcoHniknv 

v (j6| ,ci|ioan sklepa o določitvi števila mest posiansKin sKupin 
d0loč°Vnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o 
in Pod

V| Poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov 
P^6dSGfini^n\/ Halrtunih toloc flHrav/npriA 7hnra 

č) v točki 21. /ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE/ 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest" 
'r®dsednikov delovnih teles Državnega zbora 

Predsednik 
France Cukjati, dr.med. 

*pr'l2005 7 poročevalec, št. 24 
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°bvestila o 

SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

teles državnega zbora rs 

3" Jjomisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

' Odbor za obrambo 

[ Odbor za kulturo, šolstvo in šport 

' Odbor za zadeve Evropske unije 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 51* 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVA ČLANICA EVAIRGL 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 12.4.2005 DALJE 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 52* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA OBRAMBO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJA ČLANICA EVA IRGL 

  SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 12.4.2005 DALJE 

a^ril2005 9 poročevalec, št. 24 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 53* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN RUDOLF PETAN 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 12.4.2005 DALJE 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 54* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJI ČLAN RUDOLF PETAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 12.4.2005 DALJE 

OPOMBA: 
* Kolegij predsednika Državnega zbora je Sklep spremembah Sklepa o določitvi števila 
mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o 
določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov 
delovnih teles Državnega zbora sprejel na 19. seji, dne 11.4.2005. 

poročevalec, št. 24 10 15. april2°° 



ločilo o 

OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU 

Ministrstva za finance, za ordorje od 

JULIJA DO DECEMRRA 2004 

EPA 175 -IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Št • 
Lii ki 06101-1/2005/5 Poljana, 31.03.2005 

Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 31.03.2005 

Uročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva 
2a finance, za obdobje od julija do decembra 2004, 

Ki • 9® Pošilja na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Jurij Milatovič, direktor Urada Republike Slovenije za 

nadzor proračuna. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

POROČILO O OPRAVLJENEM 
INŠPEKCIJSKEM NADZORU 

ministrstva za finance za 

OBDOBJE OD JULIJA 2004 DO 
DECEMBRA 2004 

Hnan. 
0 opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za 

®e"0m ?a ^obje ocl iuliJa dodecembra 2004 je skladno s 106. fln Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99), ki Ministrstvu 
°Praw"Ce nala9a' da obvešča Vlado RS in Računsko sodišče o 
Poil'enerr> nadzoru, ugotovitvah in odločitvah, Vladi RS pa, da 

0 obvešča Državni zbor. 

UVoD 

'avnih f° 'avnih financah v 10. poglavju opredeljuje notranji nadzor ^ 'hanc in proračunsko inšpiciranje. 

'"otnlh nac*2or javnih financ po navedenem zakonu obsega na 
temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in 

kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih 
uporabnikih državnega in občinskih proračunov. Za vzpostavitev 
in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora javnih financ 
je odgovoren predstojnik neposrednega ali posrednega 
uporabnika. Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji v skladu 
s kodeksom poklicne etike ter standardi notranjega revidiranja in 
zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega 
poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje 
njihove učinkovitosti. 

Ministrstvo za finance Urad za nadzor proračuna je v funkciji 
organa za koordiniranje in usmerjanje nalog pri vzpostavitvi in 
delovanju decentraliziranega nadzora javnih financ ter preverjanju 
delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ in je tudi v 
funkciji centraliziranega organa pristojnega za inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna. 

Računsko sodišče Republike Slovenije pa je po ustavi najvišji 
revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega 
proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Revizorji 
računskega sodišča revidirajo poslovanje uporabnikov javnih 
sredstev. 

'5 — 
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1. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1.1. Pristojnosti 

Zakon o javnih financah določa pristojnosti organa za inšpekcijski 
nadzor. Do 1.1.2004 je bil organ, pristojen za inšpekcijski nadzor 
proračunska inšpekcija v Službi za nadzor proračuna Ministrstva 
za finance. Po 1.1.2004 je začel delovati Urad za nadzor 
proračuna RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance, ki 
opravlja poleg drugih nalog tudi naloge inšpekcijskega nadzora 
sredstev državnega proračuna. 

Proračunska inšpekcija po veljavnem zakonu opravlja inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki 
urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Pristojnost 
proračunske inšpekcije je omejena na pristojnost nadzora nad 
sredstvi iz državnega proračuna, kadar je v postopku nadzora 
občina ali drug prejemnik proračunskih sredstev. Stranka v 
inšpekcijskem postopku je neposredni ali posredni uporabnik 
državnega ali občinskega proračuna za sredstva prejeta iz 
državnega proračuna, sicer pa so v nadzor lahko vključeni tudi 
vsi drugi prejemniki sredstev, ki morajo poleg zgoraj navedenih 
uporabnikov proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje 
inšpekcijskega pregleda; dati vse zahtevane podatke, listine in 
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor ter omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. 

1.2. Postopek 

Naloge inšpekcijskega nadzora proračunske inšpekcije opravljajo 
proračunski inšpektorji kot uradniki s posebnimi pooblastili, od 
1.1.2004 v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna 
Ministrstva za finance. V okviru dodeljenih nalog nadzora so 
proračunski inšpektorji samostojni, samostojno izdajajo zapisnike, 
odločbe in sklepe v upravnem postopku. Postopke izvajajo po 
posebnem upravnem postopku, ki ga določa Zakon o javnih 
financah, subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku in zakona, ki sistemsko ureja inšpekcije, 
vendar Zakon o inšpekcijskem nadzoru za proračunsko 
inšpekcijo ne velja. 

Proračunski inšpektorji imajo po Zakonu o javnih financah v 
postopku nadzora posebna pooblastila, da ukrepajo v primerih 

ugotovljenih nezakonitosti. Pravico in dolžnost imajo izdati od o 
za vzpostavitev zakonitega stanja, predlagati pristojnemu o g ^ 
sprejem ukrepov, predlagati uvedbo postopka zaradi Pre njV3 
skladu z zakonom, podati ovadbo pristojnim organom za ka ^ 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Kadar °cer"'|a'(1|(o 
gre za ugotovljene nepravilnosti, ki jih uporabnik proračuna 
odpravi z ustreznimi ukrepi v poslovanju podajo uPor bnik 
tem predlog oziroma priporočilo. O sprejetih ukrepih je upo 
dolžan proračunski inšpekciji naknadno poročati. 

Pritožba zoper odločbo ima v vseh ostalih primerih susPe"^ne 
učinek, razen v primeru, ko je z odločbo izrečen ukrep za

rizivni 
zaustavitve izplačevanja sredstev. Razlog za nesus?e

r|e.ta 
učinek pritožbe je utemeljen v naravi ukrepa, saj bi bil sic e 
brez učinka, zato zakon določa, da je ukrep začasen do o ^ 
drugostopnega organa, o pritožbi vlada odloči v najkrajšem 
to je v roku 15 dni. 

Zoper odločbo vlade kot drugostopnega organa je dopust"3,0 

pred Upravnim sodiščem. 

V zadevah iz pristojnosti proračunske inšpekcije Prora^a in 
inšpektorji obravnavajo tudi razne prijave, pritožbe, spo .jhoVo 
druge vloge, ki so jim dodeljene v reševanje in vlagatelje na 
zahtevo obveščajo o svojih ukrepih. 

2. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI V ČASU OD 1.7- D° 
31. 12. 2004 

V Uradu za nadzor proračuna Ministrstva za finance je v s® 
proračunske inšpekcije zaposlenih 5 proračunskih insp 
in vodja sektorja. 

bra 2°0i 

Proračunska inšpekcija je v času od julija do decem ^n\ 
zaključila 14 inšpekcijskih postopkov. Postopke je uvedla p ,|agi 
dolžnosti; na podlagi rednega letnega plana 7 postopkov, n -avnih 
raznih vlog, odstopljenih zadev in priporočil drugi" ^aV 
organov, prijav, oz. sporočil, ki jih je inšpekcija obravnav .|3gi 
zadevah iz svoje pristojnosti 9 postopkov, od tega 2 n 
plana in tudi prijave. 

o(J17.d° 
V naslednji tabeli so prikazani postopki, ki so bili v času ^ uili 
31.12.2004 uvedeni, zaključeni, so še v teku, uvedeni P 
bodisi na podlagi rednega letnega plana ali prijave. 

poročevalec, št. 24 12 
I5.april2°° 



STRANKA V POSTOPKU 

UVEDENI ZAKLJUČE POST PLANPRIJ 
POSTOPKINI .V AVA 

POSTOPKI TEKU 

Ministrstvo za gospodarstvo X X X 

Občina Lenart X X X 

Občina Tržič X X X 

Ministrstvo za notranje zadeve X X X X 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport X X 

Osnovna šola Bežigrad X X 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

X X 

Ministrstvo za obrambo RS X X X 

Mestna občina Maribor X X X 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo X X 

Okrožno sodišče Koper X X 

Vrhovno sodišče RS X X X 

Služba vlade za strukturno politiko in 
regionalni razvoj 

X X 

Občina Rogaška Slatina X X X 

Ministrstvo za zunanje zadeve X X X 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Agencija za kmetijske trge in 
razvoj podeželja 

X X X 

Ministrstvo za kulturo X X X X 

Mestna občina Novo Mesto X X X 

Pri'<azan'h pregledov, od katerih so zaključeni pregledi 
Prorg.8' ,e9a poročila in so podrobneje opisani v nadaljevanju, je 
vi0g .Cunska inšpekcija obravnavala tudi vsebine posameznih 
<n Priiaviteljem na zahtevke odgovarjala ne da bi pri tem 

a klasične inšpekcijske postopke. 

' Ugotovljene nepravilnosti 

■ P'San'h pregledih so bile odkrite naslednje nepravilnosti: 
■ - Ustreznost poročil o izvajanju pogodb, 
■ n 

manjkljiv nadzor nad izvajanjem pogodb, 
• n 

raci°nalna raba službenega avtomobila, 
• pravilnosti pri potnih stroških za potovanja v tujino, 
• p0

Prav!'nost! pri obračunih potnih nalogov, 
• p rnanikljivosti blagajniškega poslovanja, 

"lanjkljivosti v poslovanju s sredstvi subvencionirane 
• Hg ane učencev, 
• Pravilnosti v poslovanju s sredstvi lasne dejavnosti, 

Pravilnosti v postopkih javnih naročil in postopkih naročil 
allh vrednosti, 

formalne pomanjkljivosti v postopkih dodeljevanja sredstev 
kmetijskih subvencij, 
neizvajanje oz. kršitve pogodbenih obveznosti, 

- kršenje plačilnih rokov, 
neučinkovitost izterjave denarnih kazni, stroškov postopkov, 
povprečnin za odvzeto premoženjsko korist v kazenskih 
zadevah, 
pomanjkljivosti internih predpisov, 
pomanjkljivosti v letnih poročilih, 
poraba sredstev napačnega konta, 
nerealno planiranje sredstev na postavki, 
naknadno sklepanje aneksov k pogodbam, 
pomanjkljivosti v postopku izdaje soglasja M F za zadolževanje 
občine, 
spreminjanje namena in kakovosti investicije po pogodbi o 
sofinanciranju, 
netransparentno sofinanciranje posameznih investicij občine. 

1S*Pril2005 
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3. UKREPANJA 

3.1. Preglednica ukrepanj 

Stranka 104.Č1. 104.Č1. 104.Č1. 104.Č1. 104.Č1. 
prvi prvi prvi prvi drugi odst. 
odst.,toč.l odst.,toč odst.,toč.3. odst.,toč.4 

2. 
Ministrstvo za gospodarstvo 1 2 
Občina Lenart 
Občina Tržič 
Ministrstvo za notranje zadeve 2 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport 

7 

Osnovna šola Bežigrad 3 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

1 

Ministrstvo za obrambo RS 1 
Mestna občina Maribor 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 

1 4 

Okrožno sodišče Koper 2 
Vrhovno sodišče RS 1 
Služba vlade za strukturno politiko in 
regionalni razvoj 

1 

Občina Rogaška Slatina 1 1 

3.2. Pravne podlage za ukrepanja 

104. člen Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99,124/00, 79/ 
01, 30/02) določa posebna pooblastila, kadar se pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon, predpis ali 
posamičen akt. Proračunski inšpektorji so v zgoraj navedenih 
postopkih skladno z pooblastili ukrepali na naslednji način: 

po 104. členu, prvem odstavku, točki 2. so podali 4 predloge 
za ukrepanje pristojnim organom 
po 104. členu, prvem odstavku, točki 4. so podali 1 kazensko 
ovadbo 
po 104. členu, drugem odstavku so po oceni, da gre za 
nepravilnosti, ki jih uporabniki lahko odpravijo z ustreznimi 
ukrepi v poslovanju v zapisnikih podali 23 predlogov o takem 
ukrepanju. 

4. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE 

4.1. Ministrstvo za gospodarstvo 

Za obdobje pregleda: 

leto 2003 

Predmet pregleda: 
1719 - Razvojna in ekonomska pomoč Pakt stabilnosti za JVE 
1739 ■ Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi 
1710 - Slovenska turistična organizacija 
6107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo 

poročevalec, št. 24 14 

^rža^ 
1719-Pogodbi za izvedbo projekta »Razvoj podjetništva v jp 
jugovzhodne Evrope in projekta » Razvoj podjetni ^po 
manegmenta srednjih podjetij v jugovzhodni Evropi« sta n ^ je 
definirali vsebino poročil o izvajanju pogodb. Naspro ^ pili 
inšpektor ugotovil, da poročila o izvajanju pogodb niso ^cij 
redna niti ustrezna, saj niso vsebovala natančnih s^rea|jzac'j' 
stroškov, poleg tega pa ni bilo v njih zaslediti podatkov o na 
aktivnosti s strani ostalih sofinancerjev, kar vse gjgpj« 
nezadosten in pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem pogodb- ^ jp 
programa »Usposabljanje državne uprave, javnih m® dej3nj 
gospodarskih subjektov« je zaradi suma kaznivi setkc"" 
preiskovala kriminalistična policija že pred z

po(jpO'a 

inšpekcijskega postopka. Za izvedbo projekta " v pa 
informacijskega povezovanja trgov vrednostnih Pap

oS\of^ 
področju jugovzhodne Evrope« je bila po izvedenem P^oS,nih 
javnih naročil sklenjena pogodba z Ljubljansko borzo vr k,0rja 
papirjev, vsebina pogodbe pa je bila po mnenju i ^ pa 
pomanjkljiva, saj je bila nejasna v zvezi z vključitvijo ^ ^ j3[o 
dodano vrednost v vrednosti pogodbe. Inšpekt® . tj° 
predlagal, da se sprejmejo ukrepi, s ka 
onemogočeno sklepanje nepopolnih in 
pogodbenih določil. 

riizvaja < 
1739-lnšpektor je opozoril na pomanjkljiv nadzor nao ^.gV n<> 
projektov spodbude za razvoj podjetniških 'nkL7.fa \zb,a!]> 

univerzah za leti 2003 in 2004. Na razpisu sta b' 
Ekonomska fakulteta Ljubljana, Center za razvoj PoC|l rz\\e^e^ 
projekt »Vzpostavitev in zagon Ljubljanjskega unlV0

za proj6 ^ 
inkubatorja« ter Inštitut za raziskovanje podjetmštva^vgrZe 
»Vzpostavitve mehanizmov za prenos novosti z 



anboru v podjetniško prakso«. Po pogodbi sta bila prejemnika 
,ja 

stev dolžna pošiljati poročila z določeno vsebino. Kljub dejstvu, 
v l° ^''a Poročila pomanjkljiva in niso vsebovala zahtevane 

Dine, učinkovit nadzor pa bi moral zbuditi tudi dvom v 
2 ®Vl^en°st stroškov po predloženih listinah, je ministrstvo 
je ■ ®v'<e Potrjevalo in izplačevalo sredstva. Zaradi navedenega 

nsPektor skladno z zakonskimi pooblatili predlagal, da 
istrstvo ustanovi strokovno komisijo, ki bo podrobno 

I Sledala opravljeno delo po pogodbah, verodostojnost 
^treznost podanih poročil ter upravičenost izkazanih 

Ust S ter ° tem Podala poročilo, odgovorni pa naj lj ®*no ukrepajo. V zvezi z vsebino nekaterih predloženih 
n Pa je inšpektor zadevo predal kriminalistom. 

leski' Pr' Pre9ledu postopkov javnih naročil je inšpektor zasledil 
lak ad'6 2aračunanih cen s pogodbenimi določili in predlagal ^ aden podroben pregled računov dobavitelja Uni Biro 

Pa i'0-' S strani Slovenske turistične organizacije, poleg tega 
odn U?otovi' še nekaj drugih manjših nepravilnosti, ki pa so bile avljene že med samim pregledom. 

i*Dn ^'s°ki stroški iz naslova kilometrin izplačanih zaposlenim v 
g0sr.S ' Pospeševalnega razvojnega centra za malo 
avto ai!stvo v Celju ob hkratni neizkoriščenosti službenega 
°Ptirrr v Ljubliani' so P° predlogu inšpektorja nalagali 
v (-. ..I2ac'j° odrejanja službenih poti in prenos službenega vozila 
°dci |e' kar je bilo že med pregledom tudi izvršeno. Naročnik je 
malih ''skarskih storitev po sklopih po postopkih oddaje naročil 
i;0aih Vrednosti, ne da bi upošteval celotno vrednost naročila v 
uVedb 

l2Vedbe javnega razpisa, kar je po zakonu prekršek. Za 
"Izva ° pos,0Pka o prekršku je že nastopilo zastaranje. Naročila 
V0de'

anie koordinacije nacionalnih partnerjev«, »Priprava in 
in, * P^jekta Plato Slovenija v letu 2003« in »Priprava raziskav, 
P°stok paketov in formacij in drugih analiz« so bila oddana po 
Pred za naročila malih vrednosti, sicer v skladu s internim 
s° bjj!Som za oddajo naročil malih vrednosti. Po mnenju inšpektorja 
meo ' l2vedeni postopki z namenom omejevanja konkurečnost 
ffieC|Pk

0nudn''<i na način zadostitve pogoju pridobitve dveh ponudb, 
kori^r a,er'm' so bile tudi ponudbe ponudnikov, ki so bili za e,no naročilo nesposobni. 

^6janskr, 
P°sto T stanje je bilo ugotovljeno po izvedenem dokaznem 
stra P u in ob upoštevanju dejstev in okoliščin v pripombah 
ra*VQ.' Ministrstva za gospodartsvo in Pospeševalnega 

|ne9a centra za malo gospodarstvo. 
^inistr<!t„. 
ukr6D'h Za 9°sPodarstvo ie naknadno poročalo o izvedenih 
kotrJ.' p° Predlogu inšpektorja je bila imenovana strokovna 
ter DJ

a' ^ i® ,ako kot inšpektor ugotovila vrsto pomanjkljivosti 
obra2|*!fa'a Prejemnike sredstev za dodatno dokumentacijo z 
Pr0raP2i,vii° računov in dopolnitvijo poročil. Pri vseh pogodbah 
P°9odhUnSke postavke 1719 so bili imenovani novi skrbniki 
uSta 'nanovo so bili uvedeni nekateri postopki notranjih kontrol, 
Prever 'ena Pa )e b''a tlJd' posebna kontrolna služba za 
°bv6žn e P°9°db in dokumentacije, ki so podlaga za nastanek W°*i 'n izplačila proračunskih sredstev. Na ta način se bo 
®tevi|0 V Pravočasno odkrivanje napak. Povečali pa bodo tudi 2aP°slenih v notranjerevizijski službi. 

0t)čina Lenart 

Caoo^0 pregleda: 

"Porab!' pre9|eda: 
sredstev takse za obremenjevanje voda 

°t>fiina , 
'29radni ,nart J® izvedla postopek oddaje javnega naročila za |0 čistilne naprave Lenart. Izbrano je bilo podjetje Cestno 

^^2005 

L 

podjetje Maribor d.d.. Eden od ponudnikov je vložil zahtevo za 
revizijo postopka oddaje javnega naročila, vendar revizija ni bila 
izvedena, saj vlagatelj na poziv komisije ni priložil potrdila o plačilu 
takse. 

Cestno podjetje Maribor je s soglasjem naročnika zamenjalo 
podizvajalca ob nespremenjenih drugih elementih. Inšpektor pri 
pregledu postopka ni ugotovil nepravilnosti. 

4.3. ObčinaTržič 

Za obdobje pregleda: 
od 1.1. 2003 do 30.6.2004 

Predmet pregleda: 
-sredstva iz državnega proračuna 

Inšpektor je v skladu z zakonskimi pristojnostmi pregledal 
dokumentacijo za porabo namenskih sredstev iz državnega 
proračuna, ki jih je občini dodelilo v letu 2003 Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest, 
Ministrstvo za kulturo za prenovo knjižnice, Ministrstvo za zdravje 
za sofinanciranje investicije v javni zdravstveni zavod na primarni 
ravni, Ministrstva za okolje, prostor in energijo za subvencioniranje 
stroškov priprave prostorskih sestavin dolgoročnih in srednje 
ročnih družbenih planov občin v digitalni obliki, za odpravo 
posledic plazov manjšega pomena ter pomoč pri pokrivanju 
stroškov ocenjevanja škode v letu 2003. Za porabo sredstev v 
letu 2004 pa je pregledal dokumentacijo za sredstva od Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih 
cest in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za sofinanciranje 
investicije v sanacijo tlaka v telovadnici osnovne šole. 

Inšpektor pri pregledu dokumenatcije ni ugotovil 
nepravilnosti. 

4.4. Ministrstvo za notranje zadeve 

Za obdobje pregleda: 

od 1.1.2003 do 31.7. 2004 

Predmet pregleda: 
potni stroški za službena potovanja v tujino 
5583 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS 

299 - lastna dejavnost 

Inšpektorje pri skoraj vseh pregledanih obračunih potnih stroškov 
ugotovil kršitev določil o rokih predložitve obračunov stroškov po 
Uredbi o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino. 
Predpisani rok za predložitev obračuna stroškov po uredbi je bil 
določen najkasneje v sedmih dneh po končanem potovanju ter 
nadajni sedemdnevni rok za predložitev celotne dokumentacije z 
morebitnim preostankom sredstev finančni službi. Še posebej je 
opozoril na primer, ko |e bila razlika med izplačano akontacijo in 
obračunanimi stroški povrnjena z zakasnitvijo skoraj leta in pol. V 
nekaterih primerih je bilo ugotovljeno nepravilno obračunavanje 
stroškov, zato je inšpektor zahteval dodatna pojasnila in listine, iz 
katerih bi naj bilo razvidno v kolikši meri so stroške krili 
organizatorji. Inšpektor je predlagal, da se obračuni za sporne 
primere opravijo ponovno ter sredstva preveč izplačanih 
stroškov povrnejo v proračun. 

Pri pregledu poslovanja s sredstvi iz naslova lastne dejavnosti je 
inšpektor ugotovil, da določila internega pravilnika niso vsklajena 
z določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, ki 
določa namenskost prihodkov iz lastne dejavnosti. Odhodki lastne 
dejavnosti se niso v celoti nanašali na opravljanje lastne dejavnosti, 
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zato je inšpektor skladno s svojimi pooblastili predlagal 
uskladitev internega pravilnika z že navedenim pravilnikom. 

Ministrstvo je inšpektorja obvestilo o dodatnih ukrepih, ki so se 
nanašali na odpravo nepravilnosti pri obračunih potnih nalogov in 
sicer so predlagateljem posredovali zahtevke za vračilo preveč 
izplačanih potnih stroškov. V naslednjem letu je predvideno, da se 
bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v skladu z 
zakonom preoblikoval v agencijo. Po predlogu inšpektorja pa so 
tudi že pričeli s dopolnitvijo internega akta o izvajanju lastne 
dejavnosti. 

