
  
 

 

 

 

 

  

 

 

INFORMACIJA O POSTOPKU IZDAJANJA 

POTRDIL ZA NAZIV DRŽAVNI NOTRANJI 

REVIZOR IN PREIZKUŠENI DRŽAVNI NOTRANJI 

REVIZOR 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ljubljana, november 2020



  
 

 

Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za postopek izdajanja potrdil za naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni 
notranji revizor sta Zakon o javnih financah (100. a člen), Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni 
notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor  (Uradni list RS, št. 50/15, 79/15 in 46/19)1 (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). 
 
Pravilnik določa pogoje za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji 
revizor, program izobraževanja za pridobitev revizorskega naziva, varstvo pravic kandidatov in izdajanje 
potrdil za revizorska naziva. 
 
Način izdajanja potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor je določen 
v 17. členu pravilnika. Potrdilo za revizorski naziv izda minister, pristojen za finance, in ima značaj javne 
listine. 
 

 

Naziv državni notranji revizor 
 
Naziv državni notranji revizor (v nadaljevanju: naziv DNR),  skladno s prvim odstavkom 2. člena 
pravilnika pridobi kandidat, ki vlogi za pridobitev naziva DNR predloži dokazila o: 
 

1. univerzitetni izobrazbi ali enakovredni izobrazbi (7. raven, 2. bolonjska stopnja), 
2. najmanj treh letih delovnih izkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali 

finančnega poslovanja in 
3. zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR po pravilniku. 

 
Drugi odstavek 2. člena pravilnika določa, da lahko naziv DNR pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv 
državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in opravil dodatni izpit iz predmeta 
Notranje revidiranje – uvod2 po pravilniku ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo. 
 

 

Naziv preizkušeni državni notranji revizor 
 
Naziv preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljevanju: naziv PDNR), skladno s 3. členom pravilnika 
pridobi kandidat, ki vlogi za pridobitev naziva PDNR predloži dokazila o: 

1. najmanj treh letih delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev 
naziva DNR in 

2. zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva PDNR po pravilniku. 
  

Drugi odstavek 3. člena pravilnika določa, da lahko naziv PDNR pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv 
preizkušeni državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in je opravil dodatni izpit iz 
predmeta Notranje revidiranje – nadaljevanje3 po pravilniku. 
 
 

Postopek za izdajo potrdila za revizorski naziv 

 
Način izdajanja potrdil za naziva DNR in PDNR (v nadaljevanju: potrdilo) je določen v 17. členu 
pravilnika. Potrdilo se izda osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev revizorskega naziva na podlagi  2. 
oz. 3. člena pravilnika na podlagi vloge, ki jo vloži oseba (v nadaljevanju: vlagatelj) na Urad RS za 
nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana (ali na elektronski naslov: mf.unp(at)gov.si). Skladno z 
drugim odstavkom 63. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se vloga lahko vloži v pisni obliki, 

 
1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10853 
2 Skupaj s kandidati, ki so v program izobraževanja vpisani v tekočem letu. 
3 Skupaj s kandidati, ki so v program izobraževanja vpisani v tekočem letu. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10853


  
 

 

ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski 
obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. 
 
Potrdilo izda minister, pristojen za finance, v skladu z upravnim postopkom, ki se vodi na Uradu RS za 
nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: urad). 
 
Vloga za pridobitev naziva DNR ali PDNR mora vsebovati osebne podatke vlagatelja (ime in priimek, 
rojstni datum in stalno oziroma začasno prebivališče) in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
skladno z 2. oz. 3. členom pravilnika (npr: iz dokazil o zahtevanih delovnih izkušnjah mora biti razvidno, 
da ima vlagatelj za pridobitev naziva DNR po 2. členu pravilnika najmanj tri leta delovnih izkušenj, od 
tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja. To dokazuje z ustreznimi 
listinami kot so npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi. Če delovne naloge oziroma osnovna opravila 
delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi niso dovolj natančno opisana oziroma opredeljena, je to 
potrebno dokazovati s fotokopijo internega akta o sistemizaciji delovnega mesta. Dokazilo je tudi 
podpisana izjava delodajalca, da vlagatelj opravlja zahtevane delovne naloge,…). 
 
Pooblaščena oseba za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku v zadevah izdaje potrdil za 
naziv DNR ali PDNR (v nadaljevanju: pooblaščena oseba) preveri, ali je vloga popolna. Navodilo o 
postopku izdajanja potrdil za naziv DNR in PDNR ureja interni postopek izdajanja potrdil za naziv na 
uradu od prejema vloge za pridobitev naziva do izdaje potrdila, vodenja imenika DNR in PDNR, 
poročanja o delu pri odločanju o upravnih stvareh na prvi stopnji in hranjenju dokumentacije in podatkov. 
 

Če vloga ni popolna, pooblaščena oseba z dopisom pozove vlagatelja, da jo dopolni in ga 

opozori, da v kolikor v danem roku vloge ne bo dopolnil, bo odločeno na podlagi razpoložljivih 

podatkov in listin4. 
 
O vlogi za  pridobitev revizorskega naziva v skladu z upravnim postopkom, ki se vodi na uradu, odloča 
minister, pristojen za finance, tako da: 

– izda potrdilo o revizorskem nazivu, če je vloga utemeljena, 
– izda sklep o ustavitvi postopka, če vlagatelj med postopkom umakne zahtevo za pridobitev 

naziva, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku ali 
– izda sklep o zavrženju vloge ali odločbo5, da se vloga zavrne, če ni utemeljena oziroma niso 

izpolnjeni zahtevani pogoji. 
 

 

Imenik revizorskih nazivov DNR in PDNR 
 
Pooblaščena oseba za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku v zadevah izdajanja potrdil za 
revizorski naziv na uradu v skladu z 18. členom pravilnika vodi imenik oseb, ki so pridobili ali jim je bil 
priznan naziv DNR in PDNR. Podatki iz imenika (strokovni naziv, ime, priimek in datum pridobitve 
oziroma priznanja6 revizorskega naziva) so javni in objavljeni na spletni strani urada: Imenik državnih 
notranjih revizorjev in Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev . 
 
Za dodatne informacije o izobraževanju7 in pridobitvi revizorskega naziva ter o postopku o izdajanju 
potrdil dobite če vprašate na elektronski naslov mf.unp(at)gov.si ali po telefonu na 01 369 69 00.                                                                                                  
 
 
 

 
4 Po določbah tretjega odstavka 140. člena Zakona o splošnem upravnem postopku če stranka v določenem roku 

ne predloži dokazov, organ samo zaradi tega ne sme zavreči zahteve po drugem odstavku 67. člena ZUP, temveč 
mora postopek nadaljevati. 
5 Zoper  odločbo, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju vloge ni dovoljena pritožba, je pa dovoljen upravni 

spor. 
6 Po 19. členu Pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 

(Uradni list RS, št. 83/2007), ki je prenehal veljati dne 11.07.2015. 
7https://si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja 

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-nadzor-proracuna/o-uradu-za-nadzor-proracuna/imenik-drzavnih-notranjih-revizorjev/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-nadzor-proracuna/o-uradu-za-nadzor-proracuna/imenik-drzavnih-notranjih-revizorjev/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-nadzor-proracuna/o-uradu-za-nadzor-proracuna/imenik-preizkusenih-drzavnih-notranjih-revizorjev/
https://si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja


  
 

 

 
 

 


