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Na podlagi 2. člena Statuta Združenja občin Slovenije, petega odstavka 100. člena 
Zakona o javnih financah  (Ur. list RS, št. 79/99 in 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 
14/07), 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
20/95, 63/95, 73/75, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 
36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 
100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08) ter 2. člena Pravilnika o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št.72/02)  
izdaja generalna tajnica Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju: generalna tajnica): 
 
 
 

PRAVILNIK O DELOVANJU SKUPNE NOTRANJEREVIZIJSKE SLU ŽBE  
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 

 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa: 
 
- načela notranjega revidiranja, 
- cilje in področje notranjega revidiranja,  
- organizacijo in položaj notranje revizije, 
- imenovanje, lastnosti, naloge in odgovornosti notranjih revizorjev, 
- postopke notranjega revidiranja, 
- dostop do informacij in komuniciranje, 
- nadziranje in ocenjevanje kakovosti notranjega revidiranja 
 
skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS), ki 
deluje za občine članice, ki so z Združenjem občin Slovenije sklenile dogovor o 
opravljanju storitev Skupne notranjerevizijske službe. 
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II. NAČELA NOTRANJEGA REVIDIRANJA 
 

2. člen 
 

Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje 
poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja.  
Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja 
in kontrol ter svetovanje za izboljšanje njihove učinkovitosti. 
 

3. člen 
 
Notranja revizija mora delovati po načelu gospodarnosti in v skladu s Standardi 
notranjega revidiranja, Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, Kodeksom 
ravnanja javnih uslužbencev in v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, 
ki jih izdaja Ministrstvo za finance.  
 
 
III. CILJI IN PODROČJE NOTRANJEGA REVIDIRANJA 
 

4. člen 
 
Cilj notranjega revidiranja je opredelitev in vrednotenje sistemov obvladovanja tveganj, 
notranjih kontrol in postopkov vodenja. 
 
Notranje revidiranje zagotavlja tudi neodvisno in nepristransko svetovanje županom 
občin in vodjem organizacijskih enot občin (v nadaljevanju vodstvu), ki prispeva k 
boljšemu obvladovanju tveganj, izvajanju notranjih kontrol ter postopkov vodenja. 
 

5. člen 
 
Notranje revidiranje je notranja storitvena dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja 
namenjena povečevanju koristi in izboljšav pri poslovanju. Notranje revidiranje je 
vodstvu v pomoč pri učinkovitem opravljanju vodstvenih nalog. V ta namen notranji 
revizor oskrbuje vodstvo s strokovnimi ocenami stanj in priporočili za izboljšanje 
revidiranih področij.  
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Notranji revizor daje zagotovila vodstvu, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega 
kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še sprejemljivi ravni. 
 

6. člen 
 
Področje notranjega revidiranja zajema celoten sistem poslovodenja in notranjih kontrol 
namenjenih: 
 
- doseganju zastavljenih ciljev občin, 
- zagotavljanju smotrne uporabe sredstev, 
- spoštovanju zakonov in drugih predpisov, finančnih načrtov, dogovorjenih internih 

usmeritev in postopkov, 
- varovanju premoženja in interesov pred izgubami vseh vrst, 
- zagotavljanju celovitosti, točnosti in zanesljivosti podatkov, 
- odkrivanju, ocenjevanju in obvladovanju tveganj. 
 
Predmet notranjega revidiranja so lahko vse organizacijske enote, postopki, dogodki in 
dejavnosti občine. 
 

7. člen 
 
Notranja revizija se izvaja v okviru rednih revizijskih pregledov. Redni revizijski pregledi 
so opredeljeni v letnem načrtu. Lahko pa se v skladu z dogovorom med občino in 
Združenjem občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) izvaja tudi z izrednimi revizijskimi 
pregledi, ki pa niso predhodno načrtovani in se opravijo na zahtevo župana občine. 
 
 
IV. ORGANIZACIJA IN POLOŽAJ NOTRANJE REVIZIJE 
 

8. člen 
 
Notranje revidiranje na občinah izvajajo notranji revizorji SNRS, ki so neposredno 
podrejeni in odgovorni generalni tajnici.  
 