4.5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
poslovanje s sredstvi v 
Dijaškem domu Vič in 
Srednji trgovski šoli v Ljubljani 

Inšpektor pri pregledu porabe državnih sredstev za izobraževanje 
v dijaškem domu Vič ni ugotovil nepravilnosti, prav tako ne pri 
preverjanju pravilnosti obračunov povišanja cen stanarin. Pri 
pregledu postopkov naročil malih vrednosti za posamezne 
investicije in investicijsko vzdrževanje pa je ugotovil, da je v 
nekaterih ponudbah navedeno tudi blago, ki ni bilo predmet 
povpraševanja, nekatere ponudbe so bile pridobljene tudi v 
daljšem časovnem obdobju, za naknadna dodatna dela naročnik 
ni z izvajalcem sklepal aneksov k pogodbam. Inšpektor je ocenil, 
da gre za nepravilnosti, ki jih uporabnik lahko odpravi z 
ustreznimi ukrepi v poslovanju, zato je predlagal take ukrepe. 

Dijaški dom Vič je v poročilu o ukrepih v poslovanju navedel, da 
bo na prvi seji sveta doma obravnavan in sprejet nov pravilnik o 
oddaji naročil male vrednosti, ki bo uskajen z novim zakonom, 
vsi, ki so zadolženi za oddajanje naročil male vrednosti pa bodo 
ponovno seznanjeni z vsemi postopki. 

Pri pregledu dokumentacije v Srednji trgovski šoli v Ljubljani je 
inšpektor ugotovil, da niso bila porabljena sredstva Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport, ki so bila namenjena za zavarovanje 
dijakov v letu 2003. Inšpektor je predlagal, da se sredstva 
vrnejo v proračun, v zvezi s stroški telefonskih storitev pa, 
da se dodelitev in uporabo mobilnih telefonov uredi s 
sklepom in določi limit. Zaradi ugotovljenega pomanjkljivega 
izpolnjevanja potnih nalogov, predvsem pa zaradi izplačila brez 
predhodne odobritve in napačno obračunane dnevnice ter 
mankajoče priloge k potnemu nalogu je predlagal, da se razlika 
po ponovnem pravilnem obračunu potnih stroškov vrne v 
proračun in o tem naknadno poroča. Pri pregledu postopkov 
javnih naročil je ugotovil nekatere nepravilnosti v postopkih naročil 
malih vrednosti in predlagal ustrezne ukrepe. Zaradi 
pomanjkljivega blagajniškega poslovanja; nepodpisani blagajniški 
izdatki s strani odgovornih oseb, izplačila raznih potnih stroškov 
brez predhodne izdaje potnih nalogov, popravki na knjigovodskih 
listinah in podobnih nepravilnosti, je inšpektor predlagal, da se 
v vseh primerih neopravičenih izplačil razliko vrne v 
proračun. Za storitev prehrane je predlagal ponovno izvedbo 
javnega razpisa po preteku veljavnosti zadnjega aneksa k 
pogodbi o storitvi prehrane. 

Srednja trgovska šola v Ljubljani je v poročilu o sprejetih ukrepih 
po predlogih inšpektorja posredovala dokazilo o vračilu zneska 
SIT 1,293.000,00 v proračun, sklep ravnateljice o uporabi 
službenih mobilnih telefonov z določitvijo limitov, obvestilo p 
doslednji uporabi zakonitih izstavljanj in obračunavanj potnih 

:j|(j 
nalogov, naknadno pridobljeno prilogo k potnemu nalogu. V po<° 
je šola navedla, da bo prejeta akontacija za službeno Pot. 
predhodne odobritve vrnjena, izdan bo sklep o preveč izplača ^ 
dnevnicah, obvestilo o doslednem upoštevanju pravilnik 
naročilih malih vrednosti, sanirane so bile nepravilnosti 
blagajniških izdatkih, v teku je bila sprememba pravili1i* 
računovodstvu, v teku so bili postopki v zvezi z izvedbo javn 

razpisa za prehrano dijakov. 

4.6. Osnovna šola Bežigrad 

Za obdobje pregleda: 
šolskega leta 2003/04 

Predmet pregleda: 
zakonitost poslovanja s sredstvi 

•.o 
Pri pregledu dokumentacije sredstev za subvencionira 
prehrane so bile ugotovljene določene napake pri vnosu s ^ 
dni v mesecu aprilu, ki pa so bile v mesecu maju odpravlje_^ 
ustreznim poračunom. Po okrožnici ministrstva je bila ^ 
zadolžena za pripravo podrobnejših kriterijev za ? je 
sredstev za subvencionirano prehrano učencem. Inšpel * j 
ugotovil pomanjklivosti v poslovanju, ki jih šola z ustreznimi u 
lahko v prihodnje odpravi, zato je podal predlog za ukrep ^ 
Pravilnik o financiranju šole v naravi je določal Prl^ )ev, 
podrobnejših kriterijev za uveljavljanje dodelitve sre 
poslovanje bi bilo potrebno vskladiti z navedenim pravim ^ 
Ugotovljeno je bilo, da sredstva niso bila v celoti porabljeng„ 
je bilo potrebno sredstva vrniti v proračun. Po P'e .j „ 
inšpektorja bo potrebno za odpravo pomanjkljiv® ^ g 
poslovanje vnesti določene ukrepe in sprejeti pravi 
računovodstvu na podlagi Zakona o računovodstvu. 

Osnovna šola Bežigrad je naknadno poročala o sprejetju PraV' 
o računovodstvu v skladu s predlogom inšpektorja. 

4.7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: ' Q 
5536-sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu EKO 
5850-območje s težjimi razmerami EKO 1 
5851-slovensko kmetijski okolski program EKO 2 EKO 

. encija 
Ukrepe kmetijske politike po Zakonu o kmetijstvu izvaja nnih 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, ob upoštevanju g\gd 
vladnih uredb, ki je organ v sestavi ministrstva, zato je ^0t0žno 
navedenih proračunskih postavk ministrstva opravljen P 
v agenciji. 

sub\f®nC'' 
Nepravilnostih pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev a\,iih 
inšpektor pri pregledu ni ugotovil, ugotovil je le nekaj .pjinif 
pomanjkljivosti; različno obravnavanje posameznih do ozi< 
zbirnih vlog razvidno iz obrazložitev posameznih °,l°oii na"105'! 
drugih podatkov iz spisov, zavrnitev po vsebinski presoj v 
zavrženja zaradi zamude roka, nasprotujoče si na .gvanje 

obrazložitvi glede na izrek odločbe, pomanjkljivo izP° etijsKe 

odreb za plačila. Zoper odločbe v letu 2003 Agencije za ^g(\e 
trge in razvoj podeželja je bilo vloženih 1964 pritožb, 
ugotovil, da je bilo ministrstvu v pristojno reševanje PoS strei°° 
le 12% vloženih pritožb. Agencija je za vzrok navedla n ^ za 
računalniško aplikacijo in prednostno reševanje ^po 
neposredna plačila v letu 2004 Agencija je več odloc 
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2a 'j1' 'e do'°ča|a Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
vj ,eto 2003, kot vzrok za zamudo je navedla veliko število 

zenih zahtevkov, zamude pri izdajanju podzakonskih aktov, 
kostno število zaposlenih za povečan obseg dela in podobno. 

"špektor je za vse navedene pomanjkljivosti in nepravilnosti 

Po i da J"1 'ahko agencija odpravi z ustreznimi ukrepi v 
nak °Van'u' zato 'e Podal predlog in agencijo zadolžil za "adno poročanje o ukrepanju. 

Sf* ie 0 sprejetih ukrepih podala poročilo. V zvezi z očitanimi 
2a 

a'nim' nePravilnostmi v postopku dodeljevanja sredstev je 
Post°S'ene naP°tila na izobraževanje in strokovni izpit iz upravnega po °Pka, potem ko so bili seznanjeni z ugotovitvami inšpektorja, 

km Teniu a9enciie so ro'<i določeni z uredbo o izvedbi ukrepov 
d0|e 'lske Politike v letu 2004 za izdajo odločb do 15.novembra 
2ak Ceni nerazumno, saj se proračunsko leto po evropski 

začne od 16. novembra dalje, pred tem pa odločb ni 
Za ,'zclaiati. Da bi zagotovili navajanje verodostojnih podlag 
2a ^Pjačila v odredbah, bodo v letu 2004 pripravljali dokumente 

acun°vodstvo z ustreznimi podatki odločb. 

4'8, ^'nistrstrstvo za obrambo 

,^°bie pregleda: 
0 2003 in 2004 

S!« Pogleda: Kl za službena potovanja v tujino 

4j6ktor ie ugotovil nepravilnosti v večini pregledane 
karte

mentaciie" Nekaterim obračunom niso bile priložene letalske 
višin' *aradi česar ni bilo mogoče preveriti pravilnosti različnih 
upra 

s|r°škov letalskih prevozov glede na posamezne kategorije 
ža 

VlCencev oziroma razredov. Inšpektor je predlagal, da se 
prav.?Zai izvede celovit pregled in naknadno preveri 
p0t !n°st obračunov ter o tem naknadno poroča. Predlagatelji 
Pred' • 0bračun°v naj bi letalske karte izgubili. Kršeni so bili 
Potov'Sani roki za Predložitev finančnih poročil o službenih 
služb

anl'h v tujino in roki za vrnitev ostanka sredstev nastalih na 
% ™ Potovanjih. V enem primeru so bili izplačani upravičencu 
lastn ' P°Pravila vozila ob istočasnem izplačilu kilometrine za 
P°ias °Sebno vozilo, vendar je bila nepravilnost, za katero je bilo 
oapr nl.en0, da je zgolj napaka, že med trajanjem pregleda v|iena z vračilom neupravičeno izplačanega zneska. 
'•»Špekt. • 
ižVai ■ ,e u90t°vil, da ministrstvo ni zagotovilo pravilnega 
ur'"la vladne uredbe, niti naknadno sprejetih sprememb 
ki l 2ato je predlagal, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, 

0 zagotovili zakonito poslovanje. 

Pred|,rstv° ie v poročilu o ukrepih za odpravo nepravilnosti po 
p0s| ^inšpektorja podrobno navedlo ukrepe, ki jih je uvedlo v 
in ani®- Ukrepi so se nanašali na izboljšanje kontrolnega okolja 
Popra

P°s,avitvi notranjih kontrol za pravočasno odkrivanje, 
na |an'e 'n preprečevanje nepravilnosti. Določeni ukrepi so 

potov 
asal' ,udi na nove normativne akte s področja službenih 

Ha 3n' v ,ui'no' Odredbodajalcem in drugim odgovornim naj bi 
Patuti"1. aciiska podpora omogočila boljši nadzor predvsem 
Na |a' 

m°žnost pravočasnega ukrepanja v primeru nepravilnosti. 
9ospori

na^'n naj bi bila v večji meri zagotovljena zakonitost, 
Srec|St arn°st, upravičenost in namenskost porabe proračunskih v za službena potovanja v tujino. 

4.9. Mestna občina Maribor 

Za obdobje pregleda: 
leto 2002 in 2003 

Predmet pregleda: 
sredstva državnega proračuna za investicije 

Za pregled je inšpektor naključno izbral dokumentacijo za 
investicije, sofinancirane iz državnega proračuna; rekonstrukcija 
in izgradnja prizidka podružnice osnovne šole, adaptacija in 
dozidava srednje glazbene in baletne šole, razširitev in 
posodobitev kopališča, izgradnja nadomestne telovadnice in 
ureditev zunanjih površin in izgradnja nadomestnih prostorov za 
specialistično zobozdravstveno dejavnost in garažno etažo v 
sklopu večnamenskega objekta. Pri pregledu postopkov javnega 
naročanja je bil v enem primeru ugotovljen v prekršek po Zakonu 
o javnih naročilih, ker naročnik, Športni center Maribor kot 
investitor v imenu občine za razširitev in posodobitev kopališča 
ni objavil izida javnega razpisa za gradnjo objekta kopališča v 
Uradnem listu. Za postopek za prekršek je že nastopilo zastaranje. 

Inšpektor ni ugotovil drugih nepravilnosti. 

4.10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
pp 4250 Programi zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik ZPZRTH 
pp 2375 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava 
pp 2327 Svet za varstvo okolja 
pp3541 za leto 2003 in pp 2999 za leto 2004 Rudnik Žirovski vrh 

4250-Pri pregledu pogodbe sklenjene med ministrstvom in 
Rudnikom Trbovlje-Hrastnik za izvedbo Programa zapiranja 
rudnika in druge dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so se iz 
sredstev programa izplačevala tudi sredstva za stimulacijo 
delavcev po Kolektivni pogodbi, kar pa je bilo po menju inšpektorja 
neupravičeno, saj za tovrstno izplačilo ni bilo utemeljitev v 
uspešnem poslovanju. Zaradi navednega je inšpektor 
predlagal, da se predvidena sredstva za leto 2005 po 
kolektivni pogodbi izločijo iz programa postopnega zapiranja 
rudnika. Po pogodbi za koriščenje sredstev v letu 2003 je rudnik 
izvajalce izbiral skladno z določili javnega naročanja. Pri pregledu 
postopkov je inšpektor ugotovil več kršitev. Podjetje, ki je opravljalo 
nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika 
po pogodbi z ministrstvom je imelo v okviru nadzora tudi 
obveznost nadzora nad pravilnim izvajanjem postopkov javnih 
naročil, ki jih je izvajal naročnik rudnik. Inšpektorje ugotovil kršitev 
pogodbe, saj omenjeno podjetje ni vršilo tovrstnega nadzora, 
zato je predlagal, da ministrstvo v zvezi z neopravljeno 
storitvijo po pogodbi primerno ukrepa. 

2375-Po pogodbi za ekološko in tehnološko sanacijo Nafte 
Lendava z Nafta-Geoterm d.o.o. Lendava je bil kot pogoj za 
vsakokratno izplačilo odobritev poročila in obračuna opravljenih 
del s strani komisije, ki jo je imenovalo ministrstvo. Na podlagi 
dokumentacije po mnenju inšpektorja komisija ni pregledala pozicij 
zahtevka z vidika ocene obračuna opravljenih del. Navedeno pa 
pomeni kršenje pogodbe in tudi kršitev zakonskih določil o rokih 
plačil, zato je predlagal dosledno izvajanje nadzora in 
vključitev obveznosti v pogodbo za leto 2004 za predložitev 
poročil o opravljenem delu po programu del za tekoče leto. 
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2327-Po pogodbi za delovanje Sveta za varstvo okolja je inšpektor 
ugotavljal pomanjkljivost poročil o porabljenih sredstvih v preteklem 
mesecu in kršitev pogodbenih določil o rokih predložitve končnega 
poročila ter predlagal ustrezne ukrepe. 

3541(2999) -Inšpektor je ugotovil, da po pogodbi za trajno in 
popolno prenehanje rudarjenja v rudniku Žirovski vrh ministrstvo 
ni preverjalo vsebine izstavljenih mesečnih situacij, zaradi česar 
je kršilo zakonske roke plačil. Zakon namreč določa, da se izplačila 
iz državnega proračuna lahko izvedejo šele ko so dela že 
opravljena, zato je predlagal preverjanje podatkov iz mesečnih 
situacij z dejansko opravljenim delom. 

Pripombe na zapisnik so bile podane kot dodatna pojasnila, ki pa 
niso v ničemer spreminjala že zapisanih ugotovitev. 

4.11. Okrožno sodišče Koper 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 

pp 3398 Materialni stroški 
pp 2942 Investicijsko vzdrževanje državnih organov 
prihodki državnega proračuna 

3398-Pri pregledu dokumentacije za materialne stroške je 
inšpektor v nekaterih primerih ugotovil kršitve pogodbenih plačilnih 
rokov pri plačilih pisarniškega materiala. V zvezi z izdatki za 
službena potovanja pa je predlagal nekaj sprememb navodila 
o načinu in pogojih uporabe osebnih avtomobilov za 
službene namene zaradi preglednejšega poslovanja. Podal 
je še nekaj drugih predlogov za izboljšanje poslovanja. 

Inšpektorje opozoril na nizko stopnjo izterjanih naloženih denarnih 
kaznih, stroškov postopkov, povprečnin in nadomestil za odvzeto 
premoženjsko korist v kazenskih postopkih. 

Drugih nepravilnosti ni ugotovil. 

4.12. Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 in delno 2004 

Predmet pregleda: 
pp 7949 Informatizacija sodišč 

Inšpektor je ugotovil, da je sodišče sprejelo pravilnik o oddaji 
naročil male vrednosti, kot to določa zakon, ni pa v določenem 
roku predložilo Uradu za javna naročila Poročila o oddanih javnih 
naročilih v letu 2003. Po pregledu postopkov javnih naročil je 
inšpektor predlagal spremembo navedenega pravilnika 
zaradi poenostavitve poslovanja in samih postopkov, kar 
pa je bilo že tudi v teku. Za oddano javno naročilo Pogarancijsko 
vzdrževanje namizne računalniške opreme, strežnikov in pasivne 
ter aktivne mrežne opreme sodišč v RS v sklepu ni bilo 
navedenega okvirnega datuma, v katerem morajo biti opravljene 
posamezne faze oddaje javnih naročil, vsebina objave v Uradnem 
listu ni ustrezala zahtevam zakona o objavi pogojev in meril, V 
sklepu o odddaji ni bila navedena vrednost naročila, ki je bilo 
oddano posameznemu izbranemu ponudniku, čeprav zakon 
zahteva, da se v poročilu o vsakem oddanem naročilu zapiše 
tudi vrednost. Objava izida javnega naročila ni bila v zakonitem 

roku. V sklenjenih pogodbah s tremi izvajalci so bile razlic 
določbe o predložitvi bančne garancije za izvedbo pogodbe 
obveznosti. Inšpektor je ugotovil zamudo za predložitev gara ,0 
po obeh določbah. Pojasnilo v zvezi s tem se je nanašalo na 
veljavno garancijo iz pogodbe s prejšnjim izvajalcem. 

Drugih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

4.13. Služba vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
pp 1106 Razvojne naloge 
pp 1169 Ublažitev gospodarskih posledic spremembe fliej 
režimov zaradi pristopa EU 

Po mnenju inšpektorja vladna služba za pripravo letnega P°r°l, 
ni v celoti upoštevala vseh zakonskih in podzakonskih . ^ 
Poročila o ciljih in rezultatih iz področja svojih pristojnosti ni Pr'P )0 
kot del poslovnega poročila v predpisani obliki in roku, nj 
določa Zakon o javnih financah. Ugotovljeno stanje inšpe |j(1 
spremenil niti po ponovni obravnavi dejstev v dodatnih poj ^ . 
podanih v pripombah na zapisnik. Neposredni uPora. tn6ga 
namreč v zakonitem roku pripravil le računovodski del le 
poročila in vse predpisane računovodske obrazce ter p°la 

računovodskih informacij. 

1106-Ugotovljeno je bilo, da na odredbah za izplačilo sre^age 
niso bile navedene verodostojne knjigovodske listine, kot P°^(gVi 
za obveznost izplačila, temveč sklepi ministra o odobritvi sre

a|ni(T1i 
kar pa ni bilo v skladu z zakonom. V pogodbah z re9ion

jranja 
razvojnimi agencijami kot prejemniki sredstev so'|nan

s0 jjjie 
stroškov priprav pilotnih inovativnih projektov v regijah 
določbe o zagotovilih prejemnikov, da le-ti niso prejeli n° ^ 
drugih sredstev za predmet sofinanciranja. Inšpektor je ug-a 
da za navedeni pogoj ni bil izpostavljen noben sistem Prev '^e 
V primeru regionalne razvojne agencije ljubljanske urban^e(1jeni 
niso bili ob spremenjenih pogodbenih obveznostih s ^ 
ustrezni pisni aneksi, kar ni bilo v skladu z zakonom, '.. pc\ 
obličnost pisne pogodbe. Sredstva po pogodbi za f5o®°u N® 
miru niso bila na pravem kontu po Zakonu o računovods ^ 
podlagi pregledane dokumentacije pri sofinaciranje ,u a ^urn0 

miru v Posočju, tripartitne pogodbe; Služba vlade RS za s ' in 
politiko in regionalni razvoj, Ministrstvom za delo, d ^tof 
socialne zadeve ter ustanove Fundacija Poti miru jei ' . 
opozoril na netransparentno sofinanciranje. pr j ^ 
dokumentacija in finančni predračun nista bila ses jsteni 
pogodbe, kar je po mnenju inšpektorja nesprejemnljivo, s bn 
ugotavljanja namenske in gospodarne porabe sredstev 
vzpostavljen. Inšpektorje skladno s svojimi pooblastili pr mi "" 
da uporabnik sprejme ustrezne ukrepe s kat jpo 
zagotovil transparentno financiranje in o tem r>a 

poroča. 
tavR0 

1169- Prerazporeditev vseh sredstev iz postavke na P 
materialnih stroškov je bila po mnenju inšpektorja P' |,0. 
nepravilnega planiranja porabe sredstev navedene P° 

neka'era 

V pripombah na inšpekcijski zapisnik je uporabnik 
dodatna pojasnila, ki pa niso vplivala na spremembo ug 
nepravilnosti. 
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4,14. Občina Rogaška Slatina 

0d2°0
bJiObje Pregleda: '°01 do 2004 

Pregleda: 
Sred občine s,va za investicije iz državnega proračuna 

postopka izdaj soglasij Ministrstva za finance za 
am °. anie občine v letu 2002 je bilo ugotovljeno, da se 
izva 'Ski na^rt' priložen k zahtevi za izdajo soglasja sploh ni 
skla!™' ni'i ni bil sestavni del posojilne pogodbe med Stanovanjskim 
sarv °m 'n 0^'no- Nepravilnost je občina na zahtevo inšpektorja rala z naknadno pridobitvijo pravega anuitetnega izračuna. 
^ Ifit reQ| 

u 2()01 je občina na podlagi razpisa za sofinanciranje projektov 

Probi"13'"0 'n'ras,ru^ure na območjih s posebnimi regionalnimi g0 
errii sklenila pogodbo za sofinanciranje z Ministrstvom za 

Pastvo. Ugotovljeno je bilo, da je občina izvedla dela v 
ob'Obsegu, kot je bilo predvideno s pogodbo, spreminjala je 
d0k 9 ln kakovost predvidenih del ter črpala sredstva na podlagi 
sklerr ^ so se nana®a'a na razširjena dela. V letu 2003 je b!la 
*a '®na Pogodba z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja 
ra2v :'nanciranje ukrepa razvoj infrastrukture, povezane z 
rekon'ern kmet')s,va za dodelitev nepovratnih sredstev za 
ceiotj S,rukc'i° javne poti. Inšpektor je ugotovil, da dela niso bila v 
se je 

0prav|jena na javni poti, ki je bila predmet pogodbe, četudi 
in ^ ^Pravičenec v pogobi zavezal, da ne bo spreminjal namena 
|e . 0v°sti investicije, zato je glede na dejstvo, da sredstva 
"ode*0 b''a izP,ačana' Agenciji za kmetijske trge in razvoj 
ne j ® kot pristojnemu organu predlagal, naj sredstev 
invesj5 .^a" ^aradi zapaženih nedoslednosti v zapisih o vrsti 
nejas '

Cl' v proračunu občine in s tem povezano posledično 
dOS| "

0st a|i zmedo glede pomena je inšpektor predlagal 
'a*ah na,an^no enotno nazivanje investicij v vseh 
*a9ot f!nancirania z upoštevanjem kontinuitete in 
in»e ?vi.tvii° transparentnosti financiranja posameznih 

5. PREDLOGI ZA UKREPANJA V POSLOVANJU 
UPORABNIKOV IN IZVAJANJE UKREPOV 
PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE I. 
POLLETJA 2004 

5.1. Predlogi in priporočila 

Proračunski uporabniki so nekatere predloge in priporočila, 
podane v inšpekcijskih pregledih prvega polletja upoštevali že 
med postopki, nekatere pa kasneje in so o tem naknadno poročali. 
Večina poročil o ukrepanju je že zajetih v Poročilu o inšpekcijskem 
nadoru za prvo polletje leta 2004. Nekatera izvajanja po 
predloženih predlogih pa bo mogoče preveriti šele ob naslednjih 
pregledih. 

