OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA IZVAJANJE LETNEGA
PROGRAMA DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA POOBLAŠČENIH REVIZORJEV Z
OZNAKO B V LETU 2022
Številka: 6041-24/2021-1
Datum: 8. 11. 2021
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) poziva vse
zainteresirane izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje
tudi za zunanje udeležence, da podajo vlogo za pridobitev soglasja Agencije.

Skladno s Pravilnikom o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
(Uradni list RS, št. 44/19 in 195/20), lahko pooblaščeni revizorji za izpolnitev pogojev za
podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, v triletnem obdobju
zberejo do 60 ur obveznega dodatnega izobraževanja iz izobraževanj z oznako B (v
nadaljevanju: izobraževanje z oznako B).
Dodatna izobraževanja se izvedejo iz naslednjih področij:
- revidiranje,
- računovodenje,
- ocenjevanje vrednosti,
- pravo,
- finance,
- informacijske tehnologije in računalniški sistemi in
- davki,
- notranja revizija,
- druga izobraževanja s področja dela pooblaščenih revizorjev.
Izobraževanje iz navedenih področij se prizna oz. določi z oznako B le v primeru, da
izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje za zunanje
udeležence (v nadaljevanju: izvajalci izobraževanja), pridobijo soglasje Agencije za izvajanje
letnega programa izobraževanja.
Kot izobraževanje z oznako B Agencija ne bo upoštevala izobraževanj, ki so pogoj za pridobitev
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, in sicer:
- izobraževanj v okviru študijskih programov prve in druge stopnje ter
- izobraževanj za pridobitev osnovnih strokovnih znanj, ki so opredeljena v prvem odstavku
49. člena Zakona o revidiranju1.
Vsa izobraževanja z oznako B morajo biti nadgradnja že pridobljenih znanj pooblaščenih
revizorjev.
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1. POGOJI ZA IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJA
Izvajalci izobraževanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da jim Agencija izda soglasje k
programu izobraževanja:
- da so izobraževanja dostopna vsem pooblaščenim revizorjem pod enakimi pogoji;
- da imajo večletne izkušnje na področju izobraževanja (vsaj tri leta organizacije tovrstnih
izobraževanj), kar dokazujejo z naslednjimi prilogami:
o seznam izvedenih izobraževanj v triletnem obdobju z navedbo oblike, trajanja in
predavateljev (izvajalcem izobraževanja, ki so pridobili soglasje Agencije za izvajanje
izobraževanje z oznako B v letu 2021, ni potrebno predložiti seznama),
o pet primerov izobraževalnih gradiv (izvajalcem izobraževanja, ki so pridobili soglasje
Agencije za izvajanje izobraževanje z oznako B v letu 2021, ni potrebno predložiti
gradiv);
- da razpolaga z ustrezno usposobljenimi predavatelji – vsaj VII. stopnja izobrazbe, reference
in izkušnje iz opravljenih izobraževanj za posamezno področje;
- da zagotavlja kakovostno gradivo za vsako posamezno izobraževanje (aktualna
problematika, veljavni predpisi oziroma standardi).
2. VLOGA ZA SOGLASJE
K vlogi mora biti priloženo:
- program izobraževanja za leto 2022 mora biti pripravljen z vpisom ustreznih podatkov v
Tabelo 1, ki se pripravi v MS Excel obliki. K posameznemu izobraževanju mora biti podana
tudi utemeljitev, zakaj se posamezno izobraževanje lahko šteje za izobraževanje z oznako
B.
- dokumentacija, iz katere izhaja, da izvajalec izobraževanja izpolnjuje zahtevane pogoje.
3. OBSEG PROGRAMA
Letni program izobraževanja posameznega izvajalca izobraževanja se lahko v letu 2022 razširi
do 20% glede na prijavljena izobraževanja (npr. dodatna izobraževanja zaradi aktualnih tem ali
sprememb predpisov oziroma standardov) oziroma po presoji Agencije tudi v večjem obsegu.
Izvajalci izobraževanja morajo vsako izobraževanje v okviru povečanega obsega izobraževanj
pravočasno najaviti Agenciji z vsemi potrebnimi podatki, da Agencija lahko poda dodatno
soglasje za uvrstitev izobraževanja med izobraževanje z oznako B.
Agencija si pridružuje pravico, da bo po pregledu prijavljenih izobraževanj tista izobraževanja,
za katera bo