
 

Združenje občin Slovenije 
 

The Association of Municipalities of Slovenia 
 

E mail: info@zdruzenjeobcin.si 
 

www.zdruzenjeobcin.si 
 

 

 
Združenje občin Slovenije 

__________________________________________________________________________ 
Ulica Janza Pavla II. 13, p.p. 2011, 1001 Ljubljana, Slovenija 

tel:+386 (1) 230 63 35 
fax:+386 (1) 230 63 36                                                                              

 - 1 - 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LETNI NAČRT NOTRANJE REVIZIJE   

 
SKUPNE NOTRANJEREVIZIJSKE SLUŽBE  

 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 

 
ZA LETO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Načrt odobrila: Polonca Drofenik, glavna tajnica ZOS                       

                       

 
 
 
 

DECEMBER 2013 
 



 

Združenje občin Slovenije 
 

The Association of Municipalities of Slovenia 
 

E mail: info@zdruzenjeobcin.si 
 

www.zdruzenjeobcin.si 
 

 

 
Združenje občin Slovenije 

__________________________________________________________________________ 
Ulica Janeza Pavla II. 13, p.p. 2011, 1001 Ljubljana, Slovenija 

tel:+386 (1) 230 63 35 
fax:+386 (1) 230 63 36                                                                              

 - 2 - 
 

 

 

UVOD V REVIZIJSKO NAČRTOVANJE 
 
V skladu s 3. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) je potrebno pripraviti letni načrt notranjega 
revidiranja. V letnem načrtu se upoštevajo revizijske naloge, ki so za dano leto predvidene v 
strateškem načrtu, in naloge, ki so v strateškem načrtu načrtovane za naslednja obdobja, 
 
Pred pripravo letnega načrta dela mora revizor razpolagati z natančnim pregledom 
revizijskega okolja, ki ga sestavljajo občine, ki bodo predmet revidiranja ter vsa področja 
poslovanja občin. Obseg revizijskega dela mora zajemati vsa področja poslovanja, pri katerih 
je treba ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol ter kvaliteto izvedbe 
posameznih poslovnih operacij. 
 
Načrt rednih revizijskih pregledov se lahko pripravi na podlagi organizacijskega ali pa na 
podlagi funkcijskega pristopa. Na ZOS  je letni načrt rednih revizij pripravljen na podlagi  
funkcijskega pristopa.  

 

Letni načrt dela je razdeljen v štiri dele in sicer: 
 

1. Cilji notranjega revidiranja 
2. Opis vsebine dela notranje revizije v letu 2014 
3. Izobraževanje notranjih revizorjev 
4. Finančni načrt 

 

1. Cilji notranjega revidiranja: 
 
Osnovni cilj notranjega revidiranja v letu 2014 je pomoč županom in uslužbencem občin  
pri doseganju zastavljenih ciljev. Namen notranjega revidiranja je zlasti: 

 poenotenje in racionalizacija delovnih postopkov, 

 vrednotenje sistemov obvladovanja tveganj in vzpostavitev notranjih kontrol, 

 preverjanje poslovnih funkcij občin, 

 odkrivanje pomanjkljivosti, vzrokov zanje ter predlaganje ukrepov za izboljšanje 
poslovanja, 

 odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti ter 

 preverjanje izvajanja priporočil za odpravo pomanjkljivosti. 
 

Na osnovi celovite ocene tveganja posameznih občin se opredelijo prioritetna področja 
dela, ki so osnova za oblikovanje letnega načrta revizij z namenom, da se zagotovi: 

 preverjanje usklajenosti poslovanja s predpisi in morebitnimi sprejetimi standardi 
poslovanja po posameznih področjih dela, 

 realizacija zastavljenih nalog občin, 
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 gospodarno in namensko uporabo sredstev ter varovanje  premoženja, 

 preverjanje delovanja notranjih kontrol, 

 da bodo odločitve temeljile na zanesljivih in sprotnih informacijah, 

 izboljševanja kakovosti izvajanja temeljnih poslovnih funkcij, 

 preverjanje ustreznosti informacijskega sistema: točnost, pravočasnost in uporabnost 
računovodskih in ostalih poslovnih zapisov in poročil. 