5.2. Izvajanje ukrepov po naknadnem poročanju, ki ni 
bilo zajeto že v poročilu prvega polletja 2004 

5.3. Mladinski dom Malči Beličave 

Ravnateljica mladinskega doma je naknadno poročala o izvedenih 
ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v inšpekcijskem 
postopku ter v dokaz priložila kopije dokazil. Ukrepi so se nanašali 
na spremembe Pravilnika o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in nekaterih drugih prejemkov ter Pravilnika o 
računovodstvu, popravili in dopolnili pa so tudi Navodila za 
postopke naročil malih vrednosti. 

5.4. Občina Zagorje ob Savi 

Občina Zagorje ob Savi tudi na ponoven poziv inšpektorja ni 
podala poročila o izvedenih ukrepih v zvezi z odpravo nepravilnosti 
in izboljšanjem poslovanja. 

Ml2005 
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p°ročilo o 

delu slovenskega inštituta za 

3 REVIZIJO ZA LETO 2004 

EPA 198-IV 

slovenski inštitut za revizijo 

Obijana, 7.4. 2005 

2ad Qeva: Poročilo o delu Slovenskega inštituta za 
revizijo za leto 2004 

Si venski inštitut za revizijo pošilja v skladu s tretjim odstavkom 
p0 ^'.ena zak°na o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01), r°cilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2004. 

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo, Svet Slovenskega inštituta 
za revizijo dne 2. marca 2005. 

Marjan Odar, l.r. 
Direktor 

Slovenskega inštituta za revizijo 
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Uvodne besede 
P° določbah tretjega odstavka 13. člena zakona o revidiranju 
^ radni list rs, št. 11/01; odslej ZRev-1) obravnava Državni zbor 

(orfUbl'ke Sl0veni)e letno P°r°čilo Slovenskega inštituta za revizijo 
r 'e' lnš,itut). Po 10. členu statuta Slovenskega inštituta za lazijo (Uradni list RS, št. 70/01; odslej statut Inštituta) svet 

i'tuta sprejme letno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo Dr- 
Vnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo o delu sta pred 

, ^avo na svetu Inštituta obravnavala revizijski svet Inštituta 
(odsi, 
svet) rev'z''s^' svet) 'n strokovni svet Inštituta (odslej strokovni 

"štitut je letos enajstič izdelal letno poročilo, tokrat za leto 2004; 

Dren na^'n P°r°ča o izpolnjevanju z zakonom in statutom Inštituta 
n..^P'sanih nalog. Na podlagi letnega poročila naj bi bila javnost v 

JS|ršem pomenu besede seznanjena z delom Inštituta, ga 
. fedno ocenjevala ter se na ta način tudi seznanila s problemi 

.e5avami, ki so jih pri svojem delu zaznali strokovnjaki, združeni 
'nstitu' itutu. 

p°ročil0 
Posami 
Problei 

o delu je sestavljeno iz podatkov in informacij o dejavnosti 
eznih sekcij Inštituta. Podatke in informacije smo, razen v 

C!ulerT,skih delih, predstavili brez komentarjev in razlag, saj 

Prnhi°' s' mnenie o delovanju Inštituta ustvari vsakdo sam. V 
"'erriskem delu poročila pa so predstavljena nekatera po 

mnenju Inštituta najpomembnejša vprašanja in področja, na katera 
želi Inštitut bralce poročila posebej opozoriti. Namen poročila torej 
ni le poročati o opravljenem delu, ampak tudi predstaviti nekatere 
probleme, s katerimi se bomo srečevali v bližnji prihodnosti. 

Ponovno je treba poudariti, da si je Inštitut tudi v preteklem letu ne 
glede na odkrite in včasih prikrite kritike pa tudi pritiske prizadeval, 
da je deloval zgolj in samo na podlagi strogih strokovnih načel ter 
neodvisno in izključno po pravilih stroke. 

1. Pravni status Inštituta 

Na podlagi 11. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/ 
93 in 65/93) je Inštitut ustanovila Zveza računovodij, finančnikov 
in revizorjev Slovenije. Ustanovljen je bil 29. julija 1993 kot zavod 
in vpisan v sodni register pod številko registrskega vložka 1/ 
24444/00 Ljubljana s sklepom srg 7748/93 dne 9. septembra 
1993. Statut Inštituta, ki ga je na podlagi ZRev-1 sprejel svet 
Inštituta, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/01. 

2. Organiziranost Inštituta 

Na podlagi ZRev-1 in statuta Inštituta je Inštitut organiziran na 
način, prikazan v organizacijski shemi: 

mšpmm »iti ORGANIZaCIJŠK 
< ■ v 

Strokovni-svetovalec 1 (3) 
,'v-V- 

' • SEKCIJA »H>OHI.*ŠĆ f\IH , - \R» Y I/.ORJI.V IN Kf.V!ZOR.ir.V 
—  -O 

1^ Tajnica (2) 

3. Program dela 

sveta "1 dela 23 leto 2004 ie P° poprejšnji obravnavi strokovnega 
*ačrt 'n reviziiskega sveta sprejel svet Inštituta. Z njim so bile 
rriQr ®ne 'emeljne naloge Inštituta v letu 2004. Poleg tistih, ki jih je 
0pr ^Praviti po ZRev-1, statutu Inštituta in programu dela, pa je 
0pr *>e nekatere druge, ki niso bile predvidene. Vsak dan 

la tudi stalne naloge, povezane s svojim delovanjem. 

4. Sestava poročila o delu 
»0r0čiln 
1e|a /T 0 delu je vsebinsko sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz 
0,3go °'3ravnava področje revidiranja, za kar je po ZRev-1 v°r®n revizijski svet, in iz dela, ki obravnava področje 

računovodenja, poslovnih financ, notranjega revidiranja, 
revidiranja informacijskih sistemov davčnega svetovanja in 
ocenjevanja vrednosti, za kar je odgovoren strokovni svet. 

Po ZRev-1 in statutu Inštituta je najpomembnejši organ Inštituta, 
ki skrbi za strokovnost revizorjev in kakovost opravljanja 
revizijskih storitev ter ugled revizijske stroke v javnosti, revizijski 
svet. Revizijski svet ima devet članov, od teh je direktor Inštituta 
član revizijskega sveta po funkciji, pet članov revizijskega sveta 
mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
in jih imenujejo pooblaščeni revizorji, preostali trije člani, ki so 
predstavniki zainteresirane javnosti, pa morajo imeti ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ 
ter jih imenuje minister, pristojen za finance, dva na predlog 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
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Del strokovnih nalog revidiranja pa opravlja tudi sekcija revizorjev 
in pooblaščenih revizorjev, ki združuje v svojih vrstah vse revizorje 
in pooblaščene revizorje, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog. 
Deluje že od same ustanovitve Inštituta in je volilno telo revizijskega 
sveta. Vodi jo petčlanski odbor (predsednik in štirje člani), ki 

1. opravlja strokovna dela s področja revidiranja in skrbi za 
izvajanje sklepov revizijskega sveta, 

2. predlaga revizijskemu svetu v sprejetje standarde revidiranja, 
druga pravila revizijske stroke in druga strokovna načela ter 
strokovna stališča na področju revidiranja, 

3. predlaga revizijskemu svetu smernice za oblikovanje cen 
storitev revidiranja in 

4. skupaj z revizijskim svetom skrbi za razvoj revizijske stroke. 

5.1. Izobraževanje 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja in pooblaščenega revizorja je ena izmed temeljnih nalog 
Inštituta. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja je po izobraževalnem programu iz leta 1998, ki je bil 
kasneje tudi dopolnjen in delno spremenjen, razdeljeno na splošni 
in posebni del. V splošnem delu pridobijo kandidati temeljno znanje 
iz računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in 
davčnega prava ter kvantitativnih metod; iz vseh teh predmetov 
opravljajo izpit. Poslušajo pa tudi predavanja iz poslovnega 
komuniciranja (kot dela več izobraževalnih programov). Posebni 
del izobraževanja pa je razdeljen na štiri predmete: poslovne 
finance, davke, računovodstvo in revizijo. Iz vseh teh predmetov 
morajo kandidati, ki želijo pridobiti strokovna znanja za opravljanje 
nalog revizorja, opraviti izpite. Izobraževalni program za pridobitev 
strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
obsega pet predmetov: revizijo, računovodstvo, poslovne finance, 
organiziranje in vodenje revizije ter davščine. Kandidat, ki se 
izobražuje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja, mora po uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski 
nalogi, kandidat, ki se izobražuje za pridobitev strokovnih znanj 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, pa zaključno delo. 

V izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje 
nalog revizorja se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, 
predpisane v pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja. Kandidati, 
ki se želijo vpisati v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj 
za opravljanje nalog revizorja, morajo imeti univerzitetno izobrazbo, 
opravljene izpite iz predpisanih fakultetnih predmetov, obvladati 
morajo slovenski jezik in niso smeli (ne smejo) biti pravnomočno 
obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo. Kandidati, ki se želijo vpisati v izobraževanje za 
pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo, dovoljenje za 
opravljanje nalog revizorja, obvladati morajo slovenski jezik in 
niso smeli (ne smejo) biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje 
zoper premoženje oziroma gospodarstvo. Razpis za vpis v 
izobraževanje je bil javno objavljen. 

5.2. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog revizorja 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje naloS 
revizorja obsega 153 ur, od teh: 

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

skupaj 

posebni del 
revizija 
računovodstvo 
davki 
poslovne finance 

8 ur 
18 ur 
15 "r 

20 
10 ur 

5 ur 

76 ur 

27 ur 
19 ur 
15 ur 
15 Uf 

skupaj 76 ur 

oktot>ra iz 

V letu 2004 se je nadaljevalo izobraževanje za kandidate, ki s 
vanj vpisali v letu 2003. Naknadno so se v izobraževanje vp 
3 kandidati, ki že imajo katerega od strokovnih nazivov, 
podaljuje Inštitut, zato so bili oproščeni opravljanja večine izP' 
Kandidati so tudi v letu 2004 opravljali izpite takoj po ko" ^ 
predavanjih; izpit iz kvantitativnih metod je uspešno opravi ^ 
kandidatov. V okviru posebnega dela izobraževanja pa je> |ZP 
revizije takoj po koncu predavanj uspešno opravilo 17 kandi 
iz računovodstva 11, davkov 20 in iz poslovnih financ 12- 
tega sta bila tudi 2 redna izpitna roka, in sicer aprila in oktc 
splošnega dela ter maja in novembra iz posebnega dela. 

Na podlagi razpisa se je septembra 2004 v izobraževanje^ 
pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja vPqo5 
23 kandidatov; predavanja zanje se bodo končala maja 
Opravljanja izpita iz poslovnih financ v okviru spl°šnes aV 
posebnega dela izobraževanja so oproščeni 3 kandida i. a 
tako 3 kandidati so oproščeni izpita iz revizije v okviru splo 
dela izobraževanja. Kandidati so opravljali izpite takoj po a je 
predavanjih, torej pred rednima rokoma; izpit iz računovod 
opravilo 21 kandidatov, iz revizije 19 ter iz poslovnih 'ina.aj0 v 
kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov kandidati oprav) 
letu 2005. 

Za uspešno dokončanje izobraževanja ter pridobitev 
strokovnem znanju za opravljanje nalog revizorja mora k . s 
po uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski n j jn 
področja preizkušanja notranjih kontrol v gospodarski dr ,g 
preizkušanja podatkov na izbranem področju. V letu ^ 
zagovore seminarskih nalog uspešno opravilo 11 kand ® n(jjdat 
teh je bil 1 kandidat vpisan v izobraževanje v letu 1999,1 >0tu teh je bil 1 kandidat vpisan v izobraževanje v letu 199», 1 |0tu 
je bil vpisan v izobraževanje v letu 2000, 4 so bili vpisa 
2001, 4 v letu 2002 in 1 kandidat v letu 2003). 
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5-3. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 

'2°braževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
Poraščenega revizorja obsega 114 ur, od teh: 

^vizija 28 ur 
'acunovodstvo 30 ur 
£0s|ovne finance 26 ur 

r9aniziranje in vodenje revizije 14 ur 
davščine 16 ur 

SkuPaj 114 ur 

Na a Podlagi razpisa se je septembra 2004 v izobraževanje za 
°bitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 

feh'2°r'a vP'sal°18 kandidatov; predavanja zanje se bodo končala 
DrelUar'a 2005' Kandida,i so opravljali izpite takoj po končanih tavanjih, torej pred rednima rokoma: izpit iz revizije 17 ter iz 
, swnih financ 17 kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov 

ic*ati opravljajo v letu 2005. 

sf "Spe®no dokončanje izobraževanja ter pridobitev potrdila o 
okovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 

de/9 ^and'dal Po uspešno opravljenih izpitih izdelati zaključno ■ 0 o celoviti reviziji večje in sestavljene gospodarske družbe. V 

(ob s,a zaključno delo uspešno zagovarjala 2 kandidata a sta bila vpisana v izobraževanje v letu 2000). 

S-4- Izdajanje dovoljenj za opravljanje nalog revizorja 
in pooblaščenega revizorja 

Pooh Z- pridobi,ev dovoljenja za opravljanje nalog revizorja in 
(tor čene9a revizorja so univerzitetna izobrazba, uspešno 
0a avlien preizkus strokovnih znanj za posamezen naziv, dejstvo, 
2o °

Seba ni (bila) pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje 
0J

r Premoženje oziroma gospodarstvo, in dejstvo, da oseba 
nai ada s'ovenski jezik; za pridobitev naziva revizor mora imeti 
r)ot|nani dve leti delovnih izkušenj na področju revidiranja oziroma 
pa 

aniega revidiranja, za pridobitev naziva pooblaščeni revizor 
o Najmanj pet |et delovnih izkušenj, od teh najmanj tri leta pri 
na,avlianiu revidiranja, šteto po pridobitvi dovoljenja za opravljanje 
iJd ? revizorja. Oseba, ki izpolnjuje te pogoje, lahko zaprosi za 
Poohi° dovo'ienja za opravljanje nalog revizorja oziroma 
tetu j ^ene9a revizorja. Dovoljenje za opravljanje nalog so v 2004 pridobili 3 pooblaščeni revizorji in 15 revizorjev. 

Poohi določa' da ve'ia dovoljenje za opravljanje nalog 
revizorja oziroma revizorja dve leti od izdaje. 

dovorn°St dovo'ienia se podaljša vsakič za dve teti, če imetnik k| p lenia opravi dodatno strokovno izobraževanje po programu, 
Potek?0'06'Inš,itut-v 'e,u 2004 i6 dovoljenje za opravljanje nalog 

d Pooblaščenim revizorjem, 5 je bilo dovoljenje podaljšano 
p0_Ve 'eti, 2 pa dovoljenja nismo podaljšali, ker nista izpolnjevala 
„J* ^rav tako je poteklo dovoljenje tudi 11 revizorjem; 7, ki 

Poinjevali pogoje, smo dovoljenje podaljšali za dve leti. 

V I, 
5.5. Priznavanje tujih nazivov 

spra^004 je bilo nostrificirano 1 potrdilo o strokovnih znanjih za 
je 0 

lanie nalog pooblaščenega revizorja, in sicer kandidatu, ki 
An. °Pravi 

|9iiji I, 
ustrezen izpit pri Inštitutu pooblaščenih revizorjev v 

5.6. Izdajanje in odvzemanje dovoljenj za opravljanje 
nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja 

ZRev-1 določa, da Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje 
nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, če je bilo 
pridobljeno z navedbo neresničnih podatkov ali če je bila oseba 
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma gospodarstvo. Prav tako lahko Inštitut odvzame 
dovoljenje, če pooblaščeni revizor oziroma revizor pri izvajanju 
nalog revidiranja krši določbe o prepovedi opravljanja nalog 
revidiranja v posamezni pravni osebi, v kateri ima sam naložbe 
ali s katero je drugače povezan in bi zaradi te povezave lahko 
obstajal dvom glede neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja, 
če krši pravila revidiranja in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju 
pomanjkljivo oziroma zavajajoče, če krši določbo o dolžnosti 
varovanja zaupnih podatkov ali če ponavljajoče se krši druge 
določbe ZRev-1 ali drugih zakonov in predpisov, ki urejajo 
revidiranje pravnih oseb, oziroma pravila revidiranja. V vseh teh 
primerih je možen tudi pogojen odvzem dovoljenja. Poleg ukrepa 
odvzema dovoljenja pa pozna zakon tudi ukrep opomina, in sicer 
v vseh tistih primerih, ko se kršijo pravila revidiranja, pa niso 
izpolnjeni pogoji za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem 
dovoljenja. 

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

Inštitut vodi v skladu z ZRev-1 register revizijskih družb in 
samostojnih revizorjev ter register pooblaščenih revizorjev in 
revizorjev. Vodi ju računalniško in ju sproti dopolnjuje. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti 
revidiranja je bilo na dan 31. decembra 2004 vpisanih 42 revizijskih 
družb. Dve revizijski družbi sta vložili zahtevo za izbris iz registra 
revizijskih družb, na podlagi katere sta bili tudi izbrisani. V letu 
2004 sta bili dve revizijski družbi na novo vpisani v register 
revizijskih družb. 

Register revizorjev 

V register oseb z dovoljenjem za opravljanje nalog revizorja je 
bilo na dan 31. decembra 2004 vpisanih 93 revizorjev. 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register oseb z dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja je bilo na dan 31. decembra 2004 vpisanih 190 
pooblaščenih revizorjev. 

Objavljanje seznama revizijskih družb 

Statut Inštituta določa, da mora Inštitut vsako leto objaviti seznam 
revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 2004 je 
Inštitut objavil seznam revizijskih družb, vpisanih v register, v 
vseh desetih zvezkih Revizorja in na domači spletni strani. Seznam 
revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu, pa je bil predan 
vsem, ki so se zanj zanimali. 

^n" ln Walesu ter nostrifikacijska izpita iz slovenskih 
Pri in^j^skih standardov in gospodarskega in davčnega prava 

isr—— 
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5.8. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in 
pooblaščenih revizorjev 

ZRev-1 določa, da se veljavnost dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja podaljša vsakič za 
dve leti, če imetnik dovoljenja opravi dodatno strokovno 
izobraževanje po programu, ki ga določi Inštitut. Večino seminarjev 
za to dodatno izobraževanje priredi Inštitut. V letu 2004 smo tako 
izvedli 

8. jesensko strokovno srečanje revizorjev. 

5.9. Nadzor nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi 
revizorji in revizorji 

Postopek nadzora nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi 
revizorji in revizorji ureja v celoti ZRev-1 in podrejeno zakon o 
upravnem postopku. Iz 3., 12. in 18. člena ZRev-1 ter 5. člena 
statuta Inštituta je nedvoumno razvidno, daje opravljanje nadzora 
nad revidiranjem ter odločanje o izdaji in odvzemu dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti revidiranja ter nalog pooblaščenega 
revizorja in revizorja v okviru Inštituta v pristojnosti revizijskega 
sveta kot enega od organov Inštituta, naštetih v 15. členu ZRev- 
1. Prav tako je iz 5. člena statuta Inštituta razvidno, da zastopa 
predsednik revizijskega sveta Inštitut v postopkih izvajanja javnih 
pooblastil v okviru pristojnosti, ki jih ima revizijski svet. Nadzor 
nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in revizorji je 
področje, za katero porabi revizijski svet največ svojega časa. 

5.10. Nadzor nad revizijskimi družbami, 
pooblaščenimi revizorji in revizorji 

Nadzor nad revizijskimi družbami in revizorji je do leta 2001 v 
okviru Inštituta potekal na podlagi Pravilnika o izvajanju nadzora 
nad revizijskimi družbami, objavljenega v reviji Revizor 1/96. To- 
vrstno izvajanje nadzora ni imelo zakonske podlage; opravljali so 
ga predvsem pooblaščeni revizorji - pogodbeni sodelavci Inštituta 
s pomočjo koordinatorja, zaposlenega pri Inštitutu. Z uveljavitvijo 
ZRev-1 je postal postopek opravljanja nadzora nad revizijskimi 
družbami, pooblaščenimi revizorji in revizorji v celoti urejen z 
ZRev-1 in podrejeno z zakonom o upravnem postopku. Iz 3., 12. 
in 18. člena ZRev-1 ter 5. člena statuta Inštituta, sprejetega na 
podlagi ZRev-1, je nedvoumno razvidno, daje opravljanje nadzora 

nad revidiranjem ter odločanje o izdajah in odvzemih dovoljenj ^ 
opravljanje revidiranja ter nalog pooblaščenega revizor'a|<0t 
revizorja v okviru Inštituta v pristojnosti revizijskega sveta 
vrhovnega organa Inštituta na področju revizije. (3reclse

vni(1 
revizijskega sveta zastopa Inštitut v postopkih izvajanja ja 

pooblastil v okviru pristojnosti, ki jih ima revizijski svet. Na 
nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in revizo J 
področje, kateremu revizijski svet nameni največ svojega c 
Namen tega nadzora je ugotavljanje, ali revizijske dru j 
pooblaščeni revizorji in revizorji spoštujejo pravila rev'c''ra"!^nja 
so opredeljena v 2. členu ZRev-1 in Hierarhiji pravil revidir 
(Uradni list RS, št. 96/02; glejte sliko 1). 

Da bi si bralec laže predstavljal, kam sodi nadzor, ki ga na P04®*® 
ZRev-1 opravlja Inštitut, najprej na kratko predstavljamo 
osnovni obliki opravljanja nadzora v revizijskih družbah. 

