6.3. Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev
6.3.1. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor obsega 160 ur in je razdeljeno
na:
gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij
16 ur
poslovne finance in finančno analiziranje
18 ur
poklicno etiko in poslovno komuniciranje
8 ur
računovodstvo za odločanje
22 ur
sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje
14 ur
civilno pravo in gospodarske pogodbe
8 ur
izvajanje notranjerevizijskih poslov
30 ur
pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju
8 ur
vlogo notranje revizije in notranjerevizijsko načrtovanje
20 ur
upravljanje poslovnih procesov ter informacijsko tehnologijo
in z njo povezana tveganja
16 ur
V letu 2017 je bilo razpisano izobraževanje, ki se je začelo januarja 2018. V dvajseto
generacijo kandidatov za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor se je
vpisalo 8 kandidatov. Izobraževanje smo v letu 2018 izvedli v celoti. Iz vseh predmetov so
kandidati opravljali izpite takoj po končanih predavanjih. Poleg tega sta bila tudi 2 redna
izpitna roka, in sicer spomladanski maja ali junija in jesenski oktobra ali novembra.
Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor mora kandidat po uspešno
opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2018 je zaključno delo izdelalo in uspešno
zagovarjalo 5 kandidatov.
6.3.2. Register preizkušenih notranjih revizorjev
V letu 2018 je pridobilo strokovni naziv 5 preizkušenih notranjih revizorjev.
Na dan 31. decembra 2018 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 245
preizkušenih notranjih revizorjev.
Na podlagi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov
strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 Inštitut na seznam aktivnih preizkušenih notranjih
revizorjev uvrsti osebo, kateri ji je izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni
notranji revizor. Oseba se s pisno izjavo zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks
poklicne etike notranjih revizorjev in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v
Hierarhiji pravil notranjega revidiranja, se stalno strokovno izobraževala v skladu s
Pravilnikom o dodatnem izobraževanju in na Inštitut vložila pisno zahtevo za uvrstitev na
seznam. Na dan 31. decembra 2018 sta bila na tem seznamu vpisana 102 preizkušena
notranja revizorja.
6.3.3. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih revizorjev

Preizkušeni notranji revizorji morajo za podaljšanje objave podatkov na seznamu aktivnih
preizkušenih notranjih revizorjev v dveh letih zbrati 80 ur dodatnega izobraževanja. Vsaj 60
% od zahtevanega števila ur morajo pridobiti z dodatnim izobraževanjem, ki ga organizira
Inštitut, preostalih 40 % pa lahko pridobijo z drugimi oblikami izobraževanja, ki so
opredeljene v Pravilniku o dodatnem izobraževanju za revizorje, preizkušene računovodje,
preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje
informacijskih sistemov in preizkušene davčnike.
V letu 2018 smo s področja notranje revizije izvedli:
 ponovitev delavnice Notranja revizija in prevare,
 delavnico Notranja revizija in prevare – nadaljevanje,
 seminar Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti,
 seminar Izražanje mnenja notranje revizije,
 seminar Revizijski pregled korporativnega upravljanja v teoriji in praksi,
 delavnico Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebrnega pristopa v
upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil),
 seminar o porabi finančnih sredstev EU-ja.
 skupaj z IIA – Slovenskim inštitutom smo izvedli 7. mednarodno konferenco IIA –
Slovenskega inštituta.

6.3.4. 21. letna konferenca notranjih revizorjev
Inštitut je 15. in 16. novembra 2018 organiziral 21. letno konferenco notranjih revizorjev.
Udeležencev je bilo 148. Na konferenci so bile predstavljene naslednje teme: Novosti pri
pravilih notranjega revidiranja, Dileme pravnega reguliranja: ali je tako obsežno in podrobno
pravno reguliranje nujno?, Svetovni trendi na področju strateškega menedžmenta, Strateška
usmerjenost notranje revizije, Kako revidirati strategijo organizacije: ali je to sploh mogoče?,
Proaktivnost notranje revizije pri proračunskih uporabnikih, Novi predpisi in standardi na
področju zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov, Kako uspešno pripraviti, naročiti in
izvesti vdorni test, Kdaj notranji revizor po mnenju zunanjega revizorja dela prave stvari,
Notranja revizija v skupini – izločeni posel, Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela
prave stvari, Nekaj izsledkov iz raziskav o notranji reviziji, Zagotavljanje in svetovanje – kje
smo danes in v katero smer gremo?, Kaj vodstvo (uprava) pričakuje od notranjega
revizorja?, Uporaba analitičnih orodij za preiskovanje prevar, Pomen soobstoja različnih
identitet posameznice. Organizirana je bila tudi okrogla miza o tem, kdaj notranji revizor dela
prave stvari.
6.3.5. Strokovna srečanja Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je v letu 2018 organiziral tale strokovna
srečanja:
 Predstavitev prevoda povzetka COSO ERM (2017),
 Notranje kontrole – ključ za pravilno obračunavanje DDV-ja,
 Sodelovanje notranjih in zunanjih revizorjev,
 Predstavitev trendov razvoja notranjerevizijske stroke iz mednarodne konference
notranjih revizorjev v Dubaju.

