
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej strokovni svet Inštituta) je za izvedbo 
volitev odborov sekcij po 37. členu Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, 
68/19) na svoji seji 23. 6. 2020 sprejel  
 
 

PRAVILNIK O IZVEDBI VOLITEV  
ODBOROV SEKCIJ. 

 
 
 

Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik se uporablja za izvedbo volitev članov odborov sekcije pooblaščenih 
ocenjevalcev, sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, sekcije preizkušenih poslovnih 
finančnikov, sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, sekcije preizkušenih davčnikov in 
sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (odslej članov odborov). 
 
V odbor se voli pet članov izmed članov sekcije. Vsaj eden od članov odbora mora biti  
visokošolski učitelj v skladu z Zakonom o visokem šolstvu. 
 
V sekciji pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti morata imeti vsaj dva člana naziv pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti podjetij, vsaj dva člana morata imeti naziv pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin in vsaj en član naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in 
opreme. 
 
Člani odbora se volijo za štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani. 
 
Člane odbora volijo člani sekcije. 
 
 

Imenovanje članov odbora  
 

2. člen 
 
Postopek za imenovanje članov odbora se začne na podlagi sklepa o začetku postopka za 
imenovanje članov posameznega odbora, ki ga sprejme direktor Slovenskega inštituta za 
revizijo (odslej Inštituta) vsaj trideset dni pred dnevom volitev. 
 
Kandidate za člane odbora lahko predlagajo osebe, ki so na dan izdaje sklepa o začetku 
postopka za imenovanje članov posameznega odbora člani sekcije, katere odbor se voli. 
 
Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne predlagati kandidate za člane odbora v roku, ki ga s 
sklepom določi direktor Inštituta in o čemer jih pisno obvesti s pozivom za predlaganje 
kandidatov. Predloge za kandidate morajo poslati v pisni obliki Inštitutu.  
 
Direktor Inštituta v dveh dneh po sprejetju sklepa pisno pozove člane sekcije, naj predlagajo 
kandidate najkasneje petnajst dni pred dnem volilnega zasedanja sekcije. 
 
 
Predlog kandidature mora vsebovati: 
‒ ime, priimek in naslov kandidata, 
‒ obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike stroke na njegovem področju dela 

in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju stroke, 



‒ izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo ter 
‒ ime, priimek, naslov in podpis predlagatelja. 
 
Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je kot priporočena pošiljka oddan na 
pošto najkasneje zadnji dan roka ali najkasneje ta dan oddan po elektronski pošti ali 
neposredno v tajništvo Inštituta. 
 
Kandidate za člane odbora sekcije lahko predlaga tudi odbor sekcije.  
 
Na kandidacijsko listo za člana odbora sekcije se bodo uvrstili kandidati, ki bodo predlagani, 
kot je predpisano, in ki jih bosta predlagala vsaj dva člana sekcije ali odbor sekcije. 
  
 

Volilno zasedanje 
 

3. člen 
 
Strokovni svet Inštituta imenuje tričlansko volilno komisijo, ki izvaja in nadzoruje vse volilne 
postopke. 
 
Člani volilne komisije so odgovorni za pravilno izvedbo volitev. 
 
 

4. člen 
 
Volitve se izvedejo tajno. 
 
Volilno pravico imajo vsi, ki so najmanj petnajst dni pred dnevom volitev člani sekcije, katere 
odbor se voli (volilni upravičenci).  
 
Predsednik odbora sekcije, katere odbor se voli, skliče volilno zasedanje ter o kraju in času 
volitev obvesti volilne upravičence vsaj petnajst dni pred volilnim zasedanjem.  
 
Volitve odpre predsednik volilne komisije s predstavitvijo in obrazložitvijo kandidatne liste ter 
pravil o poteku volitev. 
 
Predsednik volilne komisije pozove predstavnike predlagateljev, naj po želji obrazložijo 
predloge za člane odbora. Predlog za posameznega člana odbora lahko obrazloži največ en 
predlagatelj. 
 
Predsednik volilne komisije nato pozove imetnike volilne pravice, naj prevzamejo volilne liste, 
določi rok za njihovo oddajo ter napove kraj in čas objave izidov volitev. 
 
