
PRAVILA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV IN ZAGOVORA ZAKLJUČNE NALOGE ZA IZOBRAŽEVANJE ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR IN PREIZKUŠENI DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR  

 

 

I. Izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) 
 
 
Pogoji za vpis 

Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva DNR, mora izpolnjevati 
naslednje  pogoje: 

1.  zaključil je najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo 
oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, 

2.  ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine. 

 

         Potek izobraževanja 

Izobraževanje za pridobitev naziva DNR poteka vsebinsko in terminsko skladno z urnikom predavanj. 
Po zaključenih učnih vsebinah za posamezni predmet je izpit. Izpiti so pisni. Naziv in vsebina 
posameznega predmeta ter mentor  predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga teh pravil.  

Po uspešno opravljenih izpitih kandidat izdela, predstavi in zagovarja zaključno nalogo.  

Po uspešno opravljenih izpitih in zaključni nalogi izda SIR kandidatu potrdilo o zaključenem programu 
izobraževanja za pridobitev naziva DNR.  

 

II. Izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR) 

 

         Pogoji za vpis  

Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR, mora izkazati, da je 
uspešno zaključil študijski program za pridobitev naziva DNR. 

 

        Potek  izobraževanja 

Izobraževanje za pridobitev naziva PDNR poteka vsebinsko in terminsko skladno z urnikom 
predavanj. Po zaključenih učnih vsebinah za posamezni predmet je izpit. Izpiti so pisni. Naziv in 
vsebina posameznega predmeta ter mentor predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga teh 
pravil. 

Po uspešno opravljenih izpitih izda SIR kandidatu potrdilo o zaključenem programu izobraževanja za 
pridobitev naziva PDNR. 

 

 

III. Opravljanje izpitov 

 

         Izpitni roki 

Za opravljanje izpitov ima kandidat poleg prvega izpitnega roka takoj po zaključku predavanj na voljo 
še dva izpitna roka v letu, in sicer spomladi (praviloma maja in junija) in jeseni (praviloma oktobra in 
novembra). Kandidat se prijavi k izpitu preko aplikacije SIS najmanj 10 dni pred izpitnim rokom. 
Izpitni roki so objavljeni v aplikaciji SIS. 

Če kandidat ne opravi izpita na dveh rednih izpitnih rokih, lahko izpit ponavlja s plačilom dodatnih 
stroškov po ceniku.  



Če kandidat tudi tretjič ne opravi izpita, lahko študij nadaljuje tako, da ponovno vpiše predmet.  

Kandidat lahko izkoristi možnost ponovnega vpisa posameznega predmeta samo enkrat. 

Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svojega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred 
izpitnim rokom, se šteje, kot da izpita ni uspešno opravil.  

Pri pisanju izpita kandidat upošteva izpitna pravila in navodila, ki jih objavi SIR na svoji spletni strani. 
SIR objavi rezultate izpita v aplikaciji SIS tako, da je kandidatu zagotovljena anonimnost, in sicer 
najkasneje 30 dni po opravljanju izpita. V enakem roku pošlje SIR kandidatom potrdilo o opravljenem 
izpitu.  

 

Ocenjevanje 

Kandidat lahko na izpitu iz posameznega predmeta dobi oceno uspešno ali neuspešno. Kandidat 
opravi izpit, če dobi oceno uspešno. Kandidat dobi pri izpitu oceno uspešno, če zbere vsaj 51 % 
možnih točk. Po opravljenih izpitih mora kandidat za naziv DNR izdelati zaključno delo in ga  
zagovarjati. 

  

Oprostitev opravljanja izpitov 

SIR  prizna  kandidatu opravljene izpite na podlagi potrdila CEF, ki jih  je opravil pri izobraževanju za 
pridobitev naziva DNR in PDNR pri tej instituciji.  

Skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji 
revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur. list RS, št. 50/15 in 79/15, v nadaljevanju 
Pravilnik),  kandidat, ki je pridobil naziv državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, 
opravi le dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – uvod in pripravi ter zagovarja zaključno 
nalogo.  

