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1. Uvodna določila 

  

Na podlagi 2. odstavka 101. člena Zakona o javnih financah,1 4. člena Pravilnika o usmeritvah za 

usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ2 ter izhajajoč iz Usmeritev za državno 

notranje revidiranje, Urad RS za nadzor proračuna izdaja stališče s področja notranjega nadzora 

javnih financ, ki se nanaša na načrtovanje notranjega revidiranja za leto 2023 pri ministrstvih, ki so 

bodisi predmet reorganizacije bodisi se vzpostavljajo na novo v skladu z določili Zakona o 

spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZVRS–J).3 

 

V skladu s prednostnim vrstnim redom uporabe pravil pri notranjem revidiranju, stališče spada v raven 

obveznih pravil državnega notranjega revidiranja. 
 

2. Stališče Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z načrtovanjem notranjega 
revidiranja za leto 2023 pri ministrstvih, ki so bodisi predmet reorganizacije 
bodisi se vzpostavljajo na novo v skladu z določili ZVRS–J  

 

Za ministrstva, ki so bodisi predmet reorganizacije bodisi se vzpostavljajo na novo v skladu z določili 

ZVRS–J se upoštevajo dodatne zahteve glede uporabe naslednjih standardov Usmeritev za državno 

notranje revidiranje: 

 

❖ Standard 2010 – Načrtovanje (vključno s standardom SNR2010.SLO.DNR ter standardi 

izvedbe 2010.A1, 2010.A2 ter 2010C.1) 

 

Vodja notranje revizije, vzpostavljene pri ministrstvu, ki je bodisi predmet obsežnejše reorganizacije 

bodisi se vzpostavlja na novo v skladu z določili ZVRS–J, naj na tveganjih zasnovane načrte pripravi 

tedaj, ko bodo na voljo ustrezne in zadostne informacije za objektivno izdelavo revizijske ocene 

tveganj reorganiziranega oz. na novo vzpostavljenega revizijskega okolja. Pri pripravi na tveganjih 

zasnovanih načrtov naj vodja notranje revizije upošteva vhodne informacije predstojnika ministrstva, ki 

je bodisi predmet reorganizacije bodisi se je na novo vzpostavilo v skladu z določili ZVRS–J. 

 

Vodja notranje revizije, vzpostavljene pri ministrstvu, ki je predmet obsežnejše reorganizacije v 

skladu z določili ZVRS–J, naj se – do priprave na (objektivnih) tveganjih zasnovanih načrtov notranje 

revizije – s poslovodstvom dogovori za izvedbo krajših (izrednih) nalog notranjega revidiranja oz. 

poslov svetovanja. Pri tem naj se prouči možnost, da se z izvedbo posla prispeva k uvedbi oz. 

izboljšanju upravljanja tveganj reorganiziranega revizijskega okolja. 

 

Vodja notranje revizije, vzpostavljene pri ministrstvu, ki se v skladu z določili ZVRS–J vzpostavlja 

na novo, naj pri načrtovanju za leto 2023 prouči smiselnost izvajanja poslov dajanja zagotovil v prvem 

letu delovanja novo vzpostavljenega revizijskega okolja. V tem okviru naj se pretehta predvsem koristi 

poslov svetovanja pri uvedbi ustreznega sistema upravljanja tveganj v novo vzpostavljenem 

revizijskem okolju. 

 

 

 

 
1 Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 

195/20 – odl. US. 
2 Uradni list RS, št. 72/02. 
3 Uradni list RS, št. 163/22. 
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❖ Standard 2020 – Sporočanje in odobritev (vključno s standardom SNR2020.SLO.DNR) 

 

Vodja notranje revizije ministrstva, ki je bodisi predmet obsežnejše reorganizacije bodisi se 

vzpostavlja na novo v skladu z določili ZVRS–J, usklajuje načrte notranje revizije s predstojnikom po 

tem, ko jih je pripravil na podlagi predhodno objektivno izdelane revizijske ocene tveganj. V tem 

primeru se za odobritev načrtov notranje revizije za leto 2023 ne upošteva rok, določen v standardu 

SNR2020.SLO.DNR. 

 