Pri izvrševanju svojih nalog nastopajo notranji revizorji kot strokovnjaki oziroma 
svetovalci župana. Notranji revizor mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po  
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usmeritvah župana, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja pa po  
usmeritvah SNRS oziroma ZOS. 
 

9. člen 
 
ZOS lahko za izvajanje notranjih revizij  vključi tudi zunanje izvajalce, ki  po njegovem 
naročilu opravljajo posamezne dogovorjene storitve, predvsem v primeru, da pride pri 
izvajanju notranje revizije do potrebe po uporabi posebnih znanj in veščin. ZOS je 
odgovoren za delo zunanjih izvajalcev. 
 
 
V. IMENOVANJE, LASTNOSTI, NALOGE IN ODGOVORNOSTI NO TRANJEGA 
REVIZORJA 
 

10. člen 
 
Notranje revizorje SNRS  imenuje generalna tajnica. 
 

11. člen 
 
Notranji revizorji morajo izpolnjevati splošne, strokovne in osebnostne zahteve, kot jih 
določajo predpisi, standardi in usmeritve za državno notranje revidiranje ter interni 
predpisi ZOS. 
 
Svoje naloge morajo opravljati strokovno in s potrebno poklicno vestnostjo ter se stalno 
strokovno usposabljati in izpopolnjevati. Notranji revizorji morajo biti pri delu neodvisni in 
nepristranski ter se morajo izogibati konfliktu interesov.  
 

12. člen 
 
Naloge in odgovornosti notranjih revizorjev obsegajo predvsem: 
 
- priprava ocene potreb revidiranja, prednostne naloge in pogostost revizij, 
- priprava in razvijanje postopkov za notranje revidiranje, 
- izvajanje revizijskih nalog, 
- izdajanje revizijskih poročil, opravljanje razgovorov z župani oziroma pooblaščenimi 

osebami občin, 
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- izdelava letnih poročil SNRS ter za potrebe občin, 
- stalno izboljševanje kakovosti notranjega revidiranja, 
- skrb za izobraževanje, 
- analiziranje, ocenjevanje in svetovanje glede obvladovanja tveganj, notranjih kontrol 

ter postopkov poslovodenja. 
 
 
VI. POSTOPKI NOTRANJEGA REVIDIRANJA 
 

13. člen 
 
Notranje revidiranje poteka skladno z načrti dela, ki so strateški in letni ter načrti 
posameznih revizij. Pripravljeni so na osnovi ocene tveganj, ki lahko vplivajo na 
doseganje ciljev občin. 
 
Upravljanje s tveganji je v odgovornosti vodstva občine. Vodstvena ocena tveganj se 
upošteva pri ocenjevanju tveganj za potrebe notranjega revidiranja. Ocena tveganj se 
izvaja enkrat letno. 
 
Strateški načrt opredeljuje vsebino in področja dela notranje revizije ter kadrovske, 
tehnične in finančne vire za obdobje štirih let ter se lahko letno dopolnjuje. Strateški 
načrt potrdi generalna tajnica. 
 
V letnem načrtu so na podlagi opravljene analize tveganja, lahko pa tudi na pobudo 
SNRS oziroma županov, opredeljene organizacijske funkcije (področja dela), ki bodo 
revidirane ter potrebni viri sredstev za  eno leto. Letni načrt  potrdi generalna tajnica.  
 
V strateškem oziroma letnem načrtu so posebej navedene tudi pomembne svetovalne 
naloge. Svetovanje se mora nanašati na obvladovanje tveganj, notranje kontrole in 
postopke poslovodenja. 
 
Načrt posamezne revizije vsebuje cilje in obseg notranje revizije, razporeditev 
dejavnikov (kadrovske, časovne in finančne omejitve) ter delovni program (postopki za 
ugotavljanje, analiziranje, vrednotenje in zapisovanje podatkov). 
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Načrt se pripravi tudi za formalne svetovalne naloge. Notranji revizor se mora pred 
svetovanjem sporazumeti z vodstvom ZOS o ciljih, odgovornostih in pričakovanjih 
svetovalne naloge. 