Delovanje tržnih sil spodbuja revizijske družbe in Posa<n^\o 
revizorje, da opravljajo revizijsko dejavnost z vso dolžno P° sj 
skrbnostjo celovito, neodvisno in objektivno z namenom, da v 
zagotovili dolgoročen obstoj in razvoj. Da bilo njihovo del°v® ^ 
tej smeri zagotovljeno, morajo tako revizorji kot tudi tisti, ki Ji 
delu pomagajo, dosegati določene standarde kak0.v.a v 
Doseganje teh standardov mora zagotoviti revizijska dru 'j 
okviru katere delujejo posamezniki. Ker pa njihovo dosega l 
zagotovljeno avtomatično, je treba vzpostaviti mehaniz • 
zagotavljajo, da bodo tako posamezni revizorji kot tudi revi 
družbe kakovostno opravljali svoje delo. Ti mehanizmi notra 
nadzora nad kakovostjo so osnova in temelj za zagota J ^ 
kakovosti dela revizorjev in revizijskih družb. PraVl .ata 
vzpostavitev notranjega nadzora nad kakovostjo do ^ ^ 
mednarodni standard revidiranja (International Standard ^ ^ 
diting) 220 (Obvladovanje kakovosti revizijskega dela'' v0sti 
pravilo revidiranja opredeljuje mehanizme obvladovanja ka nj 
revidiranja računovodskih informacij iz preteklosti, in medn 
standard obvladovanja kakovosti (International Standard on^ jz 
ity Control) 1 (Revizije in preiskave računovodskih inf0 Ki 
preteklosti ter drugi posli dajanja zagotovil in sorodnih sto" 
opredeljuje usmeritve in postopke za nadzor nad kakovos I rjtj 
poslov, ki jih opravlja revizijska družba. Pri tem želimo p° ^vnj 
da oba standarda urejata obvladovanje kakovosti na ^ 
revizijske družbe, in ne zunanji nadzor nad kakovos I 
revizijskih družb in revizorjev. 
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Težnje po enotno opredeljenih zahtevah izobraževanja in 
kakovosti delovanja revizijskih družb in posameznih revizorjev 
so, zgodovinsko gledano, znotraj posameznih držav privedle do 
ustanavljanja inštitucij, ki so s ciljem, da bi zagotavljale čim bolj 
kakovostno delovanje svojih članov (revizijskih družb in 
revizorjev), začele uvajati preiskovalne in disciplinske postopke 
v povezavi s kakovostjo opravljenega revizijskega dela. Razvoj 
teh postopkov je privedel do oblikovanja mehanizmov zunanjega 
nadzora nad kakovostjo, ki ga na podlagi ZRev-1 opravlja tudi 
Inštitut. Namen tega nadzora je, da ocenjuje učinkovitost 
postopkov notranjega nadzora nad kakovostjo tako na ravni 
posameznega revizijskega posla kot tudi na ravni revizijske družbe 
kot celote ter spodbuja k doseganju standardov kakovosti znotraj 
revizijskih družb in pri posameznih revizorjih. Zunanji nadzor nad 
kakovostjo revizijskih družb in revizorjev lahko opravlja osebje, 
zaposleno pri revizijski instituciji, ki ne opravlja revizijske dejavnosti 
(monitoring'), ali pa ga opravljajo pod vodstvom revizijske 
inštitucije revizorji drugih revizijskih družb na pogodbeni osnovi 
(peer revievv1). Ne glede na izbrani mehanizem zagotavljanja 
kakovosti pomeni takšen razvoj pozitivno težnjo revizijske stroke 
pri izpolnjevanju njene odgovornosti za uveljavljanje standardov 
kakovosti v javnem interesu.3 

Lahko bi rekli, da je v Sloveniji pred uveljavitvijo ZRev-1 prevladoval 
nadzor po sistemu peer revievv. Koordinator, zaposlen pri Inštitutu, 
je sicer tudi sam opravljal nadzor, obenem pa organiziral nadzor, 
ki so ga opravljali pogodbeni sodelavci Inštituta - pooblaščeni 
revizorji, zaposleni v revizijskih družbah. Po uveljavitvi ZRev-1 
se je pokazalo, da je z utečenim načinom dela zelo težko dosledno 
izpolnjevati razmeroma zahtevna zakonska določila s področja 
nadzora. Zato se je Inštitut kadrovsko okrepil in danes opravljajo 
nadzor 3 redno zaposleni pooblaščeni revizorji, 1 pogodbeno 
zaposleni pooblaščeni revizor, ki ne opravlja revidiranja 
računovodskih izkazov v revizijski družbi, in 1 pravnica. V primerih, 
ko so bile proti Inštitutu v postopkih nadzora pri Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije vložene tožbe, sodelujeta tudi 2 odvetnika. S 
tem se je v Sloveniji uveljavilo opravljanje nadzora nad revizijskimi 
družbami, pooblaščenimi revizorji in revizorji po sistemu monito- 
ring. 

Pri tem želimo posebej poudariti, da zunanji nadzor nad kakovostjo 
ne more in ne sme biti nadomestilo za notranji nadzor nad 
kakovostjo v revizijski družbi, tako kot na ravni podjetja zunanja 
revizija ne more nadomestiti potrebne vzpostavitve notranjih 
kontrol in morebitne notranje revizije. 

5.10.1. Postopek opravljanja nadzora 

Kot je bilo že omenjeno, opravljanje nadzora nad revizijskimi 
družbami ter pooblaščenimi revizorji in revizorji zelo podrobno 
urejajo zakonske določbe, revizijski svet pa je v posebnem 
poslovniku4 določil tudi interna pravila, povezana z načinom 
opravljanja nadzora. 

Da bi bili pri opravljanju nadzora ustrezno zavarovani neodvisno 
in nepristranskost članov revizijskega sveta v skladu s kodeks 
etike poklicnih računovodskih strokovnjakov, ki ga je 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, in v skladu 
kodeksom poklicne etike zunanjih revizorjev, ki gaje izdal Ins" j 
je revizijski svet v poslovniku določil, da podpišejo vsi n'e^rtjtl 
člani posebno izjavo o neodvisnosti. Izjave oddajo v 2:ap 
kuvertah, ki se hranijo v zaklenjeni blagajni v prostorih Institu 

V nadaljevanju bomo predstavili vsa pomembnejša določi'3 

poslovnika. 

Opravljanje nadzora nad pooblaščenimi revizorji in 
revizorji 

V okviru nadzora nad revizijskimi družbami opravi Inštitut tud 
neposredni nadzor nad vsemi pooblaščenimi revizorji v rev« J 
družbi, tako da pri opravljanju nadzora s pregledom c . 
revizijske dokumentacije, ki se nanaša na opravljeno rev ^ 
računovodskih izkazov najmanj 1 naročnika za en0 

obračunskih obdobij, preteklih od zadnjega opravljenega na 
ra, preveri kakovost dela vsakega posameznega pooblaščai ^ 
revizorja, ki je odgovoren za izraženo mnenje o računovo 
izkazih. 

Nadzor nad revizorji opravi Inštitut posredno prek Prever^n
s'0 

kakovosti dela posameznih pooblaščenih revizorjev, 
odgovorni za kakovost dela svojih revizijskih skupin, ses a 
nih iz revizorjev in drugih zaposlenih na področju revidiranj • 

Praviloma se šteje, da je na podlagi 2. točke drugega ot's!^ 0 
34. člena ZRev-1 zaradi kršitve pravil revidiranja poroc 
revidiranju pomanjkljivo oziroma zavajajoče, jzjjo 

če iz revizijske dokumentacije, ki dokazuje opravljen0/ _ra| 
računovodskih izkazov, nedvoumno izhaja, da bi ^ 
pooblaščeni revizor v revizorjevem poročilu o revi ,g 
računovodskih izkazih izraziti drugačno mnenje, ko 
izrazil; odlag' 

- če je revizijska dokumentacija pomanjkljiva, na P .g 
izrečenega ukrepa o odreditvi odprave kršitve P^ ^ 
pooblaščeni revizor oziroma revizor ni dopolnil tako.■ ^ 
podpirala revizorjevo poročilo o revidiranih računo 
izkazih. 

Morebitne kršitve v preizkusni dobi (pogojni odvzem ^oV°!jz0ra 
po 35. členu ZRev-1) ugotavlja Inštitut z opravljanjem n

Q|<vjru 
nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizorjem v 
opravljanja nadzora nad revizijsko družbo. 

revizor 

Praviloma se šteje, da je pooblaščeni revizor ozirom jr0fna 
kršil pravila revidiranja, pogoji za odvzem dovoljenja 
pogojni odvzem dovoljenja pa niso izpolnjeni, mnenj0, 

če revizijska dokumentacija podpira izraženo ^v 
pojasnjevalni odstavki, ki izražajo mnenje s pridržki, 

Takšne primere zunanjega nadzora srečamo na evropski ravni v Veliki 
Britaniji in Irski ter Španiji in Nemčiji. 
Primeri, ki jih srečamo v Belgiji, Danski, Franciji, Italiji, Nizozemski, 
Norveški, Portugalski in Romuniji. 
Več o tem glej Continuous Quality Assurance (Statutory Audit in Eu- 
rope), 1998. 
Poslovnik o načinu dela revizijskega sveta pri opravljanju nadzora nad 
revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji m revizorji. 
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Mnenja ali odklonilno mnenje, pa po obliki in vsebini ne 
ustrezajo zahtevam revizijskega poročanja (MSR 700 - 
Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih); 

revizijska dokumentacija podpira izraženo mnenje, 
Pooblaščeni revizor oziroma revizor pa je pri opravljanju 
revidiranja zagrešil kršitev etičnih načel, ki v skladu z ZRev- 
1 'n drugimi pravili revidiranja ne zahteva odvzema dovoljenja 
oziroma pogojnega odvzema dovoljenja. 

glede na ti dve določbi se praviloma šteje, da je pooblaščeni 
'2°r oziroma revizor huje kršil etična načela neodvisnosti in 
Pristranskosti, če je revidiral računovodske izkaze, ki so bili 
Pravljeni z njegovo pomočjo (opravil je na primer storitve 

v |.n|evania vrednosti, svetovanja in druge), s čimer je pomembno 
ToyVa' na velikost posameznih postavk v računovodskih izkazih, 
p rs,ne kršitve etičnih načel se ugotavljajo na podlagi pregleda 
re. b. ki jih je revizijska družba, v kateri je zaposlen pooblaščeni 
ln 

Zor oziroma revizor, podpisala z naročnikom - revidirancem, 
Saia Po<Jlagi pogodb, ki so jih z naročnikom - revidirancem podpi- 
p 2 revizijsko družbo povezane pravne osebe. Tovrstne kršitve 

Vll°ma zahtevajo odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem 
v°ljenja. 

Opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami 

Pros?"- P° 1' ,0^ki Prve9a odstavka 52. člena ZRev-16 poteka v ^ . °ri_h Inštituta s sistematičnim pregledovanjem dokumentacije, 
Iru'h titUtu v skladu s 55- členom ZRev-1 predložijo revizijske 
(0 h' Nadzor nad dokumentacijo opravlja (opravljajo) oseba 
Had ki'° 'e na Podla9' 91 • člena ZRev-16 za opravljanje 
'nšn°ra P°ol:)'asti' direktor Inštituta. Za revizijske družbe, ki 
Pod'|UtU niso Predložile dokumentacije v roku, določenem na 
ori*3®' ®5- člena ZRev-1, izda direktor Inštituta odredbo za Pravo kršitev. 
Mad 
reVj?

2or Po 2. točki prvega odstavka 52. člena poteka v prostorih 
na ''sl<e družbe v skladu z določbami ZRev-1, ki se nanašajo 
d P^topek nadzora. Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi 
. . arni po 2. točki prvega odstavka 52. člena tako, da 

le Praviloma vsaka revizijska družba, ki revidira večje število 
Podjetij (najmanj 3), katerih vrednostni papirji so predmet 
r9ovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pre- 

■ ® edana najmanj enkrat v 3 letih; 
0 druge revizijske družbe praviloma pregledane najmanj 

6nkrat v 5 letih. 

Nadzor nad revizijskimi družbami opravlja Inštitut praviloma v 
obdobju september-marec (odslej obdobje opravljanja nadzorov) 
na podlagi načrta, ki ga potrdi revizijski svet. Nad revizijsko družbo, 
za katero obstaja na podlagi pisne zahteve tretje osebe upravičen 
dvom, da računovodskih izkazov ni revidirala v skladu s pravili 
revidiranja, se opravi nadzor praviloma v prvem obdobju 
opravljanja nadzorov po tem, ko revizijski svet presodi, da je 
dvom o kakovosti dela revizijske družbe upravičen. Presoja 
revizijskega sveta o nadzorih na podlagi pisnih zahtev temelji na 
utemeljitvah oziroma dokumentaciji, ki je priložena pobudi za 
opravljanje nadzora, pri čemer mora biti iz te dokumentacije jasno 
razvidno, na kakšen način je revizijska družba kršila pravila 
revidiranja. Če iz dokumentacije to ni razvidno, pošlje Inštitut po- 
budniku za nadzor poziv za dopolnitev zahteve. Če pobudnik 
zahteve ustrezno ne dopolni, se nadzor ne opravi. 

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 52. člena izvajalci nadzora 
ugotavljajo in presojajo 

spoštovanje ZRev-1 in drugih pravil revidiranja pri opravljanju 
revidiranja posameznih naročnikov s pregledom revizijske 
dokumentacije tako, da je za vsakega pooblaščenega 
revizorja, ki je podpisnik revizorjevega poročila o revidiranih 
računovodskih izkazih, pregledana revizijska dokumentacija 
najmanj enega naročnika; pri izbiri vzorca naročnikov, za 
katere se v postopku nadzora pregleda revizijska 
dokumentacija, se poleg pooblaščenih revizorjev praviloma 
upoštevajo še: 

pomembnost (velikost in organizacijska oblika, 
uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organizirani 
trg vrednostnih papirjev, javni interes) naročnikov 
revizijske družbe, 
enakomernost zajetja gospodarskih panog in 
enakomernost zajetja naročnikov po regijah; 

spoštovanje etičnih načel (kodeksa etike poklicnih 
računovodskih strokovnjakov, ki ga je izdalo Mednarodno 
združenje računovodskih strokovnjakov, kodeksa poklicne 
etike zunanjih revizorjev) in 
izvajanje notranjega nadzora nad kakovostjo delovanja 
revizijske družbe v skladu z mednarodnim standardom 
revidiranja (odslej MSR) 220 (Obvladovanje kakovosti revizij- 
skega dela). 

Morebitne kršitve v preizkusni dobi (pogojni odvzem dovoljenja 
po 61. členu ZRev-1) ugotavlja Inštitut z opravljanjem nadzora 
nad revizijsko družbo. 

*U,en ZRev-1: Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami 
s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
revizijskih družb in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona in đrugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma ga obveščati o 

z,, Posameznih dejstvih in okoliščinah; z opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 
o, * Izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu, 
jj'"en ZRev-1: preg|e(j pOS|0vanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec 
, Inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 

2a izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja lahko 
direktor Inštituta pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo 

(3) ?rokovn° usposobljeno osebo. 
Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
"'rektor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 
97 ■ člena tega zakona. 

31 poročevalec, št. 24 



Poročanje o izidih nadzora 

Vsak izvajalec nadzora mora za področje oziroma za 
pooblaščenega revizorja ali revizorja, ki ga je pregledoval, sestaviti 
zapisnik, v katerem podrobno opiše nepravilnosti, ki jih je ugotovil 
v postopku izvajanja nadzora nad revizijsko družbo, pooblaščenim 
revizorjem ali revizorjem, ter jih po potrebi (po presoji izvajalca 
nadzora) podpreti s kopijami listin revizijske družbe, ki jih je pridobil 
pri opravljanju nadzora. Seznam listin, katerih kopije pridobi 
izvajalec nadzora pri opravljanju nadzora, je priloga zapisnika. 

Zapisniki vseh izvajalcev nadzora (tudi tistih, ki so nadzirali 
posamezne pooblaščene revizorje oziroma revizorje) so sestavni 
del skupnega zapisnika o opravljenem nadzoru nad revizijsko 
družbo. 

Skupni zapisnik o opravljenem nadzoru nad revizijsko družbo 
predloži Inštitut revizijski družbi, posamezne zapisnike pa tudi 
pooblaščenim revizorjem ali revizorjem, ki so stranke v postopku, 
najkasneje v 8 dneh po opravljenem nadzoru s pozivom, da v 
roku, ki ga določi Inštitut, predložijo pisne pripombe. O morebitnih 
ukrepih na podlagi zapisnika in pripomb k zapisniku odloča 
revizijski svet. 

Revizijski svet pooblasti ustrezno osebo (z izpitom po zakonu o 
splošnem upravnem postopku) za vodenje postopka nadzora po 
zakonu. 

Če Inštitut istočasno opravlja nadzor nad revizijsko družbo in 
pooblaščenimi revizorji oziroma revizorji v revizijski družbi, se 
ustrezen spis vroči revizijski družbi in vsakemu pooblaščenemu 
revizorju oziroma revizorju, ki je nadziran. 

Poziv iz tretjega odstavka 93. člena ZRev-17 je pisen, podpiše pa 
ga oseba, ki jo je za opravljanje pregleda pooblastil direktor 
Inštituta. 

O utemeljenosti opravljanja nadzora in/ali izrekanja ukrepov 
nadzora nji predlog oseb iz drugega odstavka 98. člena ZRev-16 

odloča revizijski svet. 

Pobude za izrek ukrepov nadzora, ki jih dajo druge osebe, reviz'|L 
svet praviloma upošteva pri sestavitvi načrta za opravlja 
nadzorov v prvem obdobju opravljanja nadzorov. 

V okviru programa dela za leto 2003 je revizijski svet P°®n0 

obliko in zasnovo vsebine zapisnikov o opravljenih nadzorin- 

5.10.2. Opravljeni nadzori v letu 2004 

Pregled poslovanja revizijskih družb in pregled opravljanja 
pooblaščenih revizorjev in revizorjev so opravile osebe, ki lin 

skladu z 91. členom ZRev-1 pooblastil direktor Inštituta. 

Inštitut je v letu 2004 opravljal nadzor na podlagi ^ . 
načrta opravljanja nadzorov v obdobju september 2 
marec 2004. ki ga je revizijski svet potrdil na svoji 19- 
seji 4. septembra 2003 in nQ4 . 
načrta opravljanja nadzorov v obdobju september i- ■ 
marec 2005, ki ga je revizijski svet potrdil na svoji 30. 
seji 2. septembra 2004. 

Na podlagi načrta opravljanja nadzorov v obdobju 
2003 - marec 2004 je Inštitut v letu 2004 opravil nadzor 
revizijskimi družbami ter v njihovem okviru nad 9 pooblas 
revizorji. 

Na podlagi načrta opravljanja nadzorov v obdobju septe^ 8 
2004 - marec 2005 je Inštitut v letu 2004 opravil nadzor ^ 
revizijskimi družbami in v njihovem okviru nad 16 pooblas 
revizorji. 

Podatki o opravljenih nadzorih so prikazani v tabeli 1. 

93. člen ZRev-1: 
(1) Pri opravljanju nadzora lahko Inštitut od subjekta nadzora zahteva 

poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na namen 
posameznega nadzora pomembne za presojo, ali subjekt nadzora 
spoštuje določbe zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

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

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

98. člen ZRev-1: 
(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni dolžnosti. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut 

izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju 
tudi na predlog 
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe, 

delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev, 
pravne osebe, pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska 
družba opravljala revidiranje. 

2. 

3. 
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Tabela 1 

Stanje 31. 12. 2004 Nadzirani v letu 2004 Delež nadziranih 

Revizijske družbe 41 11 27% 
Pooblaščeni revizorji 190 25 13% 

. aslova opravljenih nadzorov je revizijski svet v letu 2004 

Pra ^ opominov pooblaščenim revizorjem. 4 opomini so q n°močni in že objavljeni v reviji Revizor, k 3 izrečenim 
Slo minom Pa ie vložena pritožba pri Vrhovnem sodišču Republike 
po j6nije-v letu 2004 je bil zoper 1 pooblaščenega revizorja začet 
PoohT-- Za izrek °P°mina- Enak postopek je bila začet zoper 3 
rev ene rev'zorie v januarju 2005, zoper 1 pooblaščenega 
(j0 

2oria pa je bil januarja 2005 začet postopek za odvzem 
o /-J'en'a- ^ revizijskim družbam je bila v letu 2004 izdana odredba 0dPravi kršitev. 

Sicer pa je na podlagi opravljenih nadzorov Inštitut izrekal ukrepe 
na podlagi ZRev-1 že v letu 2003, ko je zaključeval postopke 
opravljanja pregledov poslovanja v obdobju september 2002 - 
marec 2003. 

Pregled izrečenih ukrepov na podlagi ZRev-1 prikazuje tabela 2. 

Tabela 2 

Ukrepi, izrečeni revizijskim družbam in pooblaščenim revizorjem na podlagi ZRev-1 
v letih 2003 in 2004 

 Leto 2003 Leto 2004 Skupaj 
Pooblaščeni revizorji 

javni opomini 9 7 16 
-pravnomočni 8 4 12 
- tožbe na Vrhovnem sodišču RS 1 3 4 
odvzem (pravnomočen) 1-1 

Revizijske družbe 
odredbe o odpravi kršitev 4 3 7* 

"2 odredbi o odpravi kršitev sta bili izdani na podlagi ZRev-1 že pred letom 2003, in sicer 1 v letu 2001 in 1 v letu 
2002. 

'evj2o 
neiše nepravilnosti, zaradi katerih so bili pooblaščenim riem izrečeni ukrepi v letu 2004, so: 

1. p 
^°°blaščeni revizor v času opravljanja revidiranja ni zapisal 
p lovno gradivo, kakšne revizijske postopke je opravil, da 

Pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki podpirajo 
^adne trditve v računovodskih izkazih. Ker pooblaščeni 

dok'2°r ni dokumentiral zadev, ki so pomembne za 
Kazovanje v podporo revizijskemu mnenju in za dokazova- 

sp da je bila revizija opravljena v skladu z mednarodnimi 
®ndardi revidiranja (odslej MSR), je pri opravljanju revizije 

uJinovodskih izkazov kršil pravila revidiranja iz točke 2 in 5 
^ 230 (Dokumentacija). 

2, p 
^°°blaščeni revizor s preizkušanjem podatkov ni pridobil 
Do in ustrezn'h revizijskih dokazov o trditvah 
r ® 0v°dstva v zvezi z vrednotenjem, merjenjem, 
p rivanjem, obstojem, pravicami in obvezami posameznih 
r 

stavk računovodskih izkazov. Zato je pri opravljanju 
in lclirania kršil pravila revidiranja iz točk 2 in 12 MSR 500 8v'zijski dokazi). 

3. Pooblaščeni revizor poslovodstva družbe ni opozoril na 
neustrezna razkritja postavk računovodskih izkazov v letnem 
poročilu, s čimer je kršil pravila revidiranja iz točke 59 MSR 
240 (Revizorjeva odgovornost za obravnavanje prevar in 
napak pri reviziji računovodskih izkazov). 

4. Pooblaščeni revizor 

- pri zbiranju revizijskih dokazov s preizkusi delovanja 
notranjih kontrol in 

- pri zbiranju revizijskih dokazov s postopki preizkušanja 
podatkov za pomembne postavke bilance stanja 

v delovno gradivo ni zapisal podatkov o načrtovanju, vrsti, 
času in obsegu opravljenih revizijskih postopkov, njihovih 
izsledkov ter sklepov, zasnovanih na pridobljenih revizijskih 
dokazih. S tem je kršil določila točk 5 in 6 MSR 230 
(Dokumentacija). 
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5. Iz revizijske dokumentacije ni razvidno, da bi pooblaščeni 
revizor pogodbo podjetja presojal v skladu z njeno vsebino 
ter opravil ustrezne postopke z namenom, da bi ugotovil, ali 
so računovodski izkazi zaradi načina računovodskega 
evidentiranja poslovnih dogodkov na njeni podlagi bistveno 
napačni, temveč jo je, sodeč po dokumentaciji, presojal le 
glede na njeno formalno obliko. Zato je pooblaščeni revizor 
kršil pravila revidiranja iz točk 42 in 46 mednarodnega 
standarda revidiranja (odslej MSR) 240 (Revizorjeva 
odgovornost za obravnavanje prevar in napak pri reviziji 
računovodskih izkazov). 

6. Pooblaščeni revizor v svojem poročilu ni opozoril na dejstvo, 
da podjetje v letnem poročilu ni razkrilo razlogov za 
spremembo računovodskih usmeritev, ki so imele pomemben 
vpliv na revidirane računovodske izkaze. Zato je kršil pravila 
revidiranja iz točke 17 MSR 700 (Revizorjevo poročilo o 
računovodskih izkazih). 

7. Pri revidiranju računovodskih izkazov pooblaščeni revizor ni 
upošteval MSR 260 (Poročanje o revizijskih zadevah pristojnim 
za upravljanje), ki določa, da mora revizor poročati o revizijskih 
zadevah upravljalnega pomena, ki se pojavijo pri reviziji 
računovodskih izkazov, pristojnim za upravljanje organizacije. 