 

2. Opis vsebine dela notranje revizije v letu 2014: 
 

 redne revizije,  

 spremljanje izvrševanja priporočil predhodnih notranjih revizij, 

 glede na potrebe pomoč pri zunanjih revizijah, 

 razvojne naloge notranje revizije, 

 načrtovanje in poročanje. 

 
I. REDNI REVIZIJSKI PREGLEDI PO OBČINAH 
 
Na podlagi opravljene analize tveganja bodo v letu 2014 predmet rednih notranje revizijskih 
pregledov na občinah področja: 
 

 Uresničevanje porevizijskih ukrepov 
Preverjanje in ocenitev vzpostavljenih notranjih kontrol. 

 Dodeljevanje pomoči s področja kmetijstva 
Preverjanje obstoja kontrolnega sistema in ocenitev delovanja notranjih kontrol  

 Avtorske in podjemne pogodbe 
Preverjanje obstoja kontrolnega sistema in ocenitev delovanja notranjih kontrol  

 Varstvo osebnih podatkov  
Preverjanje obstoja kontrolnega sistema in ocenitev delovanja notranjih kontrol.  

 Gibanje knjigovodskih listin na revidiranih področjih 
Preverjanje obstoja kontrolnega sistema in ocenitev delovanja notranjih kontrol.  
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Terminski načrt dela notranje revizije v letu 2014 po posameznih 
občinah:  
 
  

OBČINA PREDVIDEN ČAS IZVEDBE NOTRANJE 
REVIZIJE 

1. APAČE  APRIL/MAJ 

2. BLED  MAJ/JUNIJ 

3. BLOKE AVGUST/SEPTEMBER 

4. BOVEC SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 

5. CERKNO SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 

6. DOBRNA  JUNIJ/JULIJ 

7. DOLENJSKE TOPLICE FEBRUAR/MAREC 

8. HOČE-SLIVNICA  JUNIJ/JULIJ/AVGUST 

9. KOBARID SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 

10. LJUBNO OB SAVINJI  JUNIJ/JULIJ 

11. LUKOVICA  OKTOBER/NOVEMBER 

12. MIREN- KOSTANJEVICA OKTOBER/NOVEMBER 

13. MIRNA SEPTEMBER 

14. MIRNA PEČ FEBRUAR/MAREC 

15. MOKRONOG– TREBELNO MAJ/JUNIJ/JULIJ 

16. OPLOTNICA JUNIJ/JULIJ/AVGUST 

17. ORMOŽ  MAREC/APRIL/MAJ 

18. PIVKA JANUAR/ FEBRUAR 

19. POLJČANE JUNIJ/JULIJ/AVGUST 

20. SLOVENSKA BISTRICA  JUNIJ/JULIJ/AVGUST 

21. SREDIŠČE OB DRAVI  MAREC/APRIL/MAJ 

22. SVETI TOMAŽ  MAREC/APRIL/MAJ 

23. ŠENTRUPERT MAJ/JUNIJ/JULIJ 

24. ŠKOCJAN MAJ/JUNIJ/JULIJ 

25. ŠMARJEŠKE TOPLICE MAJ/JUNIJ/JULIJ 

26. ŠMARTNO PRI LITIJI  SEPTEMBER 

27. ŠTORE JUNIJ/JULIJ/AVGUST 

28. TOLMIN SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 

29. VIPAVA OKTOBER/NOVEMBER 

30. VODICE APRIL/MAJ 

31. VRHNIKA  AVGUST/ SEPTEMBER 

32. ŽELEZNIKI JANUAR/ FEBRUAR 
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II. SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA PRIPOROČIL REVIZORJA 
 
Spremljalo se bo izvrševanje priporočil notranjih revizij, ki so bile opravljene v letu 2013, tako 
da bo v pregled zajeto upoštevanje priporočil predhodnih notranjih revizij in skladnost 
poslovanja s prejetimi odzivnimi poročili. 

 
III.       POMOČ PRI ZUNANJIH REVIZIJAH   
 
Revizorji Skupne notranje revizijske službe ZOS bodo po potrebi in v skladu s svojimi 
kadrovskimi možnostmi pomagali občinam pri morebitnih zunanjih revizijah.  

