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Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o 
strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem 
usposabljanju (Ur. l. RS, št. 44/19) strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem dne 5. 12. 2019 sprejema 

 
 
 

PRAVILNIK O PREIZKUSU ZNANJ ZA ZAKONITE REVIZORJE IN 
REVIZORJE TRETJIH DRŽAV  

 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se ureja preizkus znanj v zvezi z izdajo dovoljenj zakonitim revizorjem z 
dovoljenjem druge države članice in revizorjem iz tretjih držav. 
 

2. člen 
 
(1) Zakoniti revizorji z dovoljenjem druge države članice morajo opraviti preizkus strokovnih 
znanj s področji: 
- civilnega prava in gospodarskih pogodb, 

- davčnega prava in obdavčitve pravnih oseb, 

- delovnega in socialnega prava, 

- gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij, 

- računovodstva in slovenskih računovodskih standardov, 

- stečajnega prava in postopkov zaradi insolventnosti. 

 
(2) Revizorji iz tretjih držav morajo poleg preizkusa strokovnih znanj s področji določenih v 
prejšnjem odstavku opraviti še preizkus strokovnih znanj s področij, ki se znatneje ločijo od 
programa izobraževanja za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja, ki mu jih s sklepom določi Agencija za javni nadzor nad 
revidiranjem. 
 

3. člen 
 
Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku. 
 

4. člen 
 
(1) Kandidati za opravljanje preizkusa znanja lahko pristopijo k preizkusu brez predhodnega 
obiska predavanj iz posameznega področja. 
 
(2) Predavanja organizira izvajalec izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in opravljanje preizkusov strokovnih znan za 
zakonite revizorje in revizorje tretjih držav, cena izobraževanj pa ni vključena v ceno izpita. 
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5. člen 
 
Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpitov oziroma izpita iz (dela) predmeta na podlagi 
izpita, ki ga je opravil na izobraževanju za pridobitev drugih dovoljenj (npr. pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti, preizkušeni notranji revizor ipd.) ali pri izobraževanju za pridobitev 
strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v drugi državi članici, če 
njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika, ali v tretji državi, če njegova vsebina 
ustreza predmetniku iz tega pravilnika in je upoštevano načelo vzajemnosti. 
 
O oprostitvi preizkusa znanja odloči Agencija za javni nadzor nad revidiranjem s sklepom. 
 

6. člen 
 
Za preizkuse strokovnih znanj velja Pravilnik o izvajanju izpitov za pridobitev strokovnih znanj 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 
 

7. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem. 
 
 
Številka: 6040-13/2019-20 
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