8. Pooblaščeni revizor pri revidiranju računovodskih izkazov ni 
ustrezno upošteval MSR 320 (Bistvenost pri reviziji), ki 
opredeljuje način določanja zneska vsote ugotovljenih napak, 
ki vplivajo na to, da je revizorjevo mnenje drugačno do 
pritrdilnega. 

9. Pooblaščeni revizor pri revidiranju računovodskih izkazov ni 
upošteval MSR 250 (Upoštevanje zakonov in drugih predpisov 
pri reviziji računovodskih izkazov). 

10. Pooblaščeni revizor pri revidiranju računovodskih izkazov ni 
upošteval MSR 550 (Povezane stranke), ki zahteva, da mora 
revizor izvesti revizijske postopke, ki so namenjeni 
pridobivanju zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov v zvezi 
z ugotavljanjem in razkrivanjem povezanih strank ter posledic 
poslov s povezanimi strankami, ki so bistveni za 
računovodske izkaze. 

V vseh navedenih primerih ugotovljenih kršitev so bile kršene 
tudi določbe MSR 230 (Dokumentacija), ki zahteva, da revizor 
dokumentira zadeve, ki so pomembne za dokazovanje v podporo 
revizijskemu mnenju in za dokazovanje, da je bila revizija 
opravljena v skladu z MSR. 

Poleg ukrepov pooblaščenim revizorjem so bile v obdobju 2001- 
2004 devetim revizijskim družbam izdane odredbe o odpravi 
kršitev. Vse revizijske družbe so kršitev odpravile v roku, 
določenem v odredbi za odpravo kršitev. 

5.11. Druga področja delovanja revizijskega sveta v 
sodelovanju z odborom sekcije pooblaščenih 

revizorjev in revizorjev 

V skladu z ZRev-1 ima praktično vse pristojnosti na področju 
revidiranja revizijski svet, ki odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj 
za opravljanje dejavnosti revidiranja ter za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja in revizorja, 

opravlja nadzor nad revidiranjem, 
- sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske 

stroke, 

določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja te 
opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvoi 
revizijske stroke. 

_ rBdniti 
Revizijski svet je v letu 2004 opravljal svoje naloge na . 
sejah, na katerih so se njegovi člani sestajali praviloma vsa'IP 
četrtek v mesecu. Skupaj je imel revizijski svet leta 200 
rednih sej. 

Revizijski svet je pretežni del svojega časa namenil oprav'j®n|n 
nadzora nad revizijskimi družbami ter pooblaščenimi revizo j ^ 
revizorji (glejte poglavje 5.10 tega poročila). Delo, poveza ^ 
nadzorom, je obsegalo branje poročil o opravljenem nadzo ^ 
pripomb nadziranih oseb, poslušanje nadzornikov, razpra 

ugotovitvah in sprejemanje ukrepov v primerih, ko z nadz 
ugotovljeno stanje ni bilo zadovoljivo. 

Zmanjšanje zaupanja javnosti v poročila gospodarskih 
propad pomembnih gospodarskih družb v svetu (Enron, ^ . oS(8| 
drugi), v katere so bile vpletene tudi revizijske družbe, n* 
brez odziva na slovenskem trgu. Tudi pri nas so investi J 
strokovna javnost postali bolj občutljivi glede resnično 
poštenosti informacij o poslovanju gospodarskih družb, z'aS|anerri 
katerih vrednostni papirji so predmet trgovanja na organizi 
trgu vrednostnih papirjev. 

. je bila 
Pod drobnogledom je bilo tudi delo revizijskih družb, ki F J ^ 
pogosto pripisana odgovornost, ki jim je ZRev-1 in nnedn ^ 
standardi revidiranja ne pripisujejo. Pokazalo se je, da str ^ ^ 
javnost pogosto ne loči odgovornosti uprav družb, ^ 
odgovorne za računovodske izkaze in Por0^ ^a'vj|no 
odgovornosti revizorja, čigar odgovornost je omejena na P 
izvedbo revidiranja. 

V danih okoliščinah je revizijski svet pretežni del časa P°r^.grjjih 
obravnavo ugotovitev nadzora, kar naj bi ob višjih K ^ ^ 
ustreznosti izvedenega revidiranja dolgoročno vplivalo 
kakovosti dela revizijskih družb. 

Razprava, povezana z nadzorom, je pokazala tudi, da' *0(j0 
sankcioniranje ne bo dalo ustreznih rezultatov, temve 
potrebni tudi drugi ukrepi, med katere sodijo zlasti zg 

bolj kakovostno izobraževanje (tako izobra ^or kot tudi 
pridobitev nazivov revizor in pooblaščeni revizor 
sprotno izobraževanje tistih, ki že imajo dovoljenje z 

ureditev cen revizijskih storitev (nizke cene zmanjs I ^ 
revidiranja, kar vodi v opuščanje revizorjevih P° igr0čiia 
priprava okvirnih časovnih normativov kot pNP 
revizijskim družbam, vjzjjskih 
ustreznejša ureditev neodvisnosti revizorja in r 

družb, re:ete 8; 
- spremembe zakona o revidiranju (upoštevanje sp.avnosti 

direktive, ločitev dejavnosti revidiranja od drugih 
Inštituta), r 

- boljše sodelovanje z drugimi institucijami nadzora jprava 
hitrejša odzivnost ob problemih strokovne narave m v 
pisnih stališč revidiranja. 

. na£ein<> 
Revizijski svet je v zvezi z izrednimi nadzori sprejel tuC^)|a§Senih 
stališče, da bo pobude za izredni nadzor nad delom P.°0uvrjžal " 
revizorjev in revizijskih družb v utemeljenih primerih ^ ^gi 
redni program nadzora. S tem stališčem je revizijski ^ 
zagotoviti potreben čas za izvedbo nalog, predpisani ^.wtat Ki 
tako svojim članom kot tudi strokovnim službam |n 

opravljajo nadzor. 
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s 
a9otovitev poenotenih postopkov revidiranja je revizijski svet 

kot rn°^° odbora sekcije pooblaščenih revizorjev in revizorjev 
revj^°i69a delovnega telesa v preteklem letu sprejel tale pravila 

Stališče 2: Revizorjev pregled poročila o razmerjih z 
. °bv|adujočo družbo, 

. 'ališče 3: Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih 
'zkazov, 
Stališče 4: Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni 
®vizjji( 

. g'ališče 5: Revidiranje letnega poročila družb za upravljanje, 
'ališče 6: Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju 

osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, 
avodilo 2: Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila 
''užbe za upravljanje. 

Sp 
S|0v

|eta s,ališča so bila objavljena v Uradnem listu Republike 
PubliiT1^ in strokovnih publikacijah, navodilo pa v strokovnih ac'jah, zato vsebine ne bomo posebej predstavljali. 

Papi>'eVa'° se 'e ,ucli sodelovanje z Agencijo za trg vrednostnih 
invej8-' 'evi2iiski svet ie skladno z 90. členom zakona o 
s|(|6 

ICliskih skladih in družbah za upravljanje podal soglasje k 
ngj^ 0 spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki, 
o revtrJŠe™ obse9u ,er vsebini revizijskega pregleda in poročila 
p°trd'i ran'U letne9a Poročila družbe za upravljanje. Prav tako je 
Preq|' ,V2orce tabel in vprašalnikov za uporabo pri revizijskem 
invoM- .V letn'h poročil za leto 2004 družb za upravljanje in IC|jskih skladov. 
^6(j H 
irneno 

ru?e pomembnejše sklepe revizijskega sveta sodi 
o 2a,VanJ'e delovne skupine, ki bo na podlagi evropske direktive 
ZaČ6|0nSk-° PredP'sanem revidiranju računovodskih izkazov 
obviarf '3r'Prav,jati predlog pravil revidiranja s področja 
bo na 

0vanja kakovosti revizijskih storitev, in delovne skupine, ki 
rioven '30dla9i prenovljene evropske direktive pripravila osnutek ®a zakona o revidiranju. 

revjy.r ^ekcije pooblaščenih revizorjev in revizorjev je skupaj z 
Posvet sve,orT1 ®uc" v 'etu 2004 pripravil jesenski strokovni 
Prvern ,rev'2°rjev, tokrat že osmega. Program posveta je bil v 
in Sj e'u posvečen novostim, ki revizorje čakajo v prihodnje, 
spr6rr]

er Pr6dvsem posledicam uvedbe MSRP v letu 2005, 
Spr6m

ernbam evropske direktive, ki ureja področje revidiranja, in 
Drugj emban zakona o gospodarskih družbah (odslej ZGD). 
Po^iiskl d®' posveta, je bil namenjen predstavitvi revizijskih 
i?l(azo °V na^rt°vanja in zaključevanja revidiranja računovodskih V' ko' jih opravljajo nekatere večje revizijske družbe. 

Program dela za leto 2005 

H/g- SV0t bo skladno s sprejetim programom nadzora tudi v 
P°ob| ?? nadaljeval vsebinsko poglobljen nadzor nad delom 
Oflpra ®Cenih revizorjev in revizijskih družb, poskušal pa bo 
leustr )at!tuc" vzroke, ki so v posameznih primerih botrovali ®zni kakovosti dela. 
vt8rn 

Predlo 'u i® zlasti pomembna priprava pravil revidiranja, 
rev'*iisk°h 2a spremembo zakona o revidiranju, usmerjanje trga lfl storitev ter šolanje in izobraževanje revizorjev. 

6. Strokovna področja, povezana z revidiranjem 

6.1. Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij 

6.1.1. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni 
računovodja 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja 
obsega 154 ur. Razdeljeno je na 

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

skupaj 76 ur 

posebni del 
računovodstvo I 20 ur 
računovodstvo II 28 ur 
davki 15 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 78 ur 

Za kandidate, ki so se vpisali v izobraževanje v letu 2003, se je 
nadaljevalo izobraževanje v letu 2004. 1 kandidat se je v 
izobraževanje vpisal naknadno v letu 2004, 1 kandidat pa je od 
izobraževanja odstopil. Kandidati so tudi v letu 2004 opravljali 
izpite takoj po končanih predavanjih; izpit iz kvantitativnih metod 
je uspešno opravilo 14 kandidatov. V okviru posebnega dela 
izobraževanja pa je izpit iz računovodstva I takoj po končanih 
predavanjih uspešno opravilo 8 kandidatov, iz računovodstva II 7 
kandidatov, iz davkov 15 in iz poslovnih financ 11 kandidatov. Pri 
predmetu računovodstvo I so morali kandidati izdelati tudi 
seminarsko nalogo in jo zagovarjati; nalogo je uspešno izdelalo in 
opravilo zagovor 17 kandidatov. Poleg tega sta bila tudi 2 redna 
izpitna roka, in sicer aprila in oktobra iz splošnega dela ter maja in 
novembra iz posebnega dela. 

Jeseni 2004 je bil na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o 
strokovnih nazivih preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji 
revizor, preizkušeni poslovni finančnik in preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov, vpisu v registre Inštituta ter načinu 
objavljanja podatkov objavljen razpis za vpis devete generacije 
preizkušenih računovodij. V izobraževanje se je vpisalo 20 
kandidatov. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz 
računovodstva je uspešno opravilo 16 kandidatov, iz revizije 197 
kandidatov in iz poslovnih financ 15 kandidatov. Izpite iz preostalih 
predmetov kandidati opravljajo v letu 2005. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja mora 
l:andidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. 
V letu 2004 je uspešno izdelalo zaključno delo in opravilo zagovor 
7 kandidatov (od teh je bil 1 kandidat vpisan v izobraževanje v 
letu 2000,4 kandidati so bili v izobraževanje vpisani v letu 2001 in 
2 v letu 2002). 
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6.1.2. Izobraževanje za strokovni naziv računovodja 

Izobraževanje za strokovni naziv računovodja obsega: 

organizacijski in kadrovski vidik računovodstva 11 ur 
uvod v računovodstvo 6 ur 
finančno računovodstvo 26 ur 
stroškovno računovodstvo 16 ur 
poslovodno računovodstvo 16 ur 
kontrola in revizija 8 ur 
poslovna matematika 11 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko pravo 16 ur 
davki 23 ur 
poslovno komuniciranje 4 ure 

skupaj 152 ur 

Jeseni 2004 je bil na podlagi pravilnika o pridobitvi strokovnega 
naziva računovodja in vpisu v register Inštituta objavljen razpis 
za vpis četrte generacije računovodij. V izobraževanje se je vpisalo 
20 kandidatov. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz uvoda v 
računovodstva ter organizacijskih in kadrovskih vidikov 
računovodstva je uspešno opravilo 17 kandidatov, iz 
stroškovnega računovodstva pa 15 kandidatov. Izpite iz preostalih 
predmetov kandidati opravljajo v letu 2005. 

Za pridobitev strokovnega naziva računovodja mora kandidat po 
uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2004 
je uspešno izdelalo zaključno delo in opravilo zagovor 9 kandidatov 
(od teh so bili 4 kandidati vpisani v izobraževanje v letu 2000, 3 v 
letu 2001 in 2 v letu 2002). 

6.1.3. Register preizkušenih računovodij 

Na dan 31. decembra 2004 sta imela potrdilo o pridobitvi 
strokovnega naziva 102 preizkušena računovodja. Na podlagi 
46. člena statuta Inštituta objavlja Inštitut vsak mesec v reviji 
Revizor in na domačih spletnih straneh imenski seznam oseb, ki 
so pridobile strokovni naziv preizkušeni, računovodja in opravile 
dodatno strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta. Na dan 31. 
decembra 2004 je pogoje za objavo podatkov izpolnjevalo 57 
preizkušenih računovodij. 

6.1.4. Register računovodij 

Na dan 31. decembra 2004 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega 
naziva 22 računovodij. Na podlagi 46. člena statuta Inštituta objavlja 
Inštitut vsak mesec v reviji Revizor in na domačih spletnih straneh 
imenski seznam oseb, ki so pridobile strokovni naziv računovodja 
in opravile dodatno strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta. 
Na dan 31. decembra 2004 je bilo v tem seznamu vpisanih vseh 
22 računovodij (na njihovo zahtevo). 

6.1.5. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih 
računovodij 

Preizkušeni računovodje in računovodje se morajo za to, da 
Inštitut objavlja njihove podatke v reviji Revizor in na domačih 
spletnih straneh, dodatno izobraževati najmanj 60 ur v dveh letih. 
Večino seminarjev za to izobraževanje priredi Inštitut. V letu 2004 
smo tako izvedli: 

ponovitev seminarja o predvideni uporabi mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja. 

seminar o sestavitvi letnega poročila za leto 2003, (j 
seminar (v treh delih) o predstavitvi temeljnih znaci ^ 
posameznih MSRP (zaradi izredno velikega zanimanja 
ga morali organizirati trikrat), du z 
seminar o predstavitvi značilnosti konsolidiranja v skla 
MSRP ter , n„ 
seminar o razlikah med SRS in MSRP ter prera 
primerljivih informacij. 

6.1.6. 7. letna konferenca računovodij 

Inštitut je 11. in 12. maja 2004 organiziral 7. letno 
računovodij. Tema konference so bile predvidene SP1^11^ po- 
ZGD (predvsem 7. poglavja), trajnostni razvoj in okoljsK ^ 
ročanje, poročanje o zaposlencih in odnosu družbe do °k0'jJi 
katerem deluje, poročanje o tveganjih in njihovem obvlad0 

poročanje po odsekih, računovodski vidik odloženih o ^ 
novosti v zakonu od dohodkov pravnih oseb. Organizirana . 
tudi okrogla miza o odprtih vprašanjih uporabe MSRP ' a 
uporabi MSRP. Podeljena so bila potrdila o pridobitvi strokov 
naziva preizkušeni računovodja in računovodja. 

Na konferenci je bilo 146 udeležencev. 

6.1.7. Pojasnila k slovenskim računovodskim 
standardom 

V letu 2004 je strokovni svet je v zvezi z uporabo SRS spreje' 
pojasnila in jih objavil v Uradnem listu RS: i điraflif1 

Pojasnilo 1 k uvodu v SRS - Sestavljanje konso i 
računovodskih izkazov, 
Pojasnilo 2 k SRS 1 - Obračunavanje amortizacije, 
Pojasnilo 2 k SRS 1 - Najemi zemljišč in zgradb, in 
Pojasnilo 1 k SRS 21 - Podpisovanje računovodskih i 
Pojasnilo 1 k SRS 38 - Upoštevanje enotnega tečaja- 

6.1.8. Računovodski standardi 

V letu 2004 Inštitut ni sprejel novih računovodskih 
pa sprejel spremembe SRS 39 - Računovodske re^pg 40 ' 
samostojnih podjetnikih posameznikih - in SH 

Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah. 

6.1.9. Problemska področja računovodstva 
m0van° s 

Leto 2004 je bilo na področju računovodstva zazna varrii 
pripravami na spremembe ZGD in posledično tudi s P P . ^ 
na uporabo MSRP. Vstop Slovenije v Evropsko unijo (o ^^ 
bo verjetno najbolj vplival na računovodenje v letu 20 < ^ |etii 
pa so se strokovne priprave na uporabo MSRP za , 
2004. Vsekakor je treba najprej spomniti, da bodo mora ^ ^ gj, 
katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katero izmed no in 
na podlagi uredbe ES št. 1606/2002 Evropskega Pfr nicah 
Sveta, ki je neposredno uporabna v vseh državah cla fZ^iS 
sestaviti svoje konsolidirane (skupinske) računovods• pri 
v skladu z MSRP že za leto 2005. Inštitut je aktivno soo djreRtiV 
pripravi sprememb ZGD in njegovi uskladitvi z zahteva ^aradi 
EU pa tudi pri strokovnih pripravah za uporabo r0da 
vključitve Slovenije v EU ter njenega prevzemanja PraV 

EU pa tudi sprememb 4. in 7. direktive EU in posledično ^avnava' 
ZGD je strokovni svet na 52. seji 26. marca 2004 o 
potrebne spremembe ureditve računovodenja v S |njtiW 
preden je bila znana dokončna vsebina sprememb ZG . raZvoja 

ocenil, da je treba zaradi vključitve Slovenije v EU in 
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Un°vodske stroke v Sloveniji SRS spremeniti in dopolniti. V tej 
®zi je sprejel temeljna izhodišča, na podlagi katerih mora 
'°vna skupina za prenovo SRS pripraviti predlog sprememb, 

^eljna izhodišča za pripravo tega predloga so: 
• Strokovne priprave na prenovo SRS je treba začeti takoj. 

Prenovljeni SRS naj bi se predvidoma začeli uporabljati 1. 
3 januarja 2006. 

Pri prenovi SRS je treba izhajati iz temeljnega izhodišča, da 
prenovljeni SRS praviloma ne smejo biti v nasprotju z MSRP 
ter da se tako odpravijo neskladja med sedaj veljavnimi SRS 

4 '"MSRP. 
P|,enovljene SRS naj bi uporabljale vse organizacije, razen 
družb, ki bodo na podlagi uredbe 1606/02 in ZGD uporabljale 

5 msrp. 
Pri prenovi SRS je treba izhajati iz temeljnega izhodišča, da 
se obstoječi SRS zaradi uskladitve z MSRP dopolnijo oziroma 
kar najmanj spremenijo; pri tem naj se opravijo tudi vsi 

6 ^dakcijski popravki, ki so potrebni zaradi uskladitve. 
v vseh prenovljenih SRS naj bi bile določbe, kateri členi SRS 
Se lahko nadomestijo z ustreznimi členi MSRP, če MSRP 
obravnavajo kako zadevo podrobneje kot SRS. Tako ra- 
čunovodsko usmeritev naj bi lahko sprejela družba najmanj 
*a 5 let, če gre za pomembno zadevo in če tako ureditev 

7 p^ogočajo njeni splošni akti. 
ri prenovi SRS naj se načelno prouči, ali bi bilo smiselno 

SRS ločiti na SRS za notranje in SRS za zunanje 
5 j^čunovodsko poročanje. 

er bo Slovenija predvidoma čez nekaj let uvedla evro kot 
svojo valuto, ni več potrebe po ureditvi splošnega 
Prevrednotovanja v SRS, zato je treba iz obstoječih SRS 
Crtati določbe, ki urejajo splošno prevrednotovanje, kljub temu 
Pa obdržati obvezno razkrivanje učinkov prevrednotovanja 
KaPitala zaradi uporabe evra oziroma inflacije. 

pjvna skupina za prenovo SRS je že začela delovati in lahko 
obia ■ emo' P™' osnutki sprememb prenovljenih SRS v'ieni v prvi polovici 2005. 

s,rokak°r pa 'e ,rel:)a tudi le,os °Pozori,i še na nekaj. Kljub 
p0r 

Ovno vedno zahtevnejšim standardom in povečani vlogi 
nek ,'a' ki so 1° Prinesle zahteve novega ZGD, opažamo, da 
Pred družbe P°klica računovodje ne cenijo dovolj ter da je 
serv'VSem znanie nekaterih "računovodij", ki vodijo računovodske 
«•* 'n sestavljajo računovodske izkaze in letna poročila za 
Zelo naro'n'ke, nezadovoljivo; zato je tudi kakovost takih poročil P°9osto dvomljiva. Ne gre le za problem poročanja, ampak 
i(1lor°

Sebei za to, da so s takimi poročili uporabniki računovodskih 
le g"190''in Podatkov lahko zavedeni. Ti problemi bodo še večji 
"Por^h 'e'° dni' b0Cl0 nekatere naše družbe morale začeti 
uPor h a,i ^SRP, nekatere pa se bodo prostovoljno odločile za 
1ai6 

Naj v tej zvezi še enkrat poudarimo, da menimo, 
b| m 

uPravičeno pričakovanje, ki ga narekuje stroka, namreč, da 
i*ob ral 'me,i računovodja najmanj visokošolsko ali univerzitetno 
in bifa2b?" Ne 9re Pa le za strokovna vprašanja; problem je širši 
bi s.®3 k''0 treba obravnavati tudi z državnega vidika. Menimo, da 
^htpVen''a mora'a zaščititi svoje interese in predpisati osnovne 
vQdii V6, i'h morali izpolnjevati vsaj vsi tisti računovodje, ki 
(ra* Poslovne knjige za srednje in velike družbe in tudi za druge 

LUn°V0dski servisi). 
Vii,. 
etj{ 910 Inštitut še enkrat predlaga, da bi bilo s strokovnega, 
doio/93 in državnega vidika najbolje, da bi bilo z zakonom 
rn0r 

6n°. katere pogoje morajo izpolnjevati in katera znanja 
irneti računovodje v družbah, predvsem tistih, ki bodo 

v°%e Sestavlia,i računovodske izkaze po MSRP, in tistih, ki i^boi. Pos'ovne knjige za druge. Da bi se stanje na tem področju 
c®rtifj -9'0, Predlagamo, da se zakonsko določijo pogoji in 
ki vožnje računovodij srednjih in velikih družb ter računovodij, 

1° Poslovne knjige za naročnike. 