Volilni list lahko prevzame tudi pooblaščenec imetnika volilne pravice s pisnim pooblastilom, 
iz katerega so nedvoumno razvidne identiteta pooblastitelja in identiteta pooblaščenca ter 
volja podpisnika pooblastila, da pooblaščenca pooblašča, da v njegovem imenu voli člane 
odbora. Komisija lahko verodostojnost pooblastila preverja po lastni presoji. 
 
Pri prevzemu volilnega lista se volivec izkaže z veljavnim osebnim dokumentom oziroma ga 
mora osebno poznati vsaj eden od članov volilne komisije. 
 
Vsak volivec lahko glasuje največ za pet kandidatov.  
 
Svojo voljo izrazi tako, da obkroži številko pred posameznim kandidatom. Za veljavnega se 
šteje vsak volilni list, iz katerega po presoji komisije nedvoumno izhaja volja volivca. 



Ugotavljanje volilnega izida 
 

5. člen 
 
Volilna komisija prešteje vse pravočasno oddane volilne liste. 
 
Če komisija ugotovi, da je volilni list neveljaven, se nanj zapiše "NEVELJAVEN", poleg te 
označbe pa se podpiše predsednik volilne komisije. 
 
Vsi neveljavni volilni listi se hranijo ločeno. 
 
Za člane odbora je na podlagi volitev imenovanih pet kandidatov s kandidacijske liste, ki je 
prejelo največje število glasov. 
 
V odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev sta izvoljena dva kandidata, imetnika naziva 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, dva kandidata, imetnika naziva pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ter en kandidat, imetnik naziva pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti strojev in opreme, ki so prejeli največje število glasov.  
 
V odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je lahko izvoljen največ en kandidat, 
imetnik naziva računovodja.  
 
Če nobeden od izvoljenih članov kateregakoli odbora ni visokošolski učitelj, postane peti član 
odbora tisti visokošolski učitelj s seznama kandidatov, ki je prejel največje število glasov. 
 
Če imata kandidata za člana odbora enako število glasov, o imenovanju odloči žreb, ki ga 
izvede predsednik volilne komisije. 
 
 

Objava izida volitev 
 

6. člen 
 
Predsednik volilne komisije na dan in ob uri, ki ju je določil za objavo izida volitev, vsem 
navzočim predstavi izid glasovanja. Predstaviti mora: 

‒ število volilnih upravičencev, 
‒ število prevzetih volilnih listov, 
‒ število pravočasno oddanih volilnih listov, 
‒ število neveljavnih volilnih listov, 
‒ število glasov pri posameznem kandidatu in 
‒ imena kandidatov, ki so bili na podlagi volitev imenovani v odbor. 

 
Predsednik volilne komisije ob objavi izida volitev objavi tudi rok za oddajo pritožb na potek 
ali izid volitev ter način njene oddaje. 
 

Pritožba nad potekom ali izidom volitev 
 

7. člen 
 
Vsak volilni upravičenec ima pravico v osmih dneh vložiti pritožbo nad potekom oziroma 
izidom volitev. 
 
Pritožba mora vsebovati ime in priimek volilnega upravičenca, ki vlaga pritožbo, ter jasno 
izražene ugovore zoper potek oziroma ugotovitve volilne komisije o izidu volitev. 
 



Vse pritožbe obravnava in o njih odloči strokovni svet Inštituta na svoji prvi naslednji redni 
seji. O sklepu obvesti vlagatelja pritožbe. 
 
 

Zapisnik o poteku in izidu volitev 
 

8. člen 
 
O poteku in izidu volitev mora volilna komisija sestaviti zapisnik, ki mora vsebovati: 

‒ število volilnih upravičencev, 
‒ število prevzetih volilnih listov, 
‒ vprašanja v zvezi z izvedbo volitev, o katerih je odločala volilna komisija, 
‒ število pravočasno oddanih volilnih listov, 
‒ število neveljavnih volilnih listov, 
‒ število glasov pri posameznem kandidatu, 
‒ imena kandidatov, ki so bili na podlagi volitev imenovani v odbor. 

 
V zapisniku navede tudi morebitne prispele pisne pritožbe, ki jih bo obravnaval strokovni svet 
Inštituta. 
 
Zapisnik, ki so ga podpisali člani volilne komisije, se dostavi direktorju inštituta najkasneje 
petnajst dni po volitvah. 
 

 

 
Predsednik 

strokovnega sveta Inštituta 
dr. Samo Javornik 


