
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – 
ZS-K in 84/18) in 5. točke 10. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 
68/19) je Svet Slovenskega inštituta za revizijo na 59. korespondenčni seji dne 4. 3. 2020 
sprejel  
 

TARIFA O TAKSAH IN NADOMESTILIH 
 

A) SPLOŠNI DEL 
 
 
1. člen 

 
S tarifo Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) določa: 

‒ višino taks za odločanje o posamičnih zadevah,  
‒ višino (letnih) nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije, 
‒ višino taks za vpis v register, 
‒ višino taks za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc in izdelavo dvojnikov odločb. 

 
2. člen 

 
(1) V tej tarifi uporabljeni izraz pooblaščeni ocenjevalec vrednosti je fizična oseba iz 24. točke 3. 
člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18, v nadaljnjem 
besedilu: ZRev-2). 
(2) V tej tarifi uporabljeni izraz oseba, ki je pridobila strokovni naziv, ki ga podeljuje Inštitut, je 
fizična oseba, ki je pridobila katerega koli od strokovnih nazivov iz 6. točke prvega odstavka 9. 
člena ZRev-2. 
 

3. člen 
 
Višina taks in nadomestil  za nadzor se določa v eurih brez obračunanega davka na dodano 
vrednost. 

4. člen 
 
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo na račun Inštituta: SI56 
020850015504554. 
(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je plačana na dan, ko je priliv sredstev na 
računu Inštituta, navedenem v prejšnjem odstavku. 
 



5. člen 
 
Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila je: 

‒ vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; 

‒ vložnik zahteve za vpis v register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih 
podeljuje Inštitut; 

‒ vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register oziroma za izpis podatkov iz 
registra; 

‒ pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, nad katerim je začet postopek nadzora. 
 

6. člen 
 
(1) Obveznost za plačilo takse nastane z dnem vložitve zahteve ter s tem dnem tudi dospe v 
plačilo. 
(2) Obveznost za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora v posameznem 
koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za nadzor) (94. člen ZRev-2) nastane na 
dan izstavitve računa, ki dospe v plačilo 15 dni po nastanku obveznosti. 
 

7. člen 
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Inštitut, so oproščeni državni organi 
oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil. 
(2) Direktor Inštituta lahko vložniku zahteve oprosti plačilo takse za izdajo izpisov iz registrov, 
ki jih vodi Inštitut, če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene. 
 

8. člen 
 
Z uveljavitvijo te tarife preneha veljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02, 
118/05 – odl. US, 71/06 in 84/18 – ZRev-2A) v delu, ki se ne nanaša na revidiranje. 
 

9. člen 
 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

Vesna Milanovič 

podpredsednica sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 

 
 

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije dne….   



Višina taks in nadomestil 
 

B) TARIFA O TAKSAH 
 

1. Odločanje o posameznih zadevah 

 
Tarifna številka 1 

Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti (90. člen ZRev-2) znaša  390 eurov. 
 

Tarifna številka 2 
Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti (90. člen ZRev-2) znaša 390 eurov. 
 
 

2. Vodenje registrov in izdaja izpisov iz registrov pri Inštitutu 

 
Tarifna številka 3 

Taksa za zahtevo za vpis v register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje 
Inštitut (158. člen ZRev-2), znaša 50 eurov. 
 

Tarifna številka 4 
Taksa za zahtevo za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 50 eurov. 

 
Tarifna številka 5 

Taksa za zahtevo za posamezni izpis podatkov iz registra, ki ga vodi Inštitut, in so javni v skladu 
z ZRev-2, znaša 75 eurov. 

 
Tarifna številka 6 

Taksa za zahtevo za izdajo dvojnikov odločb in listin, izdanih pri Inštitutu, znaša 5 eurov za 
vsako stran dvojnika. 
 
Osebe, vpisane v register Inštituta, so oproščene plačila taks po tarifnih številkah 4 in 5. 
 
 

 



C) TARIFA O NADOMESTILIH 
 

1. Nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije 
 

Tarifna številka 7 
 

 
 

(1) Nadomestilo za nadzor znaša 390 eurov in se zaračuna pooblaščenim ocenjevalcem 
vrednosti, nad katerimi opravi Inštitut nadzor v posameznem letu. Inštitut nadomestilo za 
nadzor zaračuna v 10 dneh po začetku opravljanja nadzora. 
 

(2) Če nadomestilo za nadzor ni plačano v roku, Inštitut z odločbo naloži plačilo nadomestila za 
nadzor z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 
 



OBRAZLOŽITEV  
 

Svet Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) je na podlagi 13. člena Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18, odslej ZRev-2) na seji ….. sprejel  
Tarifo o taksah in nadomestilih. V skladu z 10. členom ZRev-2 Tarifo pošiljamo v soglasje Vladi 
Republike Slovenije 

Šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-
2A) je na podlagi 108. člena ZRev-2 prenehala veljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list 
RS, št. 45/02, 118/05 – odl. US in 71/06, odslej Tarifa) v delu, ki ureja revidiranje. Glede na to, 
da je Tarifa urejala tudi plačevanje taks in nadomestil za storitve Inštituta, ki se ne nanašajo na 
revidiranje in na določbe 94. člena ZRev-2, je Svet Inštituta sprejel novo Tarifo o taksah in 
nadomestilih. 