?SaP^2005 

6.2. Sekcija preizkušenih davčnikov 

6.2.1. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni 
davčnik 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik obsega 
163 ur. Razdeljeno je na 

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

skupaj 76 ur 

posebni del 
davčni postopek in davčno nadziranje 38 ur 
računovodstvo 14 ur 
davki 20 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 87 ur 

V letu 2004 se je nadaljevalo izobraževanje šeste generacije 
kandidatov za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik, 
ki se je v izobraževanje vpisala v letu 2003. Takoj po končanih 
predavanjih so kandidati opravljali izpite, in sicer je v okviru 
splošnega dela izobraževanja izpit iz kvantitativnih metod uspešno 
opravilo 5 kandidatov. V okviru posebnega dela izobraževanja so 
takoj po končanih predavanjih izpit iz računovodstva in poslovnih 
financ uspešno opravili 3 kandidati, izpit iz davkov je uspešno 
opravilo 5 kandidatov ter davčnega postopka in davčnega 
nadziranja 6 kandidatov. Poleg tega sta bila v okviru izobraževanja 
za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik tudi 2 redna 
izpitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra ter za posebni 
del maja in novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za sedmo 
generacijo preizkušenih davčnikov. Do konca leta 2004 se je v 
izobraževanje vpisalo 15 kandidatov. 1 kandidatka je oproščena 
splošnega dela v celoti pri posebnem delu pa izpita iz poslqvnih 
financ, računovodstva ter delno davčnega postopka in davčnega 
nadziranja, 3 kandidati pa so prav tako oproščeni splošnega dela 
v celoti, pri posebnem delu pa le izpita iz poslovnih financ. Kandi- 
dati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred 
rednima rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 7 
kandidatov, iz revizije 8 kandidatov, iz poslovnih financ pa 6 
kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov kandidati opravljajo v 
letu 2005. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik mora 
kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. 
V letu 2004 je zagovor zaključnega dela uspešno opravilo 7 
kandidatov (od tega je bil 1 kandidat v izobraževanje vpisan v letu 
1998, 3 v letu 1999, 1 v letu 2000 in 1 v letu 2001). 

6.2.2. Register preizkušenih davčnikov 

Na dan 31. decembra 2004 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega 
naziva 43 preizkušenih davčnikov. Na podlagi 46. člena statuta 
Inštituta objavlja Inštitut vsak mesec v reviji Revizor in na domačih 
spletnih straneh imenski seznam oseb, ki so pridobile strokovni 
naziv preizkušeni davčnik in opravile dodatno strokovno 
izobraževanje po pravilih Inštituta. Na dan 31. decembra 2004 je 
bilo v tem seznamu vpisanih 22 preizkušenih davčnikov (na njihovo 
zahtevo). 
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6.2.3. Dopolnilno izobraževanje 

Preizkušeni davčniki se morajo za to, da Inštitut objavlja njihove 
podatke v reviji Revizor in na domačih spletnih straneh, dodatno 
izobraževati najmanj 60 ur v dveh letih. V letu 2004 smo tako 
izvedli tele seminarje: 

Položaj davčnega zavezanca - pravne osebe - v davčnem 
inšpekcijskem pregledu 
Davčni inšpekcijski pregledi in prisilna izterjava, 
Predstavitev zahtevnejših modelov obdavčevanja z davkom • 
na dodano vrednost po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 
(seminar je bil organiziran trikrat), 
Novi zakon o davčnem postopku in sodna praksa na področju 
davčne zakonodaje. 

6.2.4. 5. davčna konferenca Slovenskega inštituta 
za revizijo 

Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je v letu 2004 organiziral 
5. davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, ki je 
potekala 14. in 15. oktobra 2004 v Portorožu. Udeležilo se je je 72 
slušateljev, vsi pa so pohvalili njeno vsebino in kakovost 
predavateljev. 

Programski okvir davčne konference je bi usmerjen k davčni 
reformi, sprejeti v aprilu 2004. Poleg predstavitev sistemskih 
sprememb in novosti pri obdavčitvi pravnih oseb v Sloveniji je bila 
izvedena primerjalna predstavitev novega področnega zakona z 
obstoječim zakonom o davku od dobička pravnih oseb, v 
prispevku z naslovom Nekatere značilnosti obdavčitve dobička 
oziroma dohodkov podjetij v EU in usmeritve v bodočnosti pa je 
bil predstavljen kritični pogled na sistem obdavčitve pravnih oseb 
znotraj EU. Poglobljeno so bili predstavljeni tuje izkušnje na 
področju skupinske obdavčitve pravnih oseb ter pomen in vloga 
odloženih davkov. 

Gostja davčne konference je bila tudi gospa Zdenka Štucin, višja 
sodnica svetnica na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki je 
predstavila aktualne rešitve sodne prakse na področju reševanja 
davčnih sporov. 

6.2.5. Izdajateljska dejavnost 

Decembra 2003 je bil dokončno urejen in v januarju 2004 je tudi 
izšel drugi zvezek strokovne zbirke Inštituta z naslovom Davek 
od dobička in dohodnina, mednarodna primerjava. To prvo tovrstno 
delo v Sloveniji prinaša informacije o davčnih ureditvah in 
obdavčitvah v državah, s katerimi ima Slovenija kot članica EU 
največ povezav. V njem so opisane ureditve obdavčenja pravnih 
in fizičnih oseb v Makedoniji, Združenih državah Amerike, Bosni 
z entitetami, Nizozemski, Italiji, Franciji, Nemčiji, Avstriji, Madžarski, 
Slovaški in drugih državah. Pričakuje se, da bodo omenjeno delo 
s pridom uporabljali tako slušatelji, vpisani v izobraževalne pro- 
grame Inštituta, kakor tudi praktiki, ki pri svojem delu potrebujejo 
informacije in podatke s tega področja. 

V letu 2004 je okviru 5. davčne konference Slovenskega inštituta 
izšel zbornik referatov, ki obsega 9 strokovnih prispevkov na 
183 straneh. 

Odbor pa je tako kot vsako leto tudi v letu 2004 k pisanju 
strokovnih člankov pritegnil številne avtorje, ki v stroki uživajo 
ugled kot dobri poznavalci posameznih davčnih področij. 

6.2.6. Odbor sekcije preizkušenih davčnikov 

Poleg organizacije 5. davčne konference je se je odbor sekcij 
preizkušenih davčnikov v letu 2004 ukvarjal predvsem 

s promocijo preizkušenih davčnikov ter z nadaljevanj 
izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizku 
davčnik, " , 
s pripravo in izvedbo dodatnega izobraževanja s p°dr 

davkov in davčnega svetovanja, ^ 
s skrbjo za povečanje števila prispevkov z davčno tem 
v reviji Revizor, čja 

- s pripravo in izdajo strokovne literature s p°° 
obračunavanja davščin, a -g z 
s spremljanjem sprejemanja sprememb zakonodaj 
davčnega področja, . ^ 
s sodelovanjem z odborom sekcije pooblaščenih revlZ

g(jne 
in revizorjev ter delovno skupino za neposredne in PoS . ^ 
davke (Direct in Indirect Tax VVorking Party) Zveze evr0'3^eS 
računovodskih strokovnjakov in revizorjev (Federation 
Experts Comptables Europeens, FEE; odslej FEE) ter.enit, 
z izvedbo volitev članov odbora sekcije preizkus 
davčnikov. 

Te stalne aktivnosti so v enakem obsegu predvidene 
programu dela za leto 2005. 

6.2.7. Problemska področja davčnega svetovanft 

Odbor je vsa leta opozarjal na problem (ne) urejenosti davčne^ 
svetovanja v Sloveniji, saj še ni jasnih razvojnih smernic o ^ ^ 
predvidenih rešitev tega področja. Pri tem mislimo na to, v 
področje davčnega svetovanja uzakonjeno, kot je na P 
Nemčiji in Avstriji, ali pa ne bo uzakonjeno, tako kot ni v 
evropskih državah. 

Ne glede na to pa lahko trdimo, da je delovanje Inštituta 
da je primerljivo tudi s tovrstnimi organizacijami v tisti ^ 
evropskih državah, ki imajo davčno svetovanje uzakon'aaZjvu, 
mislimo na potek pridobitve potrdila o strokovnem n^l0\ 
izobraževanje, organiziranost preizkušenih davčnikov m 
nad njihovim delovanjem. 

Že v letu 2001 si je odbor za davščine zadal nalogo, da sJj"anCe 
Davčno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za ganj 
pripravi skupna strokovna stališča do aktualnih nerešenih vPen£jar 
in dilem. Obravnavanih je bilo več strokovnih d''®"1' tj,ut z 
usklajenih stališč ni bilo možno doseči. Zato n

s(<upin0 

zadovoljstvom poroča, da je bila v letu 2005 v strokovno k|.ugena 
za pregled in pripravo zakonodaje na davčnem področju v 
tudi predstavnica Inštituta, ki jo je imenovala vlada. 
Na Inštitutu menimo, da je vloga davčnikov Inštituta lahko d ^ v 

aktivna vključitev v proučevanje davčnega s'ste
(.ani te' 

poglabljanje davčne discipline kot stroke na eni s nju z 
povezovalna vloga davčnikov pri strokovnem povez z(l0traj 
vsemi drugimi strokovnimi znanji (poklici), ki se združuje] njavi 
Inštituta. Medsebojna odvisnost in potreba po strokovn'|'oV kise 

znanj sta izraziti v odnosu do vseh drugih strokovnja > ^ 
združujejo znotraj Inštituta. Poleg izjemne soodvisn anje z 
davčniki in revizorji je treba posebej poudariti s jvjsnostje 

računovodji, cenilci, notranjimi revizorji in drugimi. Soo jz0rji. 
neposredna in stalna. Pričakovati je, da bodo ^^g 
računovodje, notranji revizorji in drugi tudi sami identific'r ^)reZri0 
probleme, sekcija preizkušenih davčnikov pa bo ponudi a 
strokovno in metodično podporo s področja obdavčitv 

 -TrgoHf^5 
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treh °Prede''rno vizii° 'n cilje našega nadaljnjega razvoja, je 
Slo 3 ana'iz'ra,i tucli davčno okolje, v katerem se nahajamo, 
p .Venjia j0 z vstopom v EU prevzela pravni red EU. Na davčnem 
2an

r°čiu je treba najprej omeniti že samo ustanovno pogodbo, ki 
,J°av|ia prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Gre za 
obi t sv°boščine, na katere morajo države članice paziti pri 
skr • an'u sv°iih zakonodaj in na katere se stranke največkrat 
vs 

Cujei° pred sodiščem. Državna zakonodaja namreč ne sme 
Rovati davčnih ovir, ki bi kakorkoli omejevale temeljne 

eng °®čine, in ne sme postavljati rezidentov ali transakcij znotraj 
*not 3Ve v Priviiegiran položaj glede na subjekte in transakcije 
lirekv Pole9 ,emeline Pogodbe EU naj omenim še uredbe in pr 

,ive- Uredbe, ki jih je EU sprejela na davčnem področju, 
. Homa urejajo vzajemno pomoč davčnih uprav držav članic in 
„a 

0niavo podatkov tako na področju davka od dobička kot tudi 
d0s[)0c'rofiju davka na dodano vrednost. Slovenija je sicer že 
obe)6' -na Poci'a9' podpisanih sporazumov o izogibanju dvojnemu 
Pobi CeVanju 'zmenievala informacije, ki so bile pomembne pri 
obv ran'U davkov, vendar pa uredbe EU opredeljujejo konkretne 
okQ|62nc)sti davčnih uprav v konkretnih razmerah, zato postaja 
UprJ

e Poslovanja podjetij in fizičnih oseb znotraj EU za davčno 
Enak° re2idenčne države bolj transparentno, kot je bilo doslej. 
d0(j 

u9°'ovitev velja na področju obdavčevanja z davkom na 
kot

a;° vrednost na notranjem trgu Skupnosti, kjer je Slovenija 
Poro/Žava č'anica po Uredbi EU prevzela vse obveznosti 
b|a 

anja in izmenjave informacij o intrakomunitarnem prometu 
n6p0 čeprav so direktive EU, v nasprotju z uredbami, ki se 
naj ,

Sredno uporabljajo v Sloveniji, zavezujoče le glede cilja, ki 
1 9a dosegle, pa je prav prevzem direktiv v državno 

Neu ?0c'ai0 največkrat predmet spora pred Evropskim sodiščem. 
daje 

re*en prevzem cilja davčne direktive v državno zakonodajo 
*3k0

namreč možnost preveriti usklajenost določb državne 
s^

aie z direktivami EU pred Evropskim sodiščem. Ne 
s°di§^° P°2a')it' še na obsežno sodno prakso Evropskega 
vPra- V kateri je mogoče najti odgovore na marsikatero davčno 

anie ter razmišljanja in rešitve v zvezi s tem. 
In kalen 
!orrtl 

se ie Slovenija odzvala na spremenjeno davčno okolje? V 
Uredb n^m smislu smo s 1 • majem 2004 uzakonili vse obvezne je (,||.ejn vgradili direktive EU v državno zakonodajo. Ali in kako 
že n 

Slovenija pri tem uspešna, bo pokazal čas, saj je, kot smo 
Prav 

Ved'i, v primeru morebitne neusklajenosti z evropskim 
Svro 

lrJ. redom dana možnost za presojo zakonodaje pred 
"lora h !m soc'iš^em. Zakonodaja posamezne države članice 
n^ski 'asna. skladna z evropskim pravnim redom, v primeru 
d0,oč

a
h
dnosti oziroma nejasnosti pa se je mogoče sklicevati na 9> ki so zapisane v evropskem pravnem redu. 

d£"° nismo zapisali nič novega; namen tega zapisa pa je 
kJ- p[oučitev razmer v davčni zakonodaji in na področju 
niSQ 

Vanja davčnih predpisov v Sloveniji pokaže, da razmere 
S'eg a 2avidljivo visoki ravni. Davčni zavezanci se vse pogosteje 
pre 'ei° s problemom nejasnosti in nedoločnosti davčnih 
Up0r !®0v- Da to ni zgolj sredstvo, ki bi ga davčni zavezanci 
Prob|6 'al' v tožbenih zahtevkih, temveč zelo resen strokovni 
s<>dišč

m V s'°veniji, so dokazale tudi nekatere sodbe Ustavnega 
Odg0 

a v zadnjih dveh letih, ki po oceni Inštituta ne dajejo zgolj 
'etive^ra na vprašanje ustavnosti neke zakonske določbe, 
Pretjp. irnajo daljnosežnejše posledice. Jasnost davčnega 
iiogJ83 namreč z ustavo varovana pravica, saj je davke 
Pattv,8.pobira,i le, če so predpisani z zakonom.To pa pomeni, 
Vsakpra'° 2akonske norme jasne, nedvoumne in razumljive 

Povprečno davčno izobraženemu davčnemu 
Plahti n°u' sai je njegova pravica vedeti, koliko davka mora 
u9otov V dr*avno blagajno. To pomeni tudi. da zakonodajalec, ko 
Popra ( ikonsko praznino ali neskladnost, svojih napak ne more 

fina 'ati S P°d2akonskimi akti, ali, še več, s pojasnili Ministrstva % ali Davčne uprave. Ravno takšno stanje je v Sloveniji 
0 in v zadnjih letih še vedno obstaja. 

Zakonodajalec je v zadnjem dveletnem obdobju zaradi stanja, 
kot je zapisano, dobil najmanj dve zaušnici Ustavnega sodišča - 
prvo v povezavi z 12. členom zakona o davku od dobička in 
zadnjo v povezavi z zamudnimi obrestmi. Sporočilo obeh odločb 
Ustavnega sodišča je enako: davčni predpis mora biti jasen in 
nedvoumen, razumljiv do te mere, da ne pušča arbitrarne uporabe 
in odločitve niti na strani davčnega zavezanca niti na strani Davčne 
uprave. Zgolj in samo pod temi predpostavkami je mogoče nalagati 
in pobirati davke - nič manj in nič več od tega. Če gre za ugotovljene 
nedorečenosti, nejasnosti, praznine v zakonodaji, jih ni možno 
zapolniti niti s prakso davčnega organa niti z internimi navodili ter 
»logičnimi oziroma smiselnimi« razlagami Davčne uprave in 
Ministrstva za finance. Zakonodajalec bo moral spoznati, da je 
pot za rešitev nastalega položaja samo ena in edina: identifikacija 
nejasnosti in pomanjkljivosti v zakonodaji, predlog sprememb in 
sprejetje dopolnitev zakonov, ki bodo brez uporabe za nazaj jasno 
služile svojemu namenu. 

Temeljna naloga Inštituta na področju davkov je izoblikovati 
davčnika, to je strokovnjaka, ki bo v strokovnem in etičnem smislu 
zavzemal vodilno vlogo v slovenskem prostoru. Spremenjeno 
davčno okolje namreč od davčnika zahteva tudi ustrezno 
prilagoditev spremenjenim razmeram in izzivom. Vstop Slovenije 
v EU je povzročil sistemske spremembe na področju obdavčenja 
pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji. Če naj se osredotočimo na 
najpomembnejše vplive, ki se bodo v vsej razsežnosti pokazali 
šele v obdobju, v katero vstopamo, je to: prevzem pravnega reda 
EU, spoštovanje prostega pretoka blaga, kapitala in ljudi, prevzem 
direktiv EU, ki so zavezujoče glede cilja, ter boga*a sodna praksa 
Evropskega sodišča (ECJ). Tako zahtevno davčno okolje terja 
oblikovanje strokovnjaka - davčnika, ki ne bo omejen zgolj na 
ozko poznavanje strokovno omejenega področja, temveč bo 
osebnost, ki bo sposobna celovito povezovati različna znanja in 
jih vključevati v reševanje davčnih problemov. Inštitut je v okviru 
izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni davčnik postavil 
ustrezne zahtevnostne standarde in vključil davčne predmete 
tudi v druge izobraževalne programe na Inštitutu. Z izdajateljsko 
dejavnostjo, davčnimi konferencami in davčnimi seminarji skrbi 
za vzdrževanje in poglabljanje pridobljenega znanja, v prihodnosti 
pa si bo prizadeval tudi za izmenjavo strokovnih stališč in odprtih 
problemov ter za usklajevanje z Ministrstvom za finance in 
Davčno upravo. 

V prihodnje ima Inštitut namen organizirati poglobljene tematsko 
specializirane seminarje in delavnice, ki bodo namenjeni davčni 
osvetlitvi posameznega področja ali pa davčni ureditvi za 
posamezno področje dejavnosti. Tovrstni seminarji bodo 
omogočali izmenjavo strokovnih stališč osebam, ki se poklicno 
srečujejo z davki, in osebam, ki želijo na izbranih področjih 
dejavnosti poglobiti davčno znanje. Izbira tematskih sklopov za 
seminarje bo prilagojena spremembam v davčnopravnem okolju 
in aktualnim vprašanjem v posameznem obdobju. Inštitut 
pričakuje, da bodo tako preizkušeni davčniki kot drugi strokovnjaki 
znotraj Inštituta s svojim delom tudi sami spodbujali in predlagali 
teme, ki so za njihovo področje z davčnega vidika pereče. 

V prihodnosti si bo Inštitut prizadeval za ustrezno institucionalno 
povezovanje v Sloveniji in v tujini. Ocenjujemo, da je v Sloveniji 
premalo izkoriščena možnost povezovanja z univerzami, v okviru 
EU pa je treba še poglobiti sodelovanje z delovno skupino za 
neposredne in posredne davke (Direct in Indirect Tax VVorking 
Party) pri FEE in s primerljivimi inštituti ali zbornicami v EU. 

Zavedamo se, da pomenijo zastavljeni cilji za Inštitut odgovorno 
in vztrajno strokovno delo tako v okviru odbora sekcije 
preizkušenih davčnikov kot tudi vseh davčnikov, ki ste že prido- 
bili naziv preizkušeni davčnik, vseh tistih, ki se to še trudite postati, 
in tudi vseh tistih, ki se boste za to v prihodnosti odlomili. Upamo, 
da bo imel Inštitut pri tem tudi ustrezno institucionalna -odpora, 

  -  
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brez katere si ni mogoče zamišljati ustvarjalnega in 
konstruktivnega delovanja. Dosedanje delo v okviru sekcije 
preizkušenih davčnikov ustvarja zdrave temelje za korake, ki jih 
bomo opravili v prihodnosti. Inštitut se je v letu 2004 kadrovsko 
okrepil z namenom poglobiti in razširiti delo znotraj sekcije 
preizkušenih davčnikov. Ocenjujemo namreč, da je davčno 
področje za Inštitut tako pomembno in tako prepleteno z revizijskim 
delom in delom ostalih strokovnjakov, ki so združeni v Inštitutu, 
da mu je treba posvetiti več pozornosti. 

6.3. Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev 

6.3.1. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni 
notranji revizor 

izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor 
obsega 155 ur. Razdeljeno je na 

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

skupaj 76 ur 

posebni del 
revizija 41 ur 
računovodstvo 19 ur 
davki 4 ure 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 79 ur 

V letu 2004 se je nadaljevalo izobraževanje kandidatov za 
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor, ki so 
se v izobraževanje vpisali v letu 2003. Pred rednim izpitnim rokom, 
to je takoj po opravljenih predavanjih, je v okviru splošnega dela 
izobraževanja izpit iz kvantitativnih metod uspešno opravilo 13 
kandidatov. V okviru posebnega dela izobraževanja je takoj po 
koncu predavanj izpit iz revizije uspešno opravilo 14 kandidatov, 
iz računovodstva 8, iz davkov 16 kandidatov in iz poslovnih financ 
8 kandidatov. Poleg tega sta bila tudi 2 redna izpitna roka, in sicer 
za splošni del aprila in oktobra ter za posebni del maja in novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za osmo 
generacijo preizkušenih notranjih revizorjev. V septembru se je v 
izobraževanje vpisalo 25 kandidatov. 3 kandidati so oproščeni 
izpitov iz poslovnih financ v okviru splošnega in posebnega dela 
izobraževanja. 1 kandidatka je oproščena izpitov iz 
računovodstva, revizije, gospodarskega in davčnega prava ter 
kvantitativnih metod v okviru splošnega dela izobraževanja. 2 
kandidata sta bila oproščena izpitov iz splošnega dela v celoti ter 
poslovnih financ in davkov iz posebnega dela, eden od njiju pa še 
izpita iz računovodstva v okviru posebnega dela. Kandidati so 
opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima 
izpitnima rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 14 
kandidatov, iz revizije 19 kandidatov in iz poslovnih financ 16 
kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov kandidati opravljajo v 
letu 2005. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji reV' 
mora kandidat po uspešno opravijenih izpitih izdelati še zaklju ^ 
delo. V letu 2004 je zagovore zaključnih del uspešno oprav'0^ v 
kandidatov (od teh je bil 1 v izobraževanje vpisan v letu ' v 
letu 1999, 1 v letu 2000, 7 kandidatov je bilo vpisa111 

izobraževanje v letu 2001 in 1 v letu 2002). 

6.3.2. Register preizkušenih notranjih revizorjev 

Na dan 31. decembra 2004 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovn®^ 
naziva 56 preizkušenih notranjih revizorjev. Na podlagi 46. c ^ 
statuta Inštituta objavlja Inštitut vsak mesec v reviji Revizor1 

domačih spletnih straneh imenski seznam oseb, ki so P" fri0 
strokovni naziv preizkušeni notranji revizor in opravile do 
strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta. Na dan 31 •deC® njiti 
2004 je bilo v tem seznamu vpisanih 36 preizkušenih no < 
revizorjev (na njihovo zahtevo). 