 
14. člen 

 
Podlaga za začetek katerega koli postopka notranje revizije, je  letni načrt notranjih  
revizij SNRS. 
 

15. člen 
 
Občino je potrebno obvestiti najmanj pet delovnih dni pred začetkom revidiranja. V 
obvestilu se opredelijo namen, vsebina in predvideni čas trajanja notranje revizije ter o 
načinu dela, predvsem z vidika gospodarnosti in minimiziranja terenskega dela. 
  
Notranji revizor po potrebi opravi uvodni razgovor z županom oziroma pooblaščenimi 
osebami občine. 
 

16. člen 
 
Župan občine mora določiti osebe, ki bodo med notranjo revizijo sodelovale z notranjim 
revizorjem.  
 

17. člen 
 

Notranji revizor zapiše ugotovitve v delovne zapiske, ki jih pripravlja in vodi za vsak 
pregled posebej ter jih hrani v mapah posameznih notranjih revizij. Delovni zapiski so 
dokaz o opravljenem preiskovanju podatkov in podpora revizorjevemu mnenju. 
 
Notranji revizor je odgovoren za ureditev in primerno hranjenje delovnih zapiskov in 
zbrane dokazne dokumentacije o notranji reviziji, ki jo je treba po opravljeni reviziji 
hraniti 10 let. 
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18. člen 
 
Notranji revizor opravlja preverjanja in preiskave v obsegu, določenem v načrtu revizije. 
Informacije za dosego cilja mora notranji revizor prepoznati, preučiti, ovrednotiti in 
zabeležiti.  
 
Pri notranjem revidiranju se uporabljajo splošno uveljavljene metode, zlasti metode 
pregledovanja, opazovanja, poizvedovanja, preverjanja in analitičnega preiskovanja ter 
tehnike, kot izdelovanje shem potekov procesov in dokumentov, razgovori in statistično 
vzorčenje. 
 

19. člen 
 
Če notranji revizor ugotovi nepravilnost, ki kaže na sum za kaznivo dejanje,  hujše 
kršitve delovnih obveznosti oziroma delovnih postopkov, ki povzročajo ali bi povzročili 
škodo na premoženju, ali kršitve pri porabi proračunskih sredstev, mora o ugotovljenem 
takoj pisno obvestiti župana in generalno tajnico.  
 
V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki kažejo na povzročitev večje škode ali vzbujajo 
sum za kaznivo dejanje, mora notranji revizor obvestiti tudi Ministrstvo za finance, Urad 
za nadzor proračuna. 
 

20. člen 
 
Notranji revizor lahko  že med revizijo seznanja župana in pooblaščene osebe z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje njihovega poslovanja. 
 

21. člen 
 
Najpozneje v petnajstih dneh po končani notranji reviziji notranji revizor izdela osnutek 
poročila, ki ga pošlje županu občine. Občina  mora  v osmih dneh po prejemu osnutka 
poročila sporočiti pripombe in  mnenja o ugotovitvah pregleda. Uskladitev pripomb in 
mnenj praviloma poteka na usklajevalnemu sestanku notranjega revizorja z županom in 
odgovornimi osebami občine, lahko pa se uskladitve opravijo tudi po telefonu, pošti,  
elektronski pošti. 
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Skladno z načelom neodvisnosti lahko notranji revizor pripombe, ki jih oceni kot 
neutemeljene, zavrne in jih ne upošteva v revizijskem poročilu. 
 
Pripombe, ki jih občina posreduje po roku iz prvega odstavka, se ne upoštevajo. 
 
Po opravljeni uskladitvi pripomb na osnutek poročila notranji revizor izda revizijsko 
poročilo.  
 

22. člen 
 
Po potrebi se lahko določi stopnja tajnosti oziroma zaupnosti revizijskega poročila v 
skladu s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov in v skladu z internimi akti občine. 
 