 

K 1. členu 

V tem členu je opredeljena vsebina tarife. S tarifo Inštitut ureja takse za odločanje o posamičnih 
zadevah, za vpis v register, izdajo potrdil, za izdajo izpisov iz evidenc in za izdelavo dvojnikov 
listin in višino (letnih) nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije.  
 
K 2. členu 
 
V tem členu je opredeljeno, kaj pomenita izraza pooblaščeni ocenjevalec vrednosti in oseba, ki 
je pridobila strokovni naziv, ki ga podeljuje Inštitut. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti po tej 
tarifi je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, kot je opredeljen v 24. točki 3. člena Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 –ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu ZRev-2). 
»Pooblaščeni ocenjevalec ali ocenjevalka vrednosti je fizična oseba s strokovnim nazivom 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin oziroma strojev in opreme, ki ima v 
skladu s tem zakonom veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca.« 
Oseba, ki je pridobila strokovni naziv, ki ga podeljuje Inštitut, pa je fizična oseba, ki je pridobila 
strokovni naziv preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni poslovni 
finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik. 
 

K 3. členu 

Višina taks in nadomestila za nadzor je določena v eurih in je opredeljena v zneskih brez 
obračunanega davka na dodano vrednost.  Za obračunan znesek davka na dodano vrednost se 
bo tako določena višina taks in nadomestila za nadzor sicer povečala, davčni zavezanci za 
davek na dodano vrednost pa bodo lahko iz tega naslova obračunali vstopni davek.  

Predlog Tarife o taksah in nadomestilih temelji na Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, 
št. 45/02, 118/05 – odl. US in 71/06), vendar so zaradi poenostavitve in jasnosti zneski taks in 
nadomestila za nadzor določeni v eurih, in ne več v točkah. 

K 4. členu 

V tem členu je določeno, komu zavezanci plačajo takso in kdaj velja za plačano.  



K 5. členu 

V tem členu je določeno, kdo so zavezanci za plačilo takse, in sicer so to vložniki zahtev za 
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti iz 90. člena ZRev-2, osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev strokovnih nazivov iz 
6. točke prvega odstavka 9. člena ZRev-2 in se želijo vpisati v register iz 158. člena ZRev-2, 
vložniki zahtev za izdajo potrdil o vpisu v register oziroma izpisov podatkov iz registrov. 
Zavezanci za plačilo nadomestila so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, nad katerimi je začet 
postopek nadzora.  

 

K 6. členu 

V tem členu je določeno, kdaj nastane obveznost za plačilo, in sicer dospejo takse v plačilo z 
dnem vložitve zahtevkov, nadomestilo pa dospe v plačilo v 15 dneh po izstavitvi računa. 

 

K 7. členu 

V tem členu so določene izjeme glede plačila taks za izdajo izpisov iz registrov za državne 
organe oziroma druge organe in organizacije, če jih zahtevajo v okviru izvrševanja javnih 
pooblastil. 
Prav tako je s tem členom določena možnost, da Inštitut lahko vložniku zahteve oprosti plačilo 
takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Inštitut, kadar vložnik dokaže, da jih bo uporabil v 
znanstvene ali strokovne namene. 
 

K 8. in 9. členu 

Ko bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena ta tarifa, bo prenehala veljati do sedaj 
veljavna tarifa, kar je določeno v 8. in 9. členu.  

 

K Prilogi Višina taks in nadomestil 

Pri pripravi nove Tarife o taksah in nadomestilih smo izhajali iz Tarife o taksah in nadomestilih 
(Uradni list RS, št.45/02, 118/05 – odl. US in 71/06). Tako določeni zneski v predlogu tarife so 
primerljivi z zneski v sedaj veljavni Tarifi. Ker je po novih določbah ZRev-2 veljavnost dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podaljšana z dveh na tri leta, se je 
taksa za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti (tarifna številka 1 in tarifna številka 2), posledično sorazmerno povišala.  

Dodana je taksa (tarifna številka 3) za vpis v register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki 
jih podeljuje Inštitut, iz 158. člena ZRev-2. 
 

Takse po tarifnih številkah 4, 5 in 6 so v novem predlogu zaokrožene v eurih in so primerljive s 
trenutno veljavnimi taksami. Nova je tarifna številka 7, ki določa višino nadomestila za 
opravljanje nadzorne funkcije Inštituta. Dosedanja Tarifa je ni urejala, je pa predvidena v 94. 
členu ZRev-2. Ker je nadzor nad opravljanjem nalog pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 



pomembna naloga Inštituta, je treba zagotoviti vsaj del nadomestila za njegovo opravljanje, saj 
sredstva za to na drug način niso zagotovljena. S predlagano rešitvijo bo Inštitut zaračunal 
pavšalno nadomestilo tistim pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, nad katerimi bo na podlagi 
pooblastil iz 4. točke prvega odstavka 9. člena v povezavi z 92. členom ZRev-2 začel postopek 
nadzora v tekočem letu.  

 

 
Podpredsednica Sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo 
Vesna Milanovič 

 
Številka 2/20 
Ljubljana, 22. april 2020 

 