6.3.3. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notrari' 
revizorjev 

Preizkušeni notranji revizorji se morajo za to, da Inštitut 
njihove podatke v reviji Revizor in na domačih spletnih s r 
dodatno izobraževati najmanj 60 ur v dveh letih. V letu 200 
tako izvedli tele seminarje: 

Učinkovito notranje revidiranje, 
Obvladovanje delovanja notranjih kontrol, QVjrni 
Obvladovanje tveganj v podjetjih (ERM) - v korak z ^ 
smernicami COSO za obvladovanje tveganj v podjetji . 
Ocenitev kakovosti dela notranjerevizijskih služb -ak" 

6.3.4. 7. letna konferenca notranjih revizorjev 

Inštitut je 4. in 5. novembra 2004 organiziral 7. letno 
notranjih revizorjev. Namenjena je bila preizkušenim n° bjtev 
revizorjem, udeležencem izobraževanja za Prl ^sefl\ 
strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor tersev bj|0 92 
tistim, ki že delajo v notranjerevizijskih službah. Na nje) )e 

udeležencev. 
anj0 

Na konferenci so bile predstavljene tele teme: delovanje n°' a 
revizije v Banki Slovenije kot centralni banki v okviru Ev'r°P gnja 
sistema centralnih bank, temeljne značilnosti Pozn

(xanja, 
mednarodnih standardov računovodskega P°r°orja in 

predstavitev kodeksa poklicne etike notranjega revi ^e 
kodeksa notranjerevizijskih načel, zagotavljanje in Pr a|pe 
kakovosti notranjerevizijske službe, razsežnost sve flSt 
dejavnosti notranjega revizorja v podjetju ter soo ^ih 
notranjega revizorja in kontrolerja v podjetju, obnovitev r nja, 
postopkov v skladu z novimi standardi notranjega re^'anjega 

praktične izkušnje pri ocenjevanju kakovosti 
revidiranja, novosti ob izdaji dopolnjenih notranjer ^ahi 
standardov in navodil za postopke, prehod na MSRP v ^ gU. 
ki kotirajo na borzi, predstavitev notranje revizije v drza dardov 

izkušnje banke pri uvajanju mednarodnih sta
jzorja na 

računovodskega poročanja, pogled notranjega revi 
prenovljena MRS 32 in 39 z vidika sprememb, ki jih boS vgzaviz 

v poslovanje slovenskih bank, uveljavitev MSRP v P 
notranjerevizijskimi posli v zavarovalnici. 

ridob'1*" 
Na konferenci so bila podeljena tudi potrdila o P 
strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. 
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6-3.5. Problemska področja notranje revizije 

parije revidiranje je v svetu pridobilo vidnejše mesto z 
anovitvijo Ameriškega inštituta za notranjo revizijo. Od takrat 

qib i Se notranjarevizijska stroka razvija izjemno hitro, njeno 
s 

a 0 Pa so bili notranjerevizijski standardi, ki so postali primerjalna 
A a n°tranjerevizijskega delovanja po vsem svetu. Danes je v 
not

eriski inštitut za notranjo revizijo včlanjenih prek 100.000 
s , ani'h revizorjev z vsega sveta. V Sloveniji smo od ustanovitve 
^ C|ie preizkušenih notranjih revizorjev v letu 1996 pa vse do 

del SS pripravili temeljne strokovne osnove notranjerevizijskega 
je 

Van'a Pa tudi izobraževalni program, v katerega se je vključilo 
pr„

V®^ kot 260 kandidatov za pridobitev strokovnega naziva 
'zkušeni notranji revizor. 

V i . 
pr 

u 2°04 je bila pozornost delovanja te sekcije usmerjena 
0bn

Vsem v dograjevanje programa izobraževanja, pripravljanje 
tran°v'iene9a kodeksa poklicne etike in kodeksa no- 
Slr'

er6vi2ijskih načel ter sprejemanje dopolnjenih standardov 
po jVnega ravnanja pri notranjem revidiranju in navodil za 

,0pke- Posebno pozornost smo namenili sprejemanju 
revi?nar°^n'^ računovodskih standardov in vlogi notranjega 
fiotr 0l-'a ^tem' ^a^el' Pa smo ,ucli Proiekt usklajevanja delovanja anJerevizijskih služb s standardi strokovnega ravnanja. 

v®!£® r®čemo, da so se pričakovanja poslovodstev velikih podjetij 
Data Pe,ih ,e,ih rnočno spremenila. Izvršni direktorji se 
aifljv 

0 zavedajo, kaj lahko pričakujejo od notranjerevizijskih 
PA n°st'- Od njih pričakujejo storitve, ki bodo povsem konkretno 
Pov-'0 ^ dodani vrednosti podjetja oziroma, še več, ki bodo 
de|n°-eva'e zaupanje investitorjev, kar na končni stopnji utrjuje 
revin 0 vrednost podjetja. Nova opredelitev notranjega lranja poudarja prav to. 

Strani da: Je revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost 
in j 'a zagotovil in svetovanja; namenjena je povečevanju koristi 
Ures ..'ševanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga 
nagj ICevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega 
favn 3 Vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ania s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja. 

Sistem 
tveQ . no,ranjih kontrol ni le temeljno orodje za obvladovanje 
*ako n' delovania. računovodskega poročanja in usklajenosti z 
0nr, nodai° in predpisi. To orodje je prav tako temeljni kamen 
Mav|)anja podjetij. 

Sekcija preizkušenih revizorjev informacijskih 
sistemov 

6-4-f. Izobraževanje za preizkušenega revizorja 
informacijskih sistemov 

ižpil ie bilo v Sloveniji devetič mogoče opravljati mednarodni 
. a Preizkušenega revizorja informacijskih sistemov (certi- 

?a r 
0rrration systems auditor, CISA), ki ga organizira Združenje 

Sys. lcliranje in urejanje informacijskih sistemov (Information 
ižobra'!'s and Control Association, ISACA). Ta organizacija 
oPra 

Zuie in tudi podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za 
kariC|jJ

anie poklica revizor informacijskih sistemov. Izmed 20 
Tiog0.

atov Qa je uspešno opravilo 8 kandidatov. Poleg tega je bilo 
6 °Prav|jati tudi izpit za preizkušenega vodjo informacijske 

'2Pitu 6 'yCert'^ed information system manager, CISM)\ k temu 
lnj(it s° s® prijavili 3 kandidati, nobeden ga ni uspešno opravil, 
ki ju 

Pa je tako kot prejšnja leta organiziral tudi 2 dodatna izpita, 
da Prirt°ra!° °Praviti kandidati, ki so uspešno opravili izpit CISA, 

°bijo strokovni naziv preizkušeni revizor informacijskih 

sistemov. Izpit iz mednarodnih standardov revidiranja in iz pravne 
ureditve področja informacijskih sistemov v Sloveniji je opravljalo 
13 kandidatov; vsi so bili pri tem uspešni. 

6.4.2. Register preizkušenih revizorjev informacijskih 
sistemov 

Na dan 31. decembra 2004 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega 
naziva 52 preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov. Na 
podlagi 46. člena statuta Inštituta objavlja Inštitut vsak mesec v 
reviji Revizor in na domačih spletnih straneh imenski seznam 
oseb, ki so pridobile strokovni naziv preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov in opravile dodatno strokovne 
izobraževanje po pravilih Inštituta. Na dan 31. decembra 2004 je 
bilo v tem seznamu vpisanih 27 preizkušenih revizorjev 
informacijskih sistemov (na njihovo zahtevo). 

6.4.3. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih 
revizorjev informacijskih sistemov 

Preizkušeni notranji revizorji se morajo za to, da Inštitut objavlja 
njihove podatke v reviji Revizor in na domačih spletnih straneh, 
dodatno izobraževati najmanj 60 ur v dveh letih. V letu 2004 je 
Inštitut organiziral tale izobraževanja s področja revidiranj? 
informacijskih sistemov: 

pripravljalni seminar za izpit CISA in CISM, 
pregledni seminar za pripravo na izpit CISA, 
delavnico Analiza tveganosti ter 
delavnico Modeli vodenja in obvladovanja informacijske 
tehnologije. 

6.4.4. 12. mednarodna konferenca o revidiranju in 
kontroli informacijskih sistemov 

21. in 22. septembra 2004 je Inštitut organiziral že 12. mednarodno 
konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov. Njeno 
delo je spremljalo 72 udeležencev. Prvi dan konference je bil 
razdeljen na štiri sklope: Strateška vprašanja informacijskih 
sistemov in revidiranja (tema: Postavitev modela vodenja 
informacijske tehnologije), Neprekinjeno poslovanje (teme: Življenj- 
ski cikel upravljanja neprekinjenega poslovanja, Tehnični vidiki 
preizkušanja načrtov neprekinjenega poslovanja, Obvladovanje 
varnostnih incidentov), Elektronsko arhiviranje (tema: Ravnanje 
z elektronskimi zapisi) in Zagotavljanje skladnosti - področje licenc 
(temi: pregled in razmejitev prava intelektualne lastnine ter 
Pogodbeno pravo na področju avtorskega prava). Drugi dan 
konference je bil razdeljen prav tako na štiri sklope: Analiza tveganja 
(teme: Uporaba metod in orodij pri obvladovanju tveganj, Analiza 
tveganosti za odločanje o ravni varovanja informacij, Razvoj in 
izkušnje pri uporabi smernice EUROSAI za samoocenjevanje 
okolij informacijske tehnologije in Zagotavljanje varnosti 
informacijskih sistemov v okolju UNIX), Obvladovanje sprememb 
(temi: Upravljanje poslovnih in tehničnih sprememb in 
Obvladovanje migracij), Razvoj revizijske stroke (teme: 
Kooperativni model preizkušanja programske opreme - pre- 
verjanje skladnosti z zakoni in računovodskimi standardi, 
Ovrednotenje informacijskih sistemov in Ocena učinkovitosti 
notranjih kontrol - uporaba rešitve Oracle Internal Controls Ma- 
nager, OICM) ter okroglo mizo Revizijsko poročanje (teme: 
Revizijsko poročilo - kako zagotoviti vodstvu njegovo sporočilnost, 
Zgradba revizijskega poročila in uporaba modela CobiT, 
Predstavitev raziskave 2004 Global Security, Deloitte & Touche). 

Na konferenci so bila podeljena potrdila o pridobitvi strokovnega 
naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov. 
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6.4.5. Problemska področja revizije informacijskih 
sistemov 

Konferenca je obravnavala področje upravljanja informacijskih 
sistemov in obvladovanja tveganj, povezanih z njimi, in sicer: 
pravne, inštitucionalne in tehnološke ukrepe pri zagotavljanju 
varnosti informacijskih sistemov, neprekinjeno poslovanje, analizo 
tveganosti, pregled prava intelektualne lastnine in pogodbenega 
prava na področju avtorskih pravic, obvladovanje sprememb in 
migracij, ravnanje v primeru varnostnih incidentov, modele 
vrednotenja informacijskih rešitev, poročanje o revizijskih 
ugotovitvah za različne namene, zagotavljanje varnosti 
informacijskih sistemov v okolju UNIX. 

Pri spremljanju dela članov smo ugotovili, da je področje, ki je 
slabše izvajano (zaradi neizkušenosti), analiza tveganosti. Zato 
je bila pripravljena namenska delavnica s praktičnim primerom 
izvedbe za namen priprave rešitev varovanja informacijskih 
sistemov ali opredelitve obsega revizije, skupaj s predlogom 
poročila o izvedbi. Udeleženci so pri praktičnem delu spoznali 
metodo, postopke pri izvedbi, pasti pri vrednotenju in metodi sami, 
obliko, vsebino, obseg in način predstavitve poročila. 

Revizorji se pri svojem delu pogosto srečujejo z vprašanji, kateri 
je najustreznejši primerjalni model dobrega vodenja in 
obvladovanja informacijske tehnologije. S namenom razumeva- 
nja, kaj uporabiti v posameznem primeru, je bila izvedena delavnica 
s poudarkom na ustreznosti posameznih modelov CobiT, BS 
7799, ITI L in ISO 2000 v konkretnih projektih z opredeljenimi cilji 
revidiranja ali postavitve ustreznih rešitev informacijske varnosti. 
Delavnica je ponudila konkretne predloge, kaj je pri oblikovanju 
dobrih organizacijskih in tehničnih rešitev najbolje uporabljati in 
kje so pasti. 

V okviru rednih predavanj so bila obravnavana področja 
obvladovanja operativnih tveganj uporabe informacijske 
tehnologije. Zagotavljanje informacijskih podlag za spremljanje 
operativnih tveganj pri poslovanju je pomemben del zahtev nove 
ureditve zahtev po kapitalski ustreznosti, to je ureditve Basel II, 
katerih izpolnitev bodo vsaj banke in finančne inštitucije morale 
zagotoviti v naslednjih letih. Revizorji informacijskih sistemov tako 
v notranjih revizijah bank kot pri nadzornikih bodo vključeni v 
preverjanje zanesljivosti delovanja rešitev za notranje modele 
vrednotenja izpostavljenftsti posameznim tveganjem in 
izračunavanja kazalnikov. 

Zagotovitev ustreznega položaja in razvoja notranje revizije in 
revizije informacijskih sistemov postaja pomembna naloga 
ravnateljstev podjetij, zlasti finančnih inštitucij. Slovenska 
zakonodaja na tem področju sledi ureditvam v razvitem svetu, 
kjer je revizijski pregled informacijskih sistemov pogosto prvi pogoj 
tako za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev kakor tudi za 
ohranitev dovoljenja. Zadnji področji, na katerih so bile zakonom 
uveljavljene take zahteve, sta področje upravljanja sredstev in 
skladov ter področje skrbniških storitev. 

Elektronsko poslovanje v Sloveniji se je močno razmahnilo, zlasti 
zaradi velikega obsega uporabe elektronskih tržnih poti v 
bančništvu. Pomembne korake na tem področju načrtuje država, 
zato so se revizorji informacijskih sistemov vključevali v 
prizadevanja za seznanjanje širše javnosti s tveganji tega načina 
poslovanja in najboljšimi rešitvami za njihovo zmanjšanje, zlasti v 
smislu preprečevanja prevar in goljufij. 

Novi zakon o varstvu osebnih podatkov je še dodatno zaostril 
zahteve na področju varovanja osebnih podatkov, zlasti na 
področju zagotavljanja sledi dostopanja do podatkov. Zagotav- 
ljanje skladnosti informacijskih rešitev s tem zakonom in pa 
preverjanje ustreznosti bosta pomembni nalogi revizorjev v tem 
letu. 

"h dveh 
Za obvladovanjem informacijskih sistemov pa je v prihodnji" 
letih najpomembnejši del aktivnosti povezan z zagotavlja 1 
pogojev za prehod na evro. Spremembe, ki jih bo treba op ^ 
bodo zadele vse informacijske sisteme. Njihova v9ra. L#, 
morala biti v posameznih organizacijah zaključena do junija z 
da bo mogoče dovolj dobro preizkusiti rešitve tudi v P°vefavna. 
okoljem. Naloga glede na sprejete scenarije prehoda ni enos ^ 
Pričakovati je, da bo veliko rešitev izvedenih na hitro, 
primanjkovalo usposobljenih strokovnjakov inforn1p C jZOrji 
tehnologije.Tveganja pri delovanju bodo tako zelo velika. Re ^ 
informacijskih sistemov bodo morali pomemben del ^ 
dejavnosti posvetiti stalnemu ozaveščanju vseh o J ^ 
tveganjih, načrtovalcem rešitev pa pomagati oblikovati resi 
bodo morda poslovno dražje, vendar manj tvegane. 

6.5. Sekcija preizkušenih poslovnih finančnikov 

6.5.1. Izobraževanje za strokovni naziv preizkuse*1 

poslovni finančnik 

Jeseni 2004 je bil objavljen razpis za vpis v iZ°Snft 
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni poslovni financ ^ 
se tudi tokrat ni prijavilo dovolj kandidatov, izobraževanja 
izvedli. 

Člani sekcije so na sestankih razpravljali o verjetnih vzr°^niia 
premajhen interes in se strinjali, da bo potrebna egg 
sprememba izobraževalnega programa in promocija t°v_ za 
naziva. Strokovni naziv preizkušeni poslovni financ ^ 
opravljanje tovrstnih poslov v praksi še ni niti poznan niti P 

6.5.2. Register preizkušenih poslovnih finančnik0 

■ trnkOVI1®^ 
Na dan 31. decembra 2004 je imelo potrdilo o pridobitvi str ^pi 
naziva 19 preizkušenih poslovnih finančnikov, ki jim je ® 
svet podelil strokovni naziv brez opravljanja izpit0 

njihovega pomembnega prispevka k razvoju stroke na P -aV|ja 
poslovnih financ. Na podlagi 46. člena statuta Inštitu a s(ran8h 
Inštitut vsak mesec v reviji Revizor in na domačih spletni ^^eni 
imenski seznam oseb, ki so pridobile strokovni naziv Pr®-evanje 

poslovni finančnik in opravile dodatno strokovno izolbr ^ ^ 
po pravilih Inštituta. Na dan 31. decembra 2004 so 
seznamu vpisani 3 preizkušeni poslovni finančniki. 

6.4.3. Dopolnilno izobraževanje s področja p°sl° v 

financ 
„inarAkt"3"1' 

V mesecu marcu smo organizirali dobro obiskan sem" 
problemi poslovnih financ. 

6.5.4. Delovanje sekcije v letu 2004 in problem 
področja, s katerimi se ukvarjala 

V letu 2004 se je v odboru sekcije preizkušenih P^ n0|<aj 
finančnikov zgodilo kar nekaj sprememb, saj s® g0Z n®1*3' 
mesecev po izvolitvi od nje poslovil njen predsedm • 
časa pa iz osebnih razlogov še član njenega odbora- 

Sekcija je tako v zadnjem času delovala s »polovično 
izvedla tele naloge: jnšti,l)ta ^ 

Sodelovanje pri izvedbi 1. kongresa Slovenskega 
revizijo naboV|0|U 

Priprava 2. poslovnofinančne konference: izvede 
2005. 
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_ avne naloge, ki jih namerava uresničiti odbor leta 2005, so: 
Priprava 3. poslovnofinančne konference 
priprava študije o stanju poslovnih financ v Sloveniji 
Priprava evropsko primerljivega izobraževalnega programa 
2a pridobitev naziva preizkušeni poslovni finančnik 
Nadomestne volitve za manjkajoča člana sekcije preizkušenih 
Poslovnih finančnikov 

6.6. Sekcija pooblaščenih ocenjevalcev 

SkS-1- Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za 
°Pravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti 

Rvanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
°blaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij obsega 167 ur. 

beljeno je na 
Spl°šni de/ 
Vizija 
^unovodstvo 

9os°Vne ''nance 
',lj.

Poclarsk0 in davčno pravo 
"titativne metode 

komuniciranje  
skupaj 

8 ur 
18 ur 
15 ur 
20 ur 
10 ur 

5 ur 

ni del 
2>ie podjetij 
davk?°VOdstvo 

klovne finance 

76 ur 

49 ur 
21 ur 

8 ur 
13 ur 

91 ur 

i2oban-didate' ki so se v izobraževanje vpisali v letu 2003, se je 
v Q,ražsvanje v letu 2004 nadaljevalo. Izpit iz kvantitativnih metod 
pr 

Vlru splošnega dela izobraževanja, ki je bil takoj po koncu 
i2v ®Vani, sta uspešno opravila 2 kandidata. Prav tako so bili 
i*ob - ' Predavania in izpiti v okviru posebnega dela 
opr 

razevanja. Izpita iz računovodstva in davkov sta uspešno 
oc 

vi'a 2 kandidata, izpit iz poslovnih financ 3 kandidati in iz 
tU(ji

n'evania vrednosti podjetij 6 kandidatov. Poleg tega sta bila 
ter 2 

redna izPitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra a Posebni del maja in novembra. 

9er|8n' '6 k" °'3javljen razpis za vpis v izobraževanje za sedmo 
se jp

6r
Q
ao'i° pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij; vpisalo 

fin® ^ndidatov. 3 kandidati so bili oproščeni izpitov iz poslovnih 

"'stori V °kviru sP'°®>ne9a in posebnega dela ter iz kvantitativnih 
Opra ..v ol<viru splošnega dela izobraževanja. Kandidati so izpite 
'2Pitrv tal<0' P° •<on^ar|ih predavanjih, torej pred rednima 
1(3 'H"13 rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 5 
k^atov, iz revizije 7 kandidatov in iz poslovnih financ 3 
20og l2Pi'e iz preostalih predmetov kandidati opravljajo v letu 

0>itev potrdila o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje 
Po h Po°blaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij mora kandidat 
5004

sPešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 
Vpis 

So zaključno delo uspešno zagovarjali 3 kandidati (1 je bil 
n v izobraževanje v letu 1999,1 v letu 2000 in 1 v letu 2001). 

6.6.2. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti nepremičnin 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin obsega 162 
ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti nepremičnin 
računovodstvo in davki 
poslovne finance 

132 ur 
15 ur 
15 ur 

skupaj 162 ur 

Za kandidate, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 2003, se je 
izobraževanje v letu 2004 nadaljevalo. Iz ocenjevanja vrednosti 
je izpit uspešno opravilo 7 kandidatov, iz ocenjevanja vrednosti 
nepremičnin pa 5 kandidatov. Poleg tega sta bila tudi 2 redna 
izpitna roka, in sicer maja in novembra. 

Jeseni 2004 je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje; ker se 
ni prijavilo dovolj kandidatov, izobraževanja nismo izvedli. 

Za pridobitev potrdila o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin mora 
kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. 
V letu 2004 je zaključno delo uspešno zagovarjalo 5 kandidatov 
(1 od njih je moral zaključno delo zagovarjati še po prehodnih 
določbah; 2 kandidata sta bila v izobraževanje vpisana v letu 
2001, 1 v letu 2002 in 1 v letu 2003). 

6.6.3. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti strojev in opreme 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme obsega 
167 ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti strojev in opreme 
računovodstvo in davki 
poslovne finance 

132 ur 
20 ur 
15 ur 

skupaj 167 ur 

Jeseni 2004 je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje; ker se 
tudi tokrat ni prijavilo dovolj kandidatov, izobraževanja nismo izvedli. 

Za pridobitev potrdila o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 
mora kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno 
delo. Zaključno delo je zagovarjal kandidat, ki je bil v izobraževanje 
vpisan v letu 2002. 

6.6.4. Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 

Na dan 31. decembra 2004 je imelo dovoljenje za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 47 
ocenjevalcev, dovoljenje za opravljanje nalog ocenjevalca vred- 
nosti nepremičnin pa 17. V register je bilo vpisanih tudi 16 
ocenjevalcev vrednosti strojev in opreme z dovoljenjem za 
opravljanje nalog. 
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Na podlagi uspešno končanega izobraževanja za pridobitev 
strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti dobi oseba pravico, da zaprosi za izdajo dovoljenja za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. V letu 
2004 je bilo izdano dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti: 

2 pooblaščenima ocenjevalcema vrednosti podjetij, 
3 pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti nepremičnin ter 
1 pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti strojev in opreme. 

6.6.5. Dopolnilno izobraževanje pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti se morajo za podaljšanje vpisa 
v register pooblaščenih ocenjevalcev dodatno izobraževati 
najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za dodatno izobraževanje 
prireja Inštitut. V letu 2004 smo organizirali 
- seminar Posredni postopek vrednotenja lastniškega kapitala 

po metodi diskontiranega denarnega toka in uporaba metode 
čiste vrednosti sredstev, 
seminar Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 
seminar za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme, 
seminar Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, 
delavnico Ocena vrednosti podjetja po MSOV ter 
delavnico Ocena vrednosti strojev in opreme po MSOV. 

6.6.6. 7. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti 

Inštitut je 3. in 4. junija 2004 organiziral 7. letno konferenco 
ocenjevalcev vrednosti. Njeno delo je spremljalo 47 udeležencev. 

