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ZAKON O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI 
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (ZNUZSZS)

ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDEJ/30.A)

velja za: JZZ, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

• določa obvezno revizijo računovodskih izkazov 

• pomembno spreminja status in kompetence notranjega revizorja v JZZ ter 
razširja koncept poročanja notranjih revizorjev



ZUNANJE / NOTRANJE REVIDIRANJE ?

REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV – ZUNANJA 
REVIZIJA (vedno samo zunanji izvajalec)

• Zrev-3, Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

• Licenca: POOBLAŠČENI REVIZOR

• Agencija za nadzor nad revidiranjem vodi register 
revizijskih družb (45), Register pooblaščenih revizorjev 
(175)

• Obveznost revidiranja RI določena v ZZDej/30a/3

• Zagotovilo: preizkušanje in ocenjevanje računovodskih 
izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri 
njihovem sestavljanju, in na podlagi tega podaja 
neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali 
računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih 
podajajo resničen in pošten prikaz finančnega stanja 
in poslovnega izida pravne osebe v skladu s primernim 
okvirom računovodskega poročanja.

NOTRANJA REVIZIJA (pogodba o zaposlitvi /  zunanji 
izvajalec, ki opravlja NOTRANJO revizijo)

• ZJF, Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju

• Licenca: PREIZKUŠENI DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR / 
DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR

• MF, UNP vodi register zunanjih izvajalcev notranjega 
revidiranja (108) PDNR (110), DNR (503)

• Obveznost notranjega revidiranja določena v ZJF/100 
(notranji nadzor javnih financ pri proračunskih 
uporabnikih) in ZZDej/30a/3 lex specialis

• Mnenje (revizijska ocena), je strokovna presoja vodje 
notranje revizije, ki temelji na izidih izvedenih poslov in 
drugih aktivnostih.





REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
(ZUNANJA REVIZIJA) - ZZDEJ/30.A

Revizija računovodskih izkazov, ki jo v skladu z zahtevami zakona, ki ureja revidiranje, opravi
revizijska družba, se opravi vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo
skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov eurov ali več kot 1000 zaposlenih.

Postopek izbire notranjega revizorja ter revizijske družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov
izvede svet zavoda, izjemo od uporabe ZJN-3/27/18 (javna naročila storitev revidiranja obveznih
revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje).

Zakon ne določa:

- do KDAJ mora biti revizija opravljena,

- OBSEG revizije? – Računovodski izkazi so del računovodskega poročila, Poslovno poročilo je 
del Letnega poročila JZZ. Primer, kako je to urejeno v ZGD-1: Revizor mora revidirati 
računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je 
njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila.



NOTRANJA REVIZIJA V JZZ – OBSTOJEČE STANJE

• Izbor notranjega revizorja v skladu z ZJN-3 oz. ravnanje smotrnosti porabe javnih 
sredstev (ekonomsko najugodnejša ponudba)

• Predmet notranjega revidiranja se je opredelil po lastni (tudi sprotni) presoji JZZ

• Obseg revidiranja v posameznem JZZ zelo različno (od 4 Revizor dni do 20 Revizor dni)

• Poročilo o izvedbi notranje revizije JZZ, sprejeti ukrepi/ukrepi niso sprejeti.



NOTRANJA REVIZIJA – ZZDEJ/30.A

IZBIRA NOTRANJEGA REVIZORJA

• Postopek izbire notranjega revizorja izvede svet zavoda, izjema po ZJN/27. ne 
velja, (ekonomsko najugodnejša ponudba)

• Svet zavoda IMENUJE / RAZREŠUJE notranjega revizorja, ki opravlja notranje 
revidiranje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

• Pogodbo o zaposlitvi z notranjim revizorjem ali civilno pravno pogodbo z 
zunanjim izvajalcem notranje revizije pa sklene predsednik sveta zavoda.

• Kontinuiteta, neodvisnost notranjega revizorja



OBSEG NOTRANJEGA REVIDIRANJA po novi zakonodaji:

• Letni načrt

• Revizija upravljanja čakalnih seznamov

• Revizija izkoriščenoti zmogljivosti

• Revizija smotrne rabe javnih sredstev

• Osnutek poročila / Končno poročilo

• Letno poročilo o delu notranje revizije

Notranji revizor izvaja naloge v skladu z letnim načrtom notranje revizije, ki ga direktor zavoda in svet zavoda 
sprejmeta do konca marca za tekoče leto (do marca 2023 za leto 2023). Letni načrt mora vsebovati tudi revizijo 
upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo 
izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih 
zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Revizija smotrne rabe javnih sredstev opredelitev notranjega revizorja, ali se v zdravstvenem zavodu z javnimi 
sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar.

Letno poročilo o delu notranje revizije za preteklo koledarsko leto notranji revizor najpozneje do konca februarja 
tekočega leta naslovi na direktorja zavoda in svet zavoda, z njegovo vsebino pa seznani tudi urad, pristojen za 
nadzor proračuna. Po potrditvi sveta zavoda notranji revizor letno poročilo v seznanitev posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za zdravje, in uradu, pristojnemu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. 



KAJ JE NUJNO POTREBNO OPREDELITI

ZUNANJE REVIDIRANJE

časovnica in obseg zunanjega 

revidiranja

NOTRANJE REVIDIRANJE

opredelitev navodil za izvajalce 
notranjega revidiranja

smernice za oblikovanje cen 

storitev notranjega revidiranja

izbor notranjih revizorjev, 
katerih imenovanje/razrešitev 
je nato v pristojnosti sveta JZZ



PACIENT V SREDIŠČU – KAKO IN KDAJ ?
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