
281.a  ZNS (1) V družbah, ki so skladno z zakonom o 
revidiranju opredeljene kot subjekt 
javnega interesa, mora biti organizirana 
funkcija notranje revizije, ki mora delovati 
skladno z mednarodnimi pravili notranjega 
revidiranja, to je skladno z Mednarodnim 
okvirom strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju. 
(2) Naloge vodje notranje revizije morajo 
opravljati osebe z ustreznimi izkušnjami 
za opravljanje nalog notranjega 
revidiranja, ustreznimi lastnostmi in 
visokimi etičnimi standardi. V družbah, ki 
so skladno z zakonom o revidiranju 
opredeljene kot subjekt javnega interesa, 
mora biti v opravljanje nalog notranjega 
revidiranja vključena vsaj ena oseba z 
ustreznim strokovnim nazivom s področja 
notranjega revidiranja ali revidiranja.  
(3) Letno poročilo o delu notranje revizije, 
če jo družba ima, se najpozneje v treh 
mesecih po zaključku poslovnega leta 
predloži v seznanitev upravi, nadzornemu 
svetu in revizorju računovodskih izkazov. 
(4) Nadzorni svet daje soglasja k 
imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje 
notranje revizije ter k aktu, s katerim se 
urejajo namen, pomen in naloge notranje 
revizije, ter k letnemu in večletnemu 
načrtu dela notranje revizije. 
(5) Če funkcijo notranje revizije opravlja v 
celoti zunanji izvajalec, nadzorni svet 
potrjuje načrt dela notranje revizije in 
njegove spremembe ter daje soglasje k 
sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z 
zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in 
odpovedi s strani družbe. Če funkcijo 
notranje revizije opravlja zunanji izvajalec 
le delno, nadzorni svet obseg prenosa 
storitev v zunanje izvajanje potrdi na 
način, da potrdi načrt dela notranje 
revizije, ki vključuje tudi vsebinsko in 
finančno opredelitev dela, ki ga bo izvedel 
zunanji izvajalec.  

V Sloveniji (kot tudi v drugih 
področnih zakonih npr. ZBan-2) 
se na področju notranjega 
revidiranja uporabljajo 
Standardi strokovnega ravnanja 
o notranjem revidiranju, ki so 
intelektualna lastnina 
globalnega inštituta notranjih 
revizorjev (The IIA), ki ima 
medinstitucionalni dogovor 
sklenjen z Združenjem IIA - 
Slovenskim inštitutom. 
 
Za družbe, ki kotirajo na borzi 
nimamo zavezujočih določb 
glede notranje revizije. Notranjo 
revizijo opredeljujeta kodeks 
upravljanja javnih delniških 
družb in Kodeks korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko 
naložbo države. 
 
V Nemčiji, Švici, Avstriji, t.j. v 
državah z urejenim 
regulatornim okoljem ni 
zakonsko urejeno ali omejeno 
kdo je lahko notranji revizor ali 
vodja notranje revizije.  
 
Šesti odstavek ni potreben, saj 
že 279. člen (komisije) 
omogoča, da se na seje 
revizijske komisije ne vabi 
uprave, torej se lahko 
komunicira s poročevalci (tudi 
notranjo revizijo) neposredno, 
brez vednosti uprave. 
 
279. člen obstoječega ZGD se 
glasi: (4) Sej komisije se smejo 
udeleževati le člani komisije, če 
statut ali poslovnik nadzornega 
sveta ne določa drugače. Pri 
obravnavanju posameznih točk 
so lahko na sejo komisije 
povabljeni izvedenci ali 
poročevalci.) 

Predlog se smiselno upošteva, kot izhaja iz 
novega besedila 281.a člena ZGD-1. 
 
Podlaga novemu predlogu 281.a. člena so 
veljavne določbe 281.a člena ZGD-1, izhodišča 
MGRT za spremembe in dopolnitve ureditve o 
notranji reviziji v ZGD-1 in določbe o notranji 
reviziji v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 
25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 
77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – 
odl. US: v nadaljnjem besedilu: ZBan-2). 
Predlog novega predloga 281.a člena vsebuje 
tudi bistvene pripombe, prejete v okviru javne 
razprave.  
 
MGRT ni naklonjeno predlogom, v skladu s 
katerimi bi bila notranja revizija po ZGD-1 
obvezna za vse delniške družbe ali nekatere 
skupine družb, kot so npr. subjekti javnega 
interesa. Z novim predlogom 281.a člena 
ohranjamo opcijski značaj določbe. Določbe o 
notranji reviziji se uporabljajo, če je notranja 
revizija vzpostavljena.  
 
MGRT je prisluhnilo navedbam, da se v Sloveniji 
na področju notranjega revidiranja uporabljajo 
tudi standardi notranjega revidiranja, kot so 
Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju (angl. International 
Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing). Zato predlaga, da se lahko 
notranja revizija v delniški družbi organizira ne 
samo v skladu z nacionalnimi pravili notranjega 
revidiranja, kot so npr. pravila notranjega 
revidiranja, ki jih na podlagi prvega odstavka 9. 
člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 
65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) pripravlja 
Slovenski inštitut za revizijo, ampak tudi v skladu 
s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju, kodeksom načel notranjega 
revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjih 
revizorjev. Pri ubeseditvi se je MGRT zgledovalo 
po ubeseditvi v drugem odstavku 142. člena 
ZBan-2.    
 
MGRT je prav tako preučilo pomisleke, ali lahko 
funkcijo nosilca oziroma vodje notranje revizije 


