
Priloga: Odgovor Ministrstva za finance 
 
Ministrstvu za finance ste poslali predlog državljana, ki ste ga prejeli preko spletnega orodja 
predlagam.vladi.si., v katerem predlaga vladi sprejem predpisa, s katerim se ukinejo vpisnine za vpis v 
imenik zbornic (odvetniška, notarska, detektivska, izvršiteljska, davčnih svetovalcev, gospodarska, 
obrtniška, zdravniška itd.). Predlagatelj navaja, da so za osebe, ki začnejo z opravljanjem dejavnosti, 
vpisnine in članarine izjemno visoke, tudi nekaj tisoč evrov. Zaradi neplačevanja članarin lahko pride 
tudi do prenehanja opravljanja dejavnosti. 
  
V nadaljevanju podajamo stališče z vidika pristojnosti Ministrstva za finance. 
 
Poklic davčnega svetovalca ni zakonsko reguliran poklic v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da ne gre 
za poklic, za katerega država vnaprej s predpisom določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak, ki želi ta 
poklic opravljati.  
 
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (v nadaljevanju: ZDSS) je v skladu z drugim členom Statuta 
ZDSS,1 ki ureja njen status in delovanje, samostojna pravna oseba. Članstvo je na podlagi Statuta 
ZDSS prostovoljno. Člani so pravne oziroma fizične osebe, ki na trgu samostojno in pretežno 
opravljajo pridobitno storitveno dejavnost davčnega svetovanja. Člani so lahko tudi iz drugih 
gospodarskih panog. 
 
ZDSS ne ustanavlja ali predvideva noben zakon, deluje na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah 
(Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, v nadaljnjem besedilu: ZGZ).2 Na podlagi Statuta ZDSS se 
večina nalog, ki jih ima zbornica, nanaša na vsebino, ki je povezana z zasledovanjem interesov članov 
oziroma strokovnim razvijanjem področja, na katerem deluje (sodelovanje oziroma vključevanje pri 
pripravi davčne zakonodaje, zastopanje interesov članov pred pristojnimi organi, nudenje strokovne, 
pravne oziroma drugačne pomoči članom, …), opravlja tudi naloge širšega javnega pomena 
(organiziranje izvajanja strokovnih izpitov kandidatov za davčnega svetovalca, ...). O višini članarine 
na podlagi Statuta ZDSS odloča skupščina zbornice, ki jo sestavljajo vsi člani zbornice. 
 
Glede na to, da je ZDSS avtonomna organizacija, ustanovljena z zasebnopravnim aktom, predvsem 
zaradi izvrševanja nalog v interesu članov in temelji na prostovoljnem združevanju, kar pomeni, da 
imajo člani možnost izbire, ali se v zbornico vključijo ali ne, in tudi možnost vpliva na to, kdo jih bo po 
organih zbornice zastopal, menimo, da se Ministrstvo za finance do vprašanja določanja vpisnine in  
članarine ne more opredeljevati. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega ugotavljamo, da urejanje tovrstnih vprašanj z zakonom ne bi bilo 
primerno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Objavljen je na spletni strani: http://www.davki.org/549/Interni_akti_ZDSS.aspx. 
2 Gospodarske zbornice so v skladu z ZGZ opredeljene kot pravne osebe zasebnega prava. 