 
IV. RAZVOJNE NALOGE NOTRANJE REVIZIJE 
 
Nadaljevali bomo s pripravo usmeritev in postopkov za delo notranje revizije ter pri izgradnji 
metodologije (izdelava vprašalnikov, obrazcev, ocenitev delovanja notranjih kontrol, 
uskladitev z novostmi, itd.). Hkrati načrtujemo sodelovanje z institucijami, ki so odgovorne za 
vzpostavitev sistema notranjega nadzora javnih financ (na primer Urad RS za nadzor 
proračuna). 
 

V. SVETOVANJE 
 
Notranji revizor lahko v skladu s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 
opravlja svetovalne storitve kot del svojega normalnega in običajnega delovanja kot tudi na 
zahtevo generalnega tajnika.  
 
Svetovanje je pomemben del dejavnosti notranje revizije z vidika pravilnosti in urejenosti 
poslovanja, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih kontrol. Svetovanje vključuje ocene 
oziroma ugotovitve, ali so sredstva učinkovito in gospodarno uporabljena, ali je poslovanje 
skladno z načrti ter zakonodajo in predpisi. 
 
Revizorji Skupne notranje revizijske službe ZOS bodo po potrebi in v skladu s svojimi 
kadrovskimi možnostmi pomagali občinam s svetovanjem. 
  

a) Načrtovano svetovanje (formalno svetovanje) 
V letu 2014 ga zaradi premajhnih kadrovskih kapacitet ne načrtujemo. 
 

b) Neformalno svetovanje  
Svetovanje načrtujemo v obliki neformalnega posvetovanja, kot izmenjavo običajnih 
informacij, sodelovanje na sestankih ter projektnih skupinah. 
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VI. NAČRTOVANJE IN POROČANJE 
 
Skupna notranje revizijska služba ZOS enkrat letno naredi analizo tveganj ter pripravi letni 
načrt ter po potrebi uskladi strateški načrt. 
Za zunanje potrebe bodo notranji revizorji Skupne notranje revizijske službe ZOS pripravili 
razna zahtevana poročila, pojasnila, itd. s področja dela notranje revizije. 
Za vsako posamezno občino bo po opravljenem pregledu izdano poročilo. 

 

3. Izobraževanje in usposabljanje 
 
Notranji revizorji se morajo stalno izpopolnjevati in nadgrajevati svoja znanja. Potrebno je 
nenehno razvijanje usposobljenosti notranjih revizorjev kot osebnosti, da bi povečali 
kakovost njihovega delovanja. Zato bi bilo v letu 2014 primerno, da se notranji revizor 
Skupne notranje revizijske službe ZOS udeleži konferenc, seminarjev, izobraževanj in 
strokovnih srečanj s področja javnih financ, računovodstva in revizije, sestankov in delavnic 
za seznanjanje z novimi metodami dela, spremlja novosti prek strokovnih revij, razvija 
sposobnosti za uspešnejše komuniciranje kot so na primer: redne letna konferenca notranjih 
revizorjev, simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, seminar o 
javnih financah in državnem revidiranju, strokovni posveti, ki jih organizira RSRS, UNP, MF. 
 

4. Finančni načrt 
 
Za izvedbo načrtovanih aktivnosti notranje revizije so potrebna sredstva za plačo dveh 
svetovalk in glavno tajnico, ki obenem opravlja vlogo vodje službe za notranjo revizijo. 
Potrebna so tudi sredstva za izobraževanje ter sredstva potrebna za zagotovitev pogojev za 
delo svetovalk - prostor, računalnik, telefon in drugi stroški. Prav tako so predvidena sredstva 
za delo zunanjih revizorjev in študentov. Podroben finančni načrt Skupne notranje revizijske 
službe bo del finančnega načrta ZOS. 

 
Ljubljana, 13.12.2013 

                                                                                                                               
                                                                                                             Polonca Drofenik 
                                                                                                           generalna tajnica 

                                                                                                  Združenja občin Slovenije
     


