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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

Uradni list RS, št. 11/01, 20/06-ZNOJF-1, 109/12 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Lahko poda predlog za revidiranje poslovanja. 2/25. člen 3 

 

1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Predlog za revidiranje poslovanja. 2/25. člen 3 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1  Izvrši zahtevo računskega sodišča. 2/26. člen 4 

2  Vloži ugovor zoper sklep o izvedbi revizije v roku 8 dni od 

vročitve. 
2/27. člen 5 

3  Omogoči pooblaščencem računskega sodipšča, da opravijo 

pregled, potreben za uresničitev revizijskih ciljev. 
5/27. člen 5 

4  Izvrši nalog za izročitev listin v roku 8 dni od vročitve. 9/27. člen 5 

5  Pisno sporoči računskemu sodišču, da ne izpodbija nobenega 

razkritja v osnutku revizijskega poročila. 
3/28. člen 

10/28. člen 

6 

6  Vloži ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega 

poročila. Vloži ga pri računskem sodišču. 
11/28. člen 6 

7  Predloži računskemu sodišču poročilo o odpravljanju razkritih 

nepravilnosti in nesmotrnosti. 
1/29. člen 7 

8  S podpisom in pečatom potrdi poročilo o odpravljanju razkritih 

nepravilnosti in nesmotrnosti. 
2/29. člen 7 

 

1.3 Akti predsednika pokrajine po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

tč. akti predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije. 2/27. člen 5 

2 Ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega 

poročila. 

11/28. člen 6 

3 Poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti. 1/29. člen 7 

 

1.4 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Omogoči pooblaščencem računskega sodišča, da opravijo pregled, 

potreben za uresničitev revizijskih ciljev. 
5/27. člen 5 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o računskem sodišču /ZRacS-

1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o računskem sodišču /ZRacS-1/ ima finančne posledice za državni proračun v 

okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o računskem sodišču 

/ZRacS-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Ustava RS v 150. členu določa, da je Računsko sodišče RS najvišji organ kontrole državnih 

računov, državnega proračuna in celotne javne porabe, katerega ureditev določa zakon. Pri svojem 

delu pa je neodvisno in vezano na ustavo in zakon.  

 

2 Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/ ureja uvodna pojasnila, sestavo in organizacijo računskega 

sodišča, njegove pristojnosti, pogoje za delo, delovnopravne in kazenske določbe.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

Drugi odstavek 2. člena Zakona o računskem sodišču /ZRacS-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'Računsko sodišče ima organizacijski enoti v Mariboru in Kopru.' 

 

3.1 Revidiranje poslovanja samoupravnih lokalnih skupnosti 

 

3 Računsko sodišče v okviru svojih pristojnosti revidira tudi poslovanje samoupravnih lokalnih 

skupnosti. (20. člen ZRacS-1) Na tem mestu naj opomnimo, da računsko sodišče v okviru, ki ga 
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postavlja zakon, samostojno odloča, katere revizije bo izvedlo v posameznem letu, pri odločanju o 

tem pa obravnava tudi predloge lokalnih skupnosti (25. člen ZRacS-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o računskem sodišču /ZRacS-1/ 

 

V četrtem odstavku 25. člena Zakona o računskem sodišču /ZRacS-1/ se doda nova 7. točka, ki se 

glasi: 

'7. poslovanje ustreznega števila pokrajin.' 

 

3.1.1 Revizija 

 

3.1.1.1 Predrevizijska poizvedba 

 

4 V okviru predrevizijske poizvedbe lahko računsko sodišče od lokalne skupnosti zahteva takoj vsa 

obvestila, ki se mu zdijo potrebna, računovodske listine, podatke in drugo dokumentacijo in opravi 

druge poizvedbe, ki so potrebne za načrtovanje ali izvajanje revizije. Navedeno zahtevo mora 

lokalna skupnost (predsednik pokrajine) izvršiti v roku 8 dni po vročitvi (26. člen ZRacS-1). 

 

3.1.1.2 Začetek revizijskega postopka 

 

5 Revizijski postopek začne računsko sodišče z izdajo sklepa o izvedbi revizije. Zoper navedeni sklep 

pa je dopusten ugovor, ki ga prejemnik (lokalna skupnost) vloži v roku 8 dni po vročitvi sklepa. O 

ugovoru nato odloča senat računskega sodišča s sklepom tako, da ga zavrže, zavrne ali pa sprejme 

kot utemeljenega.  