6.3.6. Hierarhija pravil notranjega revidiranja
Slovenski inštitut za revizijo do konca leta 2018 še ni dobil soglasja IIA – Slovenskega
inštituta za objavo prevoda izvedbenih navodil, ki jih je prevedel in strokovno uredil že konec
leta 2017.
Iz Hierarhije pravil je umaknil Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih posla in Pojasnilo 2
– Olistninjenje informacij – Razvidi o poslu.
Pripravil je tudi prevoda povzetka COSO ERM (2017), ki ga je uvrstil na tretjo raven
Hierarhije.
Člani odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev redno sledimo novostim na področju
stroke notranjega revidiranja: tako z rednim spremljanjem objavljenih člankov in knjig kot tudi
s poglobljenim študijem knjig iz knjižnice SIR, pri čemer pripravljamo tudi kratke povzetke
knjig.
6.3.7. Izobraževanje za strokovni naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni
notranji revizor
Slovenski inštitut za revizijo je bil izbran na razpisu za izvajalca izobraževanja za naziva
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.
Izobraževanje je bilo razpisano jeseni, začelo pa se je januarja 2018. Za pridobitev
strokovnega naziva državni notranji revizor se je vpisalo 33 kandidatov, za preizkušeni
državni notranji revizor pa 25 kandidatov.

6.3.8. Problemska področja notranje revizije
V preteklosti smo večkrat opozarjali na težave notranjih revizorjev pri implementaciji
strokovnih podlag. Izvajati notranje revidiranje, ki je zasnovano na tveganjih in usmerjeno v
prihodnost, da lahko dodaja vrednost organizaciji, je za marsikaterega notranjega revizorja
izziv, saj ni odvisno zgolj od njegovega znanja, ampak tudi od razvitosti okolja, v katerem
deluje notranja revizija.
Da bi bila tveganja iz tega naslova čim manjša, je Odbor Sekcije preizkušenih notranjih
revizorjev s pomočjo prevajalke in lektorice redno pripravljal slovenske prevode globalno
uporabnih dokumentov, poleg tega pa skrbel tudi za redno sledenje novostim in obveščanje
o njih. Žal je v lanskem letu prišlo do poskusa preprečitve objave prevedenih dokumentov,
kot ena od posledic samostojne poti IIA – slovenskega inštituta, ki je od ustanovitve do konca
leta 2018 deloval v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Zamude pri objavi slovenskih
prevodov dokumentov zagotovo pomembno vplivajo na delovanje notranje revizije. Čeprav
gre za dokumente, katerih uporaba je priporočena in ne obvezna, pa ti dokumenti omogočajo
lažje in podrobnejše razumevanje Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju, zato ima objava slovenskih prevodov veliko dodano vrednost za
slovenske notranje revizorje in naše uporabnike.
Še vedno velja, da se od notranjega revizorja veliko pričakuje: vsakodnevno se srečujemo z
izzivi, koliko znanj, veščin in drugih sposobnosti je dovolj, da opravljamo svoje delo, prav

tako se sprašujemo, kako delati prave stvari. Kako delati tisto, kar v očeh drugih, in ne samo
po našem prepričanju, dodaja vrednost organizaciji. Za odgovore na taka in podobna
vprašanja so najprimernejši naši udeleženci. Pri iskanju odgovorov ugotavljamo kar precej
razlik: nekateri deležniki z veseljem sodelujejo z notranjim revizorjem, namenjajo mu mesto,
kjer ima popolne in ustrezne informacije, da lahko strokovno deluje; nekateri pa še vedno ne
priznavajo notranjim revizorjem strokovnosti, zaupnosti, širine znanja, kakovosti priporočil.
Za izboljšanje odnosov in izboljšanje razumevanja poslanstva notranje revizije intenzivno
sodelujemo z različnimi strokovnimi institucijami; prav tako še vedno menimo, da bi lahko s
sistematično vpeljanim nadzorom nad strokovnostjo dela in spoštovanjem kodeksov etike še
dodatno zagotovili neoporečnost dela notranjih revizorjev.
Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev za povečanje učinkovitosti dela notranjim
revizorjem zagotavlja nabor posvetovanj in delavnic, ki notranjim revizorjem olajšajo delo,
prenavlja Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, skrbi za kontinuiteto prispevkov v SIR*IUSu, v rubriki Iz prakse za prakso ter se redno in aktivno vključuje v morebitno problematiko v
zakonodaji, ki vpliva ali bi lahko vplivala na notranjo revizijo. V letu 2018 smo obnovili in
dopolnili spletno stran, naročili vrsto dodatnih knjig in ponovno obudili prakso, da člani
odbora pripravljamo kratke povzetke knjig. Sodelujemo s priznanimi tujimi strokovnjaki s
področja notranje revizije; pristopili pa smo tudi k intenzivnemu spodbujanju študentov.
Izkoriščamo tudi prednost, da Slovenski inštitut za revizijo združuje imetnike različnih
strokovnih nazivov, ki z medsebojno pomočjo in izmenjavo izkušenj lahko nastopamo skupaj
in na tak način koristimo marsikateri organizaciji.
V letu 2018 je Slovenski inštitut za revizijo začel izobraževanje državnih notranjih revizorjev,
kar pomeni nov mejnik tudi pri delu Odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev. Zaradi
uvedbe novega izobraževanja in sprememb v okolju smo prenovili izobraževanje za
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

