STRATEGIJA SEKCIJE PREIZKUŠENIH NOTRANJIH REVIZORJEV PRI
SLOVENSKEM INŠTITUTU ZA REVIZIJO
(OD 2015 DO 2020)1
Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej odbor) je 23. 9. 2015 sprejel predlog dolgoročne
naravnanosti sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej sekcija) in ga daje v razpravo vsem zainteresiranim z
željo, da bi bilo delo sekcije čim bolj dolgoročno usmerjeno in uravnavano, predvsem pa učinkovito in uspešno ter v strokovno zadovoljstvo vseh
notranjih revizorjev v Sloveniji, ki si želijo profesionalno delo. Uresničevanje ciljev strategije se spremlja vsako leto na konferenci notranjih revizorjev in
se po potrebi dopolnjuje in spreminja.

A. VIZIJA SEKCIJE

Slovenski inštitut za revizijo je vodilna strokovna in stanovska organizacija, ki zastopa interese vseh nosilcev notranjerevizijske
dejavnosti v Sloveniji, skrbi za njen razvoj in za sprejem ter uresničevanje veljavne strokovne doktrine notranjega revidiranja.

Cilj
1 Strokovnost in
podpora nazivu
PNR

•
•
•
•

Način uresničitve
Zagotavljanje čim boljšega vedenja in znanja o
notranji reviziji
Zagotavljanje ustreznega izobraževanja.
Objavljanje ustreznih strokovnih člankov,
strokovnih rešitev in priročnikov.
Sprotno posodabljanje Hierarhije pravil
notranjega revidiranja.

•
•
•

•

Projekti / naloge
Preverjanje in po potrebi posodabljanje
izobraževalnega programa
Letni načrti delavnic, seminarjev in drugih oblik
funkcionalnega izobraževanja.
Redno spremljanje in obveščanje članov Sekcije o
novostih pri dokumentih, ki sodijo v Hierarhijo pravil
notranjega revidiranja.
Prevodi izvedbenih navodil za poklicno-skrbno delo
notranjih revizorjev.

2 Odličnost

•

•
•
•

Spodbujanje ohranjanja statusa aktivnega
preizkušenega notranjega revidiranja vseh
imetnikov strokovnega naziva, ki delujejo v
notranjerevizijskih službah.
Zagotavljanje stalnega izobraževanja.
Spodbujanje doslednega spoštovanja etičnih načel
in ustrezno ukrepanje v primeru zaznanih kršitev.
Sodelovanje pri projektih.

•
•
•
•
•

•

3 Priprava
strokovnih
pravil

•

4 Raziskava o
stanju in
razvojnih
težnjah notranje
revizije

•

Sprejem Slovenskih notranjerevizijskih
standardov in drugih pravil na področjih, kjer je
zaradi posebnosti slovenskega pravnega in
poslovnega okolja potrebna drugačna ali dodatna
ureditev od mednarodne.

•

Raziskovanje s področja notranjega revidiranja

•

•
•
•

Priprava strokovnih člankov.
Sodelovanje z drugimi sekcijami v okviru Inštituta.
Preverjanje in po potrebi posodabljanje
izobraževalnega programa.
Letni načrti delavnic, seminarjev in drugih oblik
funkcionalnega izobraževanja.
Posredovanje pripomb za spremembo ZRev za
zagotavljanje ukrepanja v primeru zaznanih kršitev pri
delu imetnikov strokovnega naziva.
Raziskovalne naloge v okviru Inštituta ali v
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami
(fakultetami, drugimi Inštituti in podobno)

Odkrivanje vrzeli, kjer so potrebna dodatna oziroma
drugačna strokovna pravila.
Priprava predlogov strokovnih pravil.
Validacija predlogov strokovih pravil.
Promoviranje sprejetih strokovnih pravil v
mednarodnem prostoru.

Raziskovalne naloge v okviru Inštituta ali v
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami
(fakultetami, drugimi Inštituti in podobno).

5 Promocija
notranje revizije

•
•
•

Medijska promocija.
Sodelovanje z regulatorji.
Ozaveščanje notranjih revizorjev in ostalih
deležnikov notranjerevizijske dejavnosti.

•

6 Skrb za
ustrezno
ureditev
notranje revizije
v zakonodaji

•

Aktivno vključevanje Inštituta ter Sekcije v
pripravo predlogov in v postopke javne razprave
pri spremembah zakonodaje.

•

7 Sodelovanje z
UNP in IIA –
Slovenskim
inštitutom

•

Priprava podlag za medsebojno priznavanje
izpitov za pridobitev nazivov državni notranji
revizor in preizkušeni notranji revizor.
Skupni raziskovalni in drugi projekti s področja
notranje revizije.
Pomoč Inštituta pri pripravi strokovnih podlag za
delo državnih notranjih revizorjev.

•

•
•

•
•

•

•

Vsaj dva prispevka letno o promoviranju notranje
revizije v medijih.
Letni sestanki Odbora z regulatorji.
Priprava strokovnih podlag za delo na različnih
področjih.

Sprotno spremljanje stanj in sprememb v zakonodaji
ter proaktivno odzivanje.
Objava seznama zakonodaje, ki govori o notranji
reviziji.

Redni letni sestanki in druga srečanja z UNP in IIA –
Slovenskim inštitutom.
Formalna razdelitev vlog med SIR in IIA –
Slovenskim inštitutom.