 

Lokalna skupnost, ki ji je bil vročen sklep o izvedbi revizije, mora pooblaščencem računskega 

sodišča omogočiti, da opravijo pregled, potreben za uresničitev revizijskih ciljev. Če se v 15 dneh po 

vročitvi sklepa o izvedbi revizije pooblaščencem računskega sodišča s strani revidiranca (lokalne 

skupnosti) onemogoči pričetek izvajanja revizije ali če med izvajanjem revizije pooblaščenci 

računskega sodišča ocenijo, da revidiranec ne izraža primerne pripravljenosti za sodelovanje pri 

izvedbi revizije, lahko računsko sodišče izda revidirancu nalog za predložitev listin; v njem navede 

knjigovodske listine in druge dokumente o poslovanju, ki jih mora predložiti revidiranec. Računsko 

sodišče lahko izda več dopolnitev naloga za predložitev listin. Navedeni nalog pa mora lokalna 

skupnost izvršiti v roku 8 dni po vročitvi, enako velja tudi za vsako dopolnitev naloga (27. člen 

ZRacS-1). 

 

3.1.1.3 Končanje revizijskega postopka 

 

6 Revizijski postopek se konča z izdajo revizijskega poročila, v katerem poda računsko sodišče 

mnenje o poslovanju revidiranca. Pred samo izdajo revizijskega poročila povabi računsko sodišče 

revidiranca (lokalno skupnost – predsednika pokrajine) na razčiščevalni sestanek. V ta namen se mu 

vroči osnutek revizijskega poročila. Razčiščevalni sestanek (le-teh je lahko več) ni potreben, če 

revidiranec v 8 dneh po vročitvi osnutka revizijskega poročila pisno sporoči računskemu sodišču, da 

ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila.  

 

V času revizije lahko revidiranec (lokalna skupnost) in njen zastopnik (predsednik pokrajine), na 

katerega se nanaša opravljena revizija, vloži ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu 

revizijskega poročila. Vloži ga pri računskem sodišču. Rok za ugovor zoper revizijsko razkritje v 

predlogu revizijskega poročila je 8 dni in začne teči naslednji dan po vročitvi predloga revizijskega 

poročila revidirancu oziroma odgovorni osebi revidiranca v času, na katerega se nanaša opravljena 

revizija (28. člen ZRacS-1). 

 

3.1.2 Porevizijski postopek 

 

7 Lokalna skupnost, v katere poslovanju so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora, razen v 

primeru, da odzivno poročilo ni potrebno (če so bili že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni 

ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti), predložiti računskemu sodišču poročilo o 

odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti (odzivno poročilo). Odzivno poročilo mora 

predložiti v roku, ki ga določi računsko sodišče v mejah od 30 do 90 dni in začne teči naslednji dan 

po vročitvi revizijskega poročila lokalni skupnosti. Navedeno odzivno poročilo, ki je uradna listina, 

potrdi predsednik pokrajine s svojim podpisom in pečatom. 
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Če računsko sodišče oceni, da v odzivnem poročilu ni izkazano zadovoljivo odpravljanje razkrite 

nepravilnosti ali nesmotrnosti, se šteje, da lokalna skupnost krši obveznost dobrega poslovanja. V 

primeru, da gre za nezadovoljivo odpravljanje pomembne nepravilnosti ali pomembne nesmotrnosti, 

se šteje, da je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja. Če je podana kršitev obveznosti 

dobrega poslovanja, lahko računsko sodišče izda poziv za ukrepanje. Izda ga organu, za katerega 

oceni, da lahko v mejah svojih pristojnosti ukrepa zoper uporabnika javnih sredstev, ki krši 

obveznost dobrega poslovanja. Organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, mora v 30 dneh po 

vročitvi poziva predložiti računskemu sodišču poročilo o ukrepanju ali obrazložitev opustitve 

ukrepov (29. člen ZRacS-1). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajine, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava, 

računsko sodišče. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZRacS-1 - Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/ (Uradni list RS, št. 11/01, 20/06-ZNOJF-

1, 109/12). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/ (Uradni list RS, št. 11/01, 20/06-ZNOJF-1, 109/12). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208