Na njej obravnavane teme so bile: 
Indeks stalne kakovosti stanovanj - nujen indikator za 
spremljanje dogajanja na trgu 
Uporaba simulacij Monte Carlo pri vrednotenju podjetja 
Davčni vidiki pri napovedovanju čistega denarnega toka 
Standardi ocenjevanja vrednosti 
Problematika ocenjevanja vrednosti finančnih naložb za 
računovodsko poročanje 
Pričakovana doba koristnosti, povezana z ocenjevanjem 
vrednosti strojev in opreme 
Ocenjevanje čiste prodajne vrednosti strojev in opreme za 
računovodsko poročanje 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin v uporabi 
Nepremičnine v sodnih postopkih - vloga izvedencev oziroma 
ocenjevalcev vrednosti 

6.6.7. Problemska področja ocenjevanja vrednosti 
\ 

V letu 2004 so bili standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih v skladu 
z ZRev-1 sprejema Inštitut, v celoti usklajeni z mednarodnimi 
standardi ocenjevanja vrednosti. V Uradnem listu št. 47/04 je bila 
objavljena Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti, s čimer 
je podan celoten okvir standardov ocenjevanja vrednosti za vse 
ocenjevalce vrednosti. V okviru Hierarhije standardov ocenjevanja 
vrednosti je strokovni svet sprejel še metodična gradiva in 
priročnike, ki sestavljajo skupaj z mednarodnimi standardi 
ocenjevanja vrednosti in slovenskimi poslovnofinančnimi standardi 
celovit metodični okvir za delo ocenjevalcev vrednosti. 

V letu 2004 je bilo opaziti, da se v upravnih in sodnih postopkih še 
vedno daje velik pomen ocenam vrednosti nepremičnin, ki jih 
izdelujejo sodni cenilci po metodah, ki niso skladne s Hierarhijo 

standardov ocenjevanja vrednosti. V okviru medresorske!! 
usklajevanja, v katerem bi sodelovala ministrstva za pravosodj < 
okolje in prostor ter finance in Inštitut, bi bilo treba čimprej 'al'eS 

probleme, povezane z uporabo zastarelih administrativ 
določenih metodik ocenjevanja vrednosti nepremičnin. 

Na pobudo sekcije pooblaščenih ocenjevalcev je Inštitut Prec"a^0 
tudi ustrezne spremembe 514. člena ZGD, ki bi zagotovile njeg0 

uskladitev z 10. členom 3. direktive EU in odpravile protislovn 
določila o določanju menjalnih razmerij za vsako od uPora !j-ka 
metod ocenjevanja vrednosti, kar je v praksi s strokovnega vi° 
večinoma nemogoče uresničiti. Predlog Inštituta je prejšnja via 
sprejela, ni pa bil sprejet na seji Državnega zbora. Pri nadap 
spreminjanju in dopolnjevanju ZGD bi bilo treba te spremen1 

nujno sprejeti. 

6.6.8. Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci 
vrednosti 

V skladu z ZRev-1 opravlja Inštitut tudi nadzor na pooblaščeni111 

ocenjevalci vrednosti. 

6.6.8.1. Opravljeni nadzori 

Inštitut je v letu 2004 opravil 4 nadzore. Pri tem je v enem PrirT1® 
ugotovil, da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ni kršil standa 
ocenjevanja vrednosti v takšni meri, da bi bilo treba izreči uk 
v smislu ZRev-1, pri preostalih 3 nadzorih pa postopek s 
končan. 

7. Druge naloge Inštituta 

V tem poročilu je opisana izpolnitev programa dela za leto 20 
po sekcijah. Delo Inštituta v preteklem letu pa je segalo tu 
druga področja. Poročamo le o nekaterih najpomembnejši"- 

7.1. Izdajateljska dejavnost 

Po sklepu strokovnega sveta in v dogovoru z Zvezo ra^un°Iyta, 
finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je ustanoviteljica I" z3 
izdaja Inštitut strokovne publikacije; založnica je 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

Leta 2004 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 
12 številk revije Revizor; 
učbenik Finančno računovodstvo, 
Poslovno-organizacijski pojmovnik, ti 
prevod Mednarodnih standardov ocenjevanja vredno 
ponatis Slovenskih računovodskih standardov in 
ponatis učbenika Stroškovno računovodstvo. 

Izdajateljsko dejavnost nadaljujemo tudi v letu 2005. 

7.2. Dodatno izobraževanje 

Poleg posvetovanj, ki so jih po svojem programu dela Pr'P(a $e 
posamezne sekcije, je Inštitut pripravil tudi seminarja, 0|jenj 
prav tako štela kot dodatno izobraževanje za podaljšanje in 
za opravljanje nalog revizorja, pooblaščenega revi s0 
ocenjevalca vrednosti oziroma za objavo podatkov os • 
pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut, in sic 

Novosti pri preprečevanju pranja denarja in 
Osebnostna celostna podoba. 
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7-3- 1. kongres Slovenskega inštituta za revizijo 

>t je 2. in 3. decembra 2004 v Portorožu organiziral 1. kongres 
^finskega inštituta za revizijo. Po več kot desetletnem delovanju 

.| Uta je bilo to prvo skupno srečanje vseh članov Inštituta. Na 
' m so bili predstavljeni delovanje posameznih sekcij ter njihov 

^°i pa tudi vizija delovanja, bil pa je tudi priložnost za 
kat ' n° spoznavanje in iskanje odgovorov na izzive, pred 
Driif1"1' se t3omo strokovnjaki, združeni v Inštitutu, srečevali v °dnosti v Sloveniji in EU. 

°Seben gost kongresa je bil eden vodilnih evropskih 

leri ov 'n P°'itikov pro'esor Kari Van Hulle, ki je do 
ko avr,e9a vodil računovodsko in revizijsko enoto pri Evropski 
So 'siji (Directorate - General Internal Markef). Na okrogli mizi, ki 
g. Se je poleg Karla Van Hulleja udeležili predstavniki Banke 
. Venije, Ministrstva za gospodarstvo, Ljubljanske borze, 
J ncii0 za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni 

Zor> smo razpravljali o predvideni ureditvi revidiranja in 

računovodenja v EU in Sloveniji s poudarkom na začetku uporabe 
MSRP. 

8. Prostorska in kadrovska problematika 

8.1. Prostorska problematika 

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

8.2. Kadrovska problematika 

V letu 2004 je Inštitut zaposlil novo strokovno svetovalko. 

9. Revidirani računovodski izkazi 

BILANCA STANJA 
na dan 31. december 2004 

" ■ 1 ,    
leto 2004 

^V 1 uuu 01 1 } 
leto 2003 

SREDSTVA 171.272 149.591 
A. Stalna sredstva 2.876 3.915 
_l.  Neopredmetena dolgoročna sredstva 180 130 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 180 130 
n. Opredmetena osnovna sredstva 2.696 3.785 

13. Oprema 2.696 3.785 
B. Gibljiva sredstva 167.063 144.960 

II. Poslovne terjatve 50.430 49.888 
- b) Kratkoročne poslovne terjatve 50.430 49.888 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 49.269 44.864 
2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 1.161 5.024 

JIK_ 

„ 2. 
Kratkoročne finančne naložbe 110.000 80.000 
Kratkoročno dana posojila 0 0 

_3. 

JV, 
Kratkoročni depoziti 110.000 80.000 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 6.633 15.072 
Aktivne časovne razmejitve 1.333 716 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 171.272 149.591 

B. Ustanovitveni vložek 2.041 2.041 
_1. Ustanovitveni vložek 2.000 2.000 
_2. Prevrednotovalni popravek 41 41 
C. Ugotovljeni poslovni izid 31.121 22.645 

1. Presežek prihodkov 31.121 22.645 
^J2. Presežek odhodkov 0 0 
D. Poslovne obveznosti 12.442 18.368 
-Jž. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.665 2.499 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 0 0 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 9.777 15.869 

[p. Pasivne časovne razmejitve 125.668 106.537 

75" ~   
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Slovenski inštitut za revizijo 

Dunajska cesta 106 
LJUBLJANA 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004 

leto 2004 
(v 1 ,uyu_^i 

leto~2003^ 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 0   0 

B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 247.886 24Z012. 

Prihodki od izobraževanja - za skupni del vseh programov 16.786 23J73, 

Izobraževanje za naziv revizor in pooblaščeni revizor 9.391 115&L 

Izobraževanje za naziv rač. in preizkušeni računovodja 11.064 9J70. 

Izobraževanje za naziv preizkušeni revizor inf. sistemov 1.105  -J271 

Izobraževanje za naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti 7.659 4.026, 

Izobraževanje za naziv preizkušeni davčnik 1.791 10047, 

Izobraževanje za naziv preizkušeni notranji revizor 4.976 10J94, 

Dodatno izobraževanje - seminarji 65.942 — 

Konference 43.917 43 

Prihodki od nadomestila za nadzor revizijskih družb 60.296 55J53, 

Takse za izdajo in podaljšanje dovoljenj za opravljanje nalog 1.312 7j0§, 

Druge takse 1.590 1783, 

Prihodki od prodaje literature 6.482 7^44. 

Drugi prihodki 15.575 17J532, 

C. Finančni prihodki 4.539 7J393- 

Č. Izredni prihodki 3 —""352- 

D. 
 L_ 0  
Celotni prihodki (A + B + C + C) 252.428 251620, 

E. Stroški blaga, materiala in storitev 143.433 
159^32, 

 "^913. 2. Stroški materiala 2.891 
3. Stroški storitev 140.542 155,519- 

F. Stroški dela 92.393 79;3oE- 

1. Plače in nadomestila plač 69.651 60j>2J- 

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 20.143 "17^ 

3. Drugi stroški dela 2.599 —"""Tfifi, 
-—■  

G. Amortizacija 2.310 
I. Drugi stroški 3.235 

  J$, 
J. Finančni odhodki 27 

K. Izredni odhodki 0 
U 

L. Celotni odhodki (E + F + G + H + l + J + K) 241.398 
246^34, 

M. Presežek prihodkov (D - L) 11.030 
^980, 

N. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti 2.554 
90^. 

0. Cisti presežek prihodkov obračunskega obdobja (M - N) 8.476   
   (\ 

P. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (L + N - D) 0 
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Sir!" ®'ovenske9a inštituta za revizijo l°VENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 
Rajska cesta 106 

Ljubljana 

REVIZORJEVO POROČILO 

Shirali smo bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov 
kon

V.enskega inštituta za revizijo za poslovno leto 2004, ki se je calo z dnem 31. 12. 2004. Za ta računovodska izkaza je 
9ovoren direktor Slovenskega inštituta za revizijo; naša 
9°vornost je, da izrazimo mnenje o njiju. 

por^
novodska izkaza, prikazana na straneh 36 in 37 tega 

Han ' Smo revidirali v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in 
n„, nar°dnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih smo bili dolžni 
Zan atl in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno 
slov da s,a računovodska izkaza sestavljena v skladu s 
rač ens'<'mi računovodskimi standardi ter v skladu z zakonom o "^dstvu (Ur. list RS št. 23/99 in 30/02) in da ne vsebujeta 
(klo^bnejših napačnih prikazov. Preverili smo ureditev in 
inšt t'an'e notranjih kontrol in računovodska pravila Slovenskega 
2ao t"3 23 revizijo. Odgovorna oseba tega inštituta nam je 
Odo vse Podatke, za katere smo zaprosili, in nam jasno 
i*bi ori'3 na vsa zastavljena vprašanja. Na podlagi vzorčne 
2nee. srno Preiskali obstoj in ustreznost evidenc, ki dokazujejo 
revi ■ • v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je naša 

'ia Primerna podlaga za naše mnenje. 

0d>m mnenju sta računovodska izkaza, navedena v prvem 
stan?^' sestavljena v skladu s slovenskimi računovodskimi 
Pošt 3rC" ter za'<onorn 0 računovodstvu in podajata resnično in na ,en° sliko finančnega stanja Slovenskega inštituta za revizijo 
je, 

an 31-12. 2004 ter izidov njegovega poslovanja v letu, ki se 
ncalo z navedenim datumom. 

'^'iana, 28. februar 2005 

Mag. Marko Lozej, 
pooblaščeni revizor 

10. Sklepna ugotovitev 

si(|e 
Ceniujemo celotno delovanje Inštituta v letu 2004, lahko 

Ustan
8rr!0, da ie izpolnil večino nalog, zaradi katerih je bil 

Pgt 0vlien in ki so bile predvidene v programu dela za leto 2004, 
No 'nekatere, ki v njem niso bile predvidene. Gre predvsem za 
račun P°vezane z vstopom Slovenije v EU na področju °vodenja in tudi revidiranja. 
^arflH" 
Spre ' Predvidenih sprememb 8. direktive EU bo treba tudi v 
Prjpr ®nienem zakonu o revidiranju, ki ga bo verjetno treba začeti 
"aa r ■ ati ze v le,u 2005- predvideti ureditev javnega nadzorstva evizorji v Sloveniji v skladu s sprejetim besedilom nove 8. 

direktive EU. Po predvidevanjih bo ta direktiva sprejeta v letu 
2005, države članice pa bodo morale svojo zakonodajo v 
določenem roku uskladiti z zahtevami te direktive. Slovenija bo 
morala zato spremeniti ZRev-1. Nekatere predvidene spremembe 
8. direktive, ki bodo v pravni red EU prinesle nekatere nove rešitve, 
so v Sloveniji že vgrajene v ZRev-1, in sicer: 

lastništvo in tudi posli poslovodenja v slovenskih družbah so 
urejeni v smislu predvidenih sprememb 8. direktive; 
izobraževalni program za pridobitev strokovnih nazivov 
revizor in pooblaščeni revizor je Inštitut že prilagodil 
predvidenim zahtevam 8. direktive; 

- zahteva po nenehnem strokovnem izobraževanju je zakonsko 
določena; 
podatke o nenehnem strokovnem izobraževanju evidentira 
Inštitut računalniško in jih lahko kadarkoli javno objavi; 
register revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev in 
revizorjev vodi Inštitut računalniško; podatki so dostopni na 
spletni strani Inštituta; 

- v Sloveniji neposredno uporabljamo MSRev; 
z zakonom določeno in v praksi izvajano zunanje 
zagotavljanje kakovosti revidiranja je na izredno visoki stopnji, 
tako da je slovenska ureditev v okviru FEE večkrat predstavlje- 
na kot zgled drugim državam; 
z zakonom so urejeni in v praksi izvajani področje disciplinskih 
kazni, izbris iz registra in javno objavljanje teh podatkov; 
slovenske revizijske družbe na podlagi zakonskih določb 
praviloma izvajajo le posle revidiranja: 
zakonsko in s pravili revidiranja je določeno vzajemno 
priznavanje revizijskega poklica na podoben način, kot 
zahtevajo predvidene spremembe direktive. 

Ocenjujemo, da bo zaradi spremenjene 8. direktive treba takoj po 
njenem sprejetju začeti postopek spremembe ZRev-1 in pri tem 
upoštevati še neizpolnjene zahteve iz direktive, in sicer predvsem: 

določanje cen revizijskih storitev in razkrivanje podatkov o 
prihodkih iz nerevizijskih dejavnosti; 
natančnejšo in podrobnejšo ureditev zagotavljanja revizorjeve 
neodvisnosti; 
ureditev javnega nadzorstva kot najpomembnejšo in 
najzahtevnejšo ureditev; 
vpeljavo revizijskih odborov; 
zakonsko predpisovanje načina imenovanja in odpustitve 
revizorja ter določanja cen revizijskih storitev. 

Kljub navedenemu pa je treba ugotoviti, da je bilo z ZRev-1 javno 
nadzorstvo v Sloveniji deloma že vzpostavljeno, in sicer na dva 
načina: prvič, trije od devetih članov revizijskega sveta so zunanji 
člani, ki jih imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na 
predlog Gospodarske zbornice Slovenije, in drugič, Inštitut mora 
o svojem delu poročati Državnemu zboru Republike Slovenije, ki 
vsako leto obravnava poročilo Inštituta. 

Ljubljana, marec 2005 

Predsednik sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 

Vinko Perčič 
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^°Polnitev 

SKUPNEGA POROČILA O DELU DRŽAVNIH 

tožilstev za leto 2003 

Vrhovno državno tožilstvo RS 

Opr. št.: Tu 46/05/FM-mm 
Datum: 4.4.2005 

Zadeva: Vaša št. 700-06/89-0002/0020 

V zvezi s sklepom Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na 3. redni seji 
16.2.2005, da Vrhovno državno tožilstvo RS dopolni Skupno poročilo o delu državnih 
tožilstev v letu 2003 v skladu z ugotovitvami oziroma zahtevami, izraženimi v razpravi na 
odboru, pošilja Vrhovno državno tožilstvo RS -naslednje dopolnitve. 

1. Povojni poboji 

Uslužbenci Arhiva Slovenije so v preteklih letih iskali podatke o povojnih pobojih v arhivih 
bivše zvezne države, vendar takih, ki bi pripomogli k pojasnjevanju kazenske odgovornosti 
posameznikov, niso našli. Dostop do zveznih arhivov jim je bil sicer omogočen, ni pa mogoče 
vedeti, ali so imeli možnost vpogleda v prav vso še obstoječo arhivsko dokumentacijo. 

Državnemu tožilstvu so znane navedbe Alberta Svetine v njegovi knjigi Od osvobodilnega 
boja do banditizma (Založba Nova obzotja, d.o.o., avgust 2004). Albert Svetina je bil zaslišan 
pred leti pred člani parlamentarne Preiskovalne komisije za raziskovanje povojnih množičnih 
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti, zaslišalo pa gaje tudi sodišče. 
Pri zadnjem zaslišanju je šlo za posamezno preiskovalno dejanje, ker so storilci kaznivega 
dejanja neznani, glede na okoliščine primera pa je bilo smotrno, da se ga opravi, še predno se 
uvede preiskava (1. odst. 165. čl. Zakona o kazenskem postopku). Izpovedba Alberta Svetine 
je bila, ker ni bilo nobene dokumentacije, ki bi jo potrjevala, za sedaj nezadostna osnova za 
začetek kazenskega postopka. Njegove trditve o obstoju listinske dokumentacije in drugih 
okoliščinah pa so podlaga za nadaljnjo aktivnost policije. Državno tožilstvo sodeluje pri 
nadaljnjem policijskem zbiranju dokazov. 

•EPA 1345-III 
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2. Alternativne oblike obravnavanja kaznivih dejanj 

V letu 2003, na katero se nanaša letno poročilo, državna tožilstva še niso imela predpisanih 
navodil za ravnanje v zvezi s postopkom o odložitvi kazenskega pregona. Okrožni državni 
tožilci so se ravnali po smernicah z delovnih sestankov in izobraževalnih srečanj pri čemer se 
je ustvarila obširna praksa. Vsako okrožno državno tožilstvo ima seznam upravičencev, med 
katerimi so bili lokalni prejemniki (npr. bolnišnice, zavodi za invalidno mladino, humanitarna 
društva) pa tudi zavodi oz. ustanove, za katere se zbirajo sredstva po vsej državi (npr. Karitas, 
Onkološki inštitut, Vzgojni zavod Vržej). V vseh primerih je bil določen konkretni namen 
plačila (npr. za nakup določenega aparata, nakup kombi vozila, omogočanje izobraževanja ali 
rekreacije članom društev slepih, gluhih ali drugače prizadetih mladostnikov itd.). Naloga je 
bila med osumljenci dobro sprejeta in so okrožni državni tožilci na ta način v letu 2003 zbrali 
preko 42.000.000 SIT, v letu 2004 pa preko 75.000.000 SIT. Leto kasneje je začasni vodja 
Vrhovnega državnega tožilstva RS izdal Splošno navodilo za enotno uporabo 162. čl. ZKP o 
odložitvi kazenskega pregona (Ur. 1. RS, št. 128/04), uveljavljen 1.12.2004. Tako so sedaj 
predpisani jasni kriteriji, ki ne dopuščajo dvomov o enakopravnem obravnavanju 
osumljencev, ki pridejo v poštev za postopek odloženega pregona. Predpisani so pogoji za 
odložitev pregona (3. čl.) in podlage za določitev nalog (14. čl.), ki jih mora opraviti 
osumljenec, če želi, da bo državni tožilec potem zavrgel ovadbo zoper njega. Nadalje so 
določeni kriteriji za višino plačila prispevka v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene 
(5. čl.), o čemer vodijo okrožna državna tožilstva posebno evidenco. Vrhovno državno 
tožilstvo RS vodi evidenco vlog javnih ustanov in humanitarnih organizacij (7. čl.), ki lahko 
prejemajo sredstva iz naslova plačil iz 2. tč. 162. čl. ZKP. Na seznam se lahko uvrstijo javne 
ustanove, ki izkažejo točno določen namen zbiranja sredstev (poseben račun, konkretiziran 
nakup, finančna pomoč določenim osebam), oz. humanitarne organizacije, ki imajo tak status 
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. Okrožna državna tožilstva prejmejo enkrat 
letno seznam upravičencev ter so najkasneje do 1. decembra v tekočem letu dolžna sporočiti 
Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, koliko sredstev je bilo nakazanih posameznemu 
upravičencu. Vrhovno državno tožilstvo RS v skladu s 37. in 38. čl. Zakona o humanitarnih 
organizacijah teija poročilo o porabi dodeljenih sredstev. Okrožni državni tožilec, ki vodi 
postopek odloženega pregona, je dolžan osumljencu in oškodovancu pojasniti namen plačila, 
omenjena pa smeta predlagati izbiro upravičenca s seznama. 

Trenutno je na seznamu upravičencev 13 bolnišnic, 7 osnovnih šol, 3 izobraževalni zavodi in 
25 humanitarnih organizacij in društev, prijavljajo pa se še drugi. 

3. Postopek v zvezi s spisi, ki jih je obravnaval okrožni državni tožilec na Okrožnem 
državnem tožilstvu v Ljubljani Miran Železnik 

V marcu 2004 se je okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 
Miran Železnik odpovedal svoji funkciji. Prevzem spisov, ki so mu bili dodeljeni v delo, je 
pokazal, da je imenovani nevestno opravljal svoje delo, saj je postopke vodil nerazumno 
počasi, zaradi česar je v nekaterih primerih pregon tudi zastaral. 

Začasni vodja Vrhovnega državnega tožilstva RS je novembra 2004 določil komisijo treh 
višjih državnih tožilcev, da v celoti pregledajo spise, ki jih je ob odhodu s tožilstva zapustil 
Miran Železnik. Komisija je ugotovila, daje šlo za 377 spisov, od česar je bilo 225 kazenskih 
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zadev, 114 zadev, ki so se nanašala na razne dogodke, 34 ovadb zoper neznane storilce in 4 
druge listine. Zaradi neukrepanja Mirana Železnika je kazenski pregon zastaral glede 38 oseb. 
Poleg tega 25 ovadb ali drugih vlog ni takoj po prejemu vpisal v vpisnik, ki je uradna knjiga. 
V nekaj manj kakor 100 zadevah je komisija ugotovila premajhno aktivnost oziroma 
nepotrebno zavlačevanje, vendar to ni bistveno vplivalo na nadaljnji postopek. Vse zadeve, v 
katerih je bilo še mogoče ukrepati, so bile po Želznikovem odhodu dodeljene drugim 
državnim tožilcem, ki so jih obravnavali prednostno. 

Zapisnik komisije, ki je pregledala spise Mirana Železnika, je 1.4.2005 prejel pravosodni 
minister. Ker pa je komisija ugotovila tudi razloge za sum, daje Miran Železnik storil kaznivi 
dejanje nevestnega dela v službi po 262. čl. KZ in ponareditve uradne knjige po 1. odst. 265. 
čl. KZ, je 1.4.2005 začasni vodja Vrhovnega državnega tožilstva RS zaradi varovanja 
nepristranskosti določil Okrožno državno tožilstvo v Kranju, da odloči glede morebitnega 
kazenskega postopka. 

Franc Mazi, l.r. 
vrhovni državni tožilec svetnik 

začasni vodja 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 
2003 je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 75, z dne 
4. junija 2004. 
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