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VLOGA NOTRANJEGA REVIZORJA PRI 
ODKRIVANJU PREVAR IN KORUPCIJE 

KAKO MORA RAVNATI?KAKO MORA RAVNATI?

Mag. Dragica Povh, RS Ministrstvo za notranje zadeve

Pojem korupcije

"Korupcija po tem zakonu je vsaka kršitev 
dolžnega ravnanja uradnih oziroma dolžnega ravnanja uradnih oziroma 
odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so 
pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo 
lahko okoristijo, zaradi neposredno ali 
posredno obljubljene, ponujene ali dane 
oziroma zahtevane, sprejete , p j
alipričakovane koristi zase ali za 
drugega." (Zakon o preprečevanju korupcije, Ur.l. 2/04, 
15. 1. 2004) 
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Pojem prevare

• Mednarodni standard revidiranja (MRS) 
opredeljuje prevaro kot naklepno 
ravnanje posameznikov v pravni osebi, ravnanje posameznikov v pravni osebi, 
kar povzroči napačno predstavitev 
računovodskih izkazov in se lahko pojavi v 
obliki ponarejanja poslovnih listin, 
fiktivnih poslovnih listin ali napačne 
uporabe računovodskih usmeritev. 

Napaka - prevara

• Napaka pomeni nenamerno napačno 
navedbo, tudi opustitev zneska ali 
razkritja, prevara pa pomeni namerno razkritja, prevara pa pomeni namerno 
dejanje članov poslovodstva, zaposlencev 
ali tretjih oseb, tudi goljufijo za pridobitev 
neupravičene ali nezakonite koristi. 
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ODGOVORNOST NOTRANJEGA 
REVIZORJA PRI ODKRIVANJU

• Mednarodni standard strokovnega 
ravnanja pri notranjem revidiranju  1210 -ravnanja pri notranjem revidiranju  1210 -
Strokovnost določa, da mora notranji 
revizorji imeti znanje in sposobnosti, ki so 
potrebni za opravljanje posameznih nalog. 

• Izvedbeni standard 1210.A2 nadalje 
določa, da mora imeti dovolj znanja, da 
odkrije znamenja goljufije  vendar se od odkrije znamenja goljufije, vendar se od 
njega ne pričakuje strokovno znanje 
osebe, katerega glavna naloga je 
odkrivanje in proučevanje goljufij. 

ODGOVORNOST NOTRANJEGA 
REVIZORJA PRI POROČANJU

• Notranji revizor je dolžan o svojih 
ugotovitvah poročati vodstvu, ki bo 
sprejelo potrebne ukrepe. sprejelo potrebne ukrepe. 

• Notranjega revizorja v državnih organih, 
upravah samoupravnih lokalnih 
skupnostih in drugih osebah javnega 
prava k prijavi zavezuje tudi 12. člen, 
točka 5 Kodeksa ravnanja javnih 
uslužbencev 
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PODROČJA, KI SO NAJBOLJ 
IZPOSTAVLJENA

• informacijska tehnologija,
• zaposlovanje,

zaupne informacije• zaupne informacije,
• sponzorstva,
• potni stroški in drugi izdatki v zvezi s 

službenimi potovanji,
• poslovanje z gotovino,
• nabava in javna naročila,j ,
• odprodaja in razpolaganje s sredstvi,

• najem,
• prihodki državnega proračuna (pobiranje 

davkov)davkov),
• financiranje programov iz državnega 

proračuna in podeljevanje koncesij,
• dovoljenja in druge diskrecijske odločitve,
• plače,
• konflikt interesov,
• dodatna zaposlitev,
• financiranje političnih strank.
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INDICI, NA KATERE MORA BITI 
POZOREN NOTRANJI REVIZOR

SPLOŠNI INDICI:
• sprememba življenjskega stila, 

razpolaganje z nerazložljivim razpolaganje z nerazložljivim 
premoženjem,

• zaposleni je pod stresom, čeprav v 
delovnem okolju ni bilo sprememb, ki bi 
ga lahko povzročile,

• nepogrešljivost pri delu (v službo prihaja 
prvi  odhaja zadnji  nerad vzame dopust)prvi, odhaja zadnji, nerad vzame dopust),

• zaverovanost vase in omalovaževanje 
notranjih kontrol, pripravljenost za kršitve 
pravil,

• problemi odvisnosti,
• honorarna zaposlitev,

povabila na določene prireditve  zaupni • povabila na določene prireditve, zaupni 
odnosi z dobavitelji,

• darila, ugodni nakupi,
• zagovarjanje določenih idej brez ustrezne 

obrazložitve,
• zavračanje premestitve, tudi 

napredovanja,
• skrivnostnost in redkobesednost.
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POSEBNI INDICI:
• odločitve, ki niso v skladu s predpisi,

nerazložljive odločitve• nerazložljive odločitve,
• prekoračitev diskrecije (interpretacija),
• različne presoje v podobnih primerih,
• ignoriranje dolžnosti,
• delo izven delovnega časa,

• sodelovanje z določenimi osebami,
• pomanjkljiva dokumentacija,

pospeševanje le določenih zadev• pospeševanje le določenih zadev,
• pritožbe,
• vplivanje na sodelavce,
• izogibanje predpisom.
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OCENA TVEGANJA

• Pri načrtovanju revizije notranji revizor 
pretehta, kako velika je nevarnost prevare 
ali korupcije glede na tveganost samega ali korupcije glede na tveganost samega 
področja in na postavljene in uveljavljene 
notranje kontrole in  v kakšnem obsegu 
utegne biti primer prevare pomemben, 
bodisi po svoji naravi bodisi po vrednosti.

Vedno je potrebno ugotoviti 
posebnosti posameznega okolja 
poslovanja in v teh okoliščinah poslovanja in v teh okoliščinah 
ugotavljati simptome prevar :

• ugotovljeno slabo razmejitev dolžnosti,
• pogoste menjave osebja in svetovalcev,

d b  d  t k ij  i  • neodobrene, nenavadne transakcije in 
transakcije s povezanimi osebami,

• nepričakovane spremembe marž  in 
povečanje stroškov,
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• nepojasnjene razlike med izkazanimi 
stanji in potrditvami odprtih postavk,

• izgubo dokumentacije brez pojasnjenega • izgubo dokumentacije brez pojasnjenega 
vzroka,

• nezadostno dokumentirane transakcije,
• kupce, ki želijo sodelovati le z določenimi 

zaposlenimi,
• velik obseg vračil, stornacij in 

k ji d kih kknjigovodskih popravkov

NAMESTO ZAKLJUČKA

• Borba proti korupciji in prevaram vseh 
vrst v najširšem smislu vključuje celoten 
sistem mišljenja, spremembe v pogledih sistem mišljenja, spremembe v pogledih 
na vrednote in etične standarde 

• Smisel etičnih standardov mora odsevati v 
javnem sektorju in v poslovnem svetu v 
vseh ozirih 

• Pokazati moramo, da »čista« družba 
pokončne drže moralnih vrednot in etični pokončne drže moralnih vrednot in etični 
standardi delujejo 
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• Protikorupcijsko politiko in 
politiko boja proti prevaram p j p p
ter vrednote poštenega 
življenja bo potrebno 
vgraditi v vse pore 
družbenega življenja in 
spremeniti mišljenje ljudi 