 

    

IV. Zaključna naloga 
 
 

  Vsebina 

Kandidat v programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR po uspešno opravljenih izpitih izdela 
zaključno nalogo, ki jo zagovarja pred izpitno komisijo.  

Kandidat lahko temo izbere med razpisanimi temami, ki so objavljene v aplikaciji SIS. Prijavo predloži 
na obrazcu skupaj z dispozicijo preko aplikacije SIS. Temo in vsebino zaključne naloge potrdijo člani 
izpitne komisije. O potrditvi dispozicije SIR obvesti kandidata v 30 dneh. Po odobritvi naslova in 
dispozicije sprememba ni več mogoča.  

Če izpitna komisija dispozicije ne potrdi, da kandidatu navodila za popravek in določi rok za 
posredovanje popravljene dispozicije. Če kandidat zamudi rok oz. popravljena dispozicija vsebinsko 
ni ustrezna, se šteje, da dispozicija ni potrjena. Postopek dopolnitve dispozicije se lahko ponovi le 
dvakrat.  

Kandidat lahko nadaljuje  tako, da izbere drugo temo, kar je mogoče storiti le enkrat, pri čemer se 
upoštevajo določila zgornjega odstavka.  

Zaključna naloga praviloma obsega 60007500 besed, kar znaša 2025  strani. Kandidat v zaključni 
nalogi obravnava praktičen primer oziroma praktične primere strokovnih rešitev z izbranega 
tematskega področja. Zaključna naloga mora izražati njegova avtorska izhodišča ob opiranju na 
literaturo. Številčni in drugi podatki iz konkretnih okoliščin so priloga k navedenim stranem.  

Zagovor zaključne naloge pred izpitno komisijo traja do 60 minut. Kandidat najprej na kratko 
predstavi ugotovitve zaključne naloge, nato pa odgovarja na vprašanja članov izpitne komisije. Ti mu 
lahko postavljajo vprašanja v zvezi z njegovo zaključno nalogo iz vseh predmetov izobraževalnega 
programa.  

Zaključna naloga se oceni z oceno »opravil« ali »ni opravil«. 



Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi uspešno, lahko nalogo popravi in ponovno 
zagovarja s plačilom stroškov drugega zagovora. Če je naloga tudi po drugem zagovoru zavrnjena, 
ponovni popravek naloge in ponovni zagovor ni možen.  

Dokončanje izobraževanja je za plačilo stroškov novega zagovora zaključne naloge možno z izborom 
nove teme. 

 

     Izpitna komisija  

Člani izpitne komisije so vsi mentorji, ki jih potrdi Programski svet. Izpitna komisija odloča v sestavi 
treh članov. SIR določi sestavo izpitne komisije za vsak posamezni zagovor zaključne naloge. Vsaj en 
član izpitne komisije ima naziv DNR. 

Izpitna komisija dela po poslovniku, ki ga na predlog SIR-a sprejme na svoji prvi seji. SIR seznani 
Programski svet z vsebino poslovnika. 

Naloge izpitne komisije določa pravilnik. 

  

V. Varstvo pravic kandidatov 

Varstvo pravic kandidatov ureja Pravilnik.   

  

VI. Razpis programa izobraževanja 

 

   Objava razpisa 

SIR organizira izobraževanje za pridobitev naziva DNR in PDNR, če je v posamezno izobraževanje 
vpisanih vsaj 10 kandidatov.  

SIR objavi razpis za izvedbo izobraževanja in Program izobraževanja vsaj 30 dni pred začetkom 
izobraževanja. Skupaj z razpisno dokumentacijo ju objavi na svoji spletni strani www.si-revizija.si.  

Razpisna dokumentacija sestoji iz prijavnice in dokazil o ustrezni izobrazbi. V razpisu so navedeni 
pogoji za pristop k izobraževanju, navedena pravila, urnik predavanj za vsak posamezni predmet, 
cena izobraževanja in plačilni pogoji. 

Rok za prijavo je 20 dni. Inštitut kandidate obvesti o vpisu v 15 dneh po poteku roka za vpis. 

 

 

 

 

 

Datum, 24. 9. 2018  Slovenski inštitut za revizijo 

             Dr. Marjan Odar  

                 Direktor 