23. člen 
 
Poročilo o opravljeni notranji reviziji vsebuje predmet in cilje notranje revizije,  metode in 
postopke izvajanja notranje revizije ter ugotovitve in priporočila za ukrepanje v smislu 
odprave ugotovljenih nepravilnosti in izboljšanja poslovanja.  
 
Ugotovitve v poročilu temeljijo na preverjenih dejstvih in dokumentiranih dokazih, 
priporočila in predlogi za izboljšanje poslovanja pa izhajajo neposredno iz ugotovitev 
opravljenega pregleda ter temeljijo na strokovnosti in izkušnjah notranjega revizorja. 
 
Sestavni del poročila je tudi zahteva po poročanju revidirane organizacijske enote o 
sprejetih in opravljenih popravljalnih ukrepih. 
 

24. člen 
 
Župan oziroma odgovorna oseba občine mora pripraviti načrt uresničitve ukrepov ter 
izvesti ukrepe za odpravo nepravilnosti oziroma izboljšanje poslovanja. V načrtu se 
upošteva rok za odpravo nepravilnosti oziroma za izboljšanje poslovanja, predpisan v 
revizijskem poročilu. 
 
Notranji revizor v primerih nezadostnega upoštevanja priporočil s posebnim poročilom 
obvesti Urad za nadzor proračuna. 
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25. člen 
 
Revizijsko poročilo prejme župan občine. 
 

26. člen 
 
Notranji revizor oblikuje in vzdržuje sistem spremljanja ukrepov vodstva občine na 
podlagi revizijskih poročil. Prav tako spremlja učinke svojega svetovanja v obsegu, ki je 
dogovorjen z vodstvom občine.   

 
27. člen 

 
Najkasneje do konca februarja tekočega leta je potrebno pripraviti letno poročilo o delu 
notranje revizije za preteklo leto. Poročilo odobri generalna tajnica ZOS. Izvod poročila 
pošlje tudi Ministrstvu za finance, Uradu za nadzor proračuna. 
 
Letno poročilo o delu mora obsegati primerjavo načrtovanega in dejansko opravljenega 
dela, povzetek ugotovitev in priporočil iz opravljenih rednih in ponovnih notranjih revizij 
ter sprejetih ukrepov, poročilo o kadrih in izobraževanju, morebitne druge ugotovitve ter 
oceno izvajanja funkcije notranjega revidiranja. V letno poročilo je vključena tudi 
svetovalna dejavnost. 
 
 
VII. DOSTOP DO INFORMACIJ IN KOMUNICIRANJE 
 

28. člen 
 
Notranji revizor ima možnost neposrednega dostopa do generalne tajnice in ima pravico 
biti prisoten na sestankih, za katere oceni, da so nujno potrebni za učinkovito delovanje 
notranje revizije.  
 
Notranji revizor ima pravico biti seznanjen o vseh poslovnih in drugih dogodkih, s tistih 
področij, ki so predmet revizije - revizijsko okolje, imeti mora dostop do podatkov in 
dokumentacije, ne glede na vrsto medija, na katerem je shranjena.  
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29. člen 
 
Notranji revizor po potrebi vzpostavi in usklajuje sodelovanje z zunanjimi revizorji, zlasti 
revizorji Računskega sodišča.  
 
 
VIII. NADZIRANJE IN OCENJEVANJE KAKOVOSTI NOTRANJEG A REVIDIRANJA 
 

30. člen 
 
Generalna tajnica razvija in vzdržuje program za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti 
notranjega revidiranja. V ta namen se najmanj enkrat na pet let izvaja ocenjevanje 
kakovosti notranjega revidiranja. 
 
 
IX. KONČNA DOLOČBA 
 

31. člen 
 
Pred podpisom, dajo župani občin soglasje k Pravilniku o delovanju skupne notranje 
revizijske službe.  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu. 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
                                                                                            
 
         Generalna tajnica   

        Združenja ob čin Slovenije 
        Polonca Drofenik 

 

 

 

 


