
 

Kodeks etike Računskega sodišča Republike Slovenije 
 
Uvod 

Kodeks etike Računskega sodišča Republike Slovenije predstavlja splošna načela in vrednote, ki določajo 
ravnanja pri izvajanju pristojnosti računskega sodišča. Za vse zaposlene in sodelavce računskega sodišča 
velja kodeks v okviru njihove odgovornosti in pristojnosti. V nadaljevanju se za vse uporablja izraz 
revizor. 
 
Namen kodeksa je zagotoviti neodvisno, objektivno in učinkovito delovanje računskega sodišča kot 
vrhovne revizijske institucije. S kodeksom računsko sodišče izkazuje odgovornost do javnosti in vseh 
uporabnikov javnih sredstev. 
 
Zaupanje in verodostojnost 

• Računsko sodišče izvaja svoje pristojnosti tako, da mu javnost ter uporabniki javnih sredstev zaupajo 
in ga spoštujejo. 

• Rezultati revizorjevega dela morajo biti strokovno neoporečni, razumljivi, verodostojni in podprti z 
ustreznimi ter zadostnimi dokazi. 

 
Integriteta 

• Integriteta računskega sodišča temelji na integriteti revizorjev. Delo računskega sodišča mora biti 
opravljeno pošteno, vestno in odgovorno, v skladu z zakoni ter upoštevajoč pravila revidiranja. 

• Revizor mora ohraniti integriteto, ne samo v poklicnem, ampak tudi v zasebnem okolju. Izogibati se 
mora vsem dejanjem in okoliščinam, ki lahko ogrozijo njegov strokovni ugled in ugled računskega 
sodišča. 

 
Neodvisnost, objektivnost in nepristranskost 

• Računsko sodišče je pri izvajanju svojih pristojnosti neodvisno. Na izvajanje revizijskega procesa ne 
sme vplivati področje oziroma predmet revidiranja, revidiranci, predsodki ali drugi dejavniki, ki bi 
lahko ovirali strokovnost dela. 

• Revizor se mora v poklicnem in zasebnem življenju izogibati vsem dejanjem in situacijam, ki bi lahko 
ogrožale njegovo neodvisnost, objektivnost in nepristranskost ali bi kakorkoli vplivale na njegovo 
delo. Svojo neodvisnost mora varovati tudi s tem, da zavrne darila ali nagrade, ki bi lahko vplivale na 
njegovo neodvisnost in integriteto, ali bi se kot take lahko zaznale. 

 
Politična nevtralnost 

• Računsko sodišče je pri izvajanju pristojnosti politično nevtralno. 
• Revizor se mora izogibati delovanju v politiki, saj bi to lahko pomenilo nasprotje interesov in dajalo 

videz pristranskosti pri izvajanju revizijske pristojnosti računskega sodišča. Izogibati se mora vsem 
dejanjem, ki bi lahko kakorkoli zmanjšali ugled računskega sodišča kot politično neodvisne institucije. 

 

Nasprotje interesov 

• Računsko sodišče izvaja pristojnosti tako, da ne pride do nasprotja interesov. 
• Revizor mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se 

mu izogne. Izogibati se mora kakršnemu koli tesnemu sodelovanju z revidirancem ter z drugimi, ki bi 
lahko vplivali na njegovo nepristranskost ali bi lahko bili razumljeni, kot da delujejo pristransko. 
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• Revizor uradnega položaja ne sme izkoriščati za zasebne namene in se mora izogibati situacijam, kjer 
obstaja tveganje za nasprotje interesov oziroma situacijam, ki bi lahko vzbudile dvome o objektivnosti 
in neodvisnosti. 

 
Tajnost 

• Računsko sodišče ravna z informacijami v skladu s predpisi, ki določajo njihovo tajnost oziroma 
zaupnost.  

• Revizor ne sme razkriti informacij nepooblaščenim osebam in jih ne sme uporabiti za osebne koristi. 
• Revizijskih razkritij se pred izdajo revizijskega poročila ne sme objaviti. 

 
Usposobljenost in strokovni razvoj 

• Računsko sodišče pri izvajanju svoje pristojnosti upošteva pravila revidiranja in skrbi za strokovno 
izobraževanje. 

• Revizor si mora vedno prizadevati, da širi in poglablja znanje, razvija veščine in strokovno 
usposobljenost. 

• Revizor mora pri načrtovanju, izvajanju, nadziranju izvajanja revizije ter pri pripravi revizijskih poročil 
ravnati s poklicno skrbnostjo in odgovorno izvajati naloge. Pri revizijah mora uporabljati ustrezne 
metode in zagotoviti revizijski pristop na visoki strokovni oziroma kakovostni ravni. 

 
Pripadnost računskemu sodišču in medsebojni odnosi 

• Revizor je vselej lojalen do računskega sodišča in pri delu ne prekorači pristojnosti in pooblastil. 
Pripadnost pomeni tudi to, da je kritičen in revizorje opozarja na izvajanje pristojnosti računskega 
sodišča, ki bi bilo v neskladju s kodeksom in drugimi pravnimi ter strokovnimi podlagami. 

• Revizor mora biti vljuden do sodelavcev. Vzdržati se mora diskriminacije in mora spoštovati pravice, 
svobodo in dostojanstvo drugih. Prispevati mora k oblikovanju dobrih odnosov med sodelavci in se 
izogibati osebnim in drugim konfliktom. Omogočati mora strokovno pomoč sodelavcem, ki jo 
potrebujejo, vendar v njihovo delo ne sme posegati in jih zavajati. Ravnati se mora skladno z načeli, ki 
veljajo za spoštljivo, strokovno, solidarno in zdravo delovno okolje. 

 
Zaključek 

• Splošna načela in vrednote kodeksa predstavljajo temeljna ravnanja, ki se odražajo v načrtu integritete 
računskega sodišča, kjer so tudi podrobneje obravnavana. 

• S sprejetjem Kodeksa etike Računskega sodišča Republike Slovenije preneha veljati Kodeks etike 
državnih revizorjev. 
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