
0. 

Zap. 

Št.

1. Naziv 

institucije

2. Naziv zbirke 

podatkov

3. Področje 

(šifrant)
4. Opis vsebine 5. Pravne podlage 

6. Ključne besede 

(deskriptorji 

EUROVOC-a)

7. 

Območje, 

na katero 

se 

vsebovani 

podatki 

nanašajo

8. Dostopnost 

podatkov  (šifrant)

9. Morebitni 

posebni 

pogoji za 

uporabo 

oziroma 

ponovno 

uporabo

10. 

Morebitni 

pogoji glede 

zaračunavanj

a cene za 

ponovno 

uporabo

11. Internetni 

naslov za 

dostop/vpogled 

podatkov

12. 

Internetni 

naslov do 

odprtih 

podatkov 

(strojno 

berljiva 

oblika)

13. Datum 

nastanka

14. 

Pogostnost 

osveževanja 

podatkov 

(šifrant)

15. 

Oblika 

zapisa

16. Jezik 

zapisa

17. Opis morebitne 

povezanosti 

(odvisnosti) podatkov z 

drugimi javnimi 

evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami 

ali navedbo, da ni take 

povezave

18. Odgovorna oseba

1

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Imenik državnih 

revizorjev

Vlada in javni 

sektor, Finance in 

davki

Seznam posameznikov, ki imajo 

pridobljen naziv državni revizor po 

Zakonu o računskem sodišču, in 

datum pridobitve naziva

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662) in Pravilnik o 

izdajanju potrdil za naziva državni 

revizor in preizkušeni državni revizor 

(SOP: 2009-01-1734)

revizija, finančni 

nadzor
Slovenija

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Navedba vira Ni omejitev.

http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I

/K96EA01828F988

183C12571920041

24BC

- 2002 po potrebi xlsx slv ni povezave
Kadrovska služba: Helena 

Rosa, helena.rosa@rs-rs.si

2

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Imenik 

preizkušenih 

državnih 

revizorjev

Vlada in javni 

sektor, Finance in 

davki

Seznam posameznikov, ki imajo 

pridobljen naziv preizkušeni državni 

revizor po Zakonu o računskem 

sodišču, in datum pridobitve naziva

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662) in Pravilnik o 

izdajanju potrdil za naziva državni 

revizor in preizkušeni državni revizor 

(SOP: 2009-01-1734)

revizija, finančni 

nadzor
Slovenija

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Navedba vira Ni omejitev.

http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I

/K05307812D7653

FCCC125737E0019

56F0

- 2002 po potrebi xlsx slv ni povezave
Kadrovska služba: Helena 

Rosa, helena.rosa@rs-rs.si

3

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Imenik izvedencev 

računskega 

sodišča

Vlada in javni 

sektor, Finance in 

davki

Seznam posameznikov ali pravnih 

oseb (izvedenskih organizacij) 

imenovanih za izvedence 

računskega sodišča z navedbo 

področja 

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662)

revizija, finančni 

nadzor
Slovenija

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Navedba vira Ni omejitev.

www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I

/K5F165D996AFA6

C8FC12571920041

25A1

- 1996 po potrebi xlsx slv ni povezave
Kadrovska služba: Helena 

Rosa, helena.rosa@rs-rs.si

4

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Revizijska poročila
Vlada in javni 

sektor

Evidenca vseh izdanih revizijskih 

poročil po ZRacS in ZRacS-1

Zakon o računskem sodišču (ZRacS) 

(SOP: 1994-01-1825), Zakon o 

računskem sodišču (ZRacS-1) (SOP: 

2001-01-0662), 

revizija, finančni 

nadzor
Slovenija

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Navedba vira Ni omejitev.

http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/

PorocilaArhiv

- 1995 po potrebi pdf slv ni povezave

Kabinet predsednika: mag. 

Peter Zmagaj, 

peter.zmagaj@rs-rs.si

5

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Letna poročila o 

delu računskega 

sodišča

Vlada in javni 

sektor

Evidenca letnih poročil o delu 

organa po ZRacS in ZRacS-1

Zakon o računskem sodišču (ZRacS) 

(SOP: 1994-01-1825), Zakon o 

računskem sodišču (ZRacS-1) (SOP: 

2001-01-0662), 

revizija, finančni 

nadzor
Slovenija

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Navedba vira Ni omejitev.

http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I

/K90C814F2D5122

27EC1257155004C

0A0F

- 1996 letno pdf slv ni povezave

Kabinet predsednika: mag. 

Peter Zmagaj, 

peter.zmagaj@rs-rs.si

6

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Vpisnik za zadeve 

prekrškov, v 

katerih se izda 

plačilni nalog

Vlada in javni 

sektor

Evidenca prekrškov, v katerih se izda 

plačilni nalog po ZRacS-1 ali ZVRK

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662), Zakon o volilni in 

referendumski kampanji (ZVRK) (SOP: 

2007-01-2221) in Zakon o prekrških (ZP-

1) (SOP:   2003-01-0238)

revizija, 

organizacija 

volitev, volilna 

kampanja, nadzor 

volitev, prekršek

Slovenija
Podatki niso javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso javno 

dostopni
- 2013 po potrebi xlsx slv ni povezave

Pravna služba; mag. Urška 

Ilić-Vidergar: urska.ilic-

vidergar@rs-rs.si

7

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Vpisnik za zadeve 

prekrškov, v 

katerih se izda 

odločba o 

prekršku

Vlada in javni 

sektor

Evidenca prekrškov, v katerih se izda 

odločba po ZRacS-1 ali ZVRK

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662), Zakon o volilni in 

referendumski kampanji (ZVRK) (SOP: 

2007-01-2221) in Zakon o prekrških (ZP-

1) (SOP:   2003-01-0238)

revizija, 

organizacija 

volitev, volilna 

kampanja, nadzor 

volitev, prekršek

Slovenija
Podatki niso javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso javno 

dostopni
- 2013 po potrebi xlsx slv ni povezave

Pravna služba; mag. Urška 

Ilić-Vidergar: urska.ilic-

vidergar@rs-rs.si

8

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Vpisnik za zadeve, 

v katerih se vloži 

obdolžilni predlog

Vlada in javni 

sektor

Evidenca prekrškov, v katerih se 

vloži obdolžilni predlog po ZVRK

Zakon o volilni in referendumski 

kampanji (ZVRK) (SOP: 2007-01-2221) 

in Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP:   2003-

01-0238)

revizija, 

organizacija 

volitev, volilna 

kampanja, nadzor 

volitev, prekršek

Slovenija
Podatki niso javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso javno 

dostopni
- 2013 po potrebi xlsx slv ni povezave

Pravna služba; mag. Urška 

Ilić-Vidergar: urska.ilic-

vidergar@rs-rs.si

9

Računsko 

sodišče 

Republike 

Slovenije

Evidenca o 

pravnomočnih 

odločbah o 

prekrških

Vlada in javni 

sektor

Evidenca pravnomočnih odločb o 

prekrških po ZRacS-1 ali ZVRK

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

(SOP: 2001-01-0662), Zakon o volilni in 

referendumski kampanji (ZVRK) (SOP: 

2007-01-2221) in Zakon o prekrških (ZP-

1) (SOP:   2003-01-0238)

revizija, 

organizacija 

volitev, volilna 

kampanja, nadzor 

volitev, prekršek

Slovenija
Podatki niso javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso 

javno 

dostopni

Podatki niso javno 

dostopni
- 2013 po potrebi xlsx slv ni povezave

Pravna služba; mag. Urška 

Ilić-Vidergar: urska.ilic-

vidergar@rs-rs.si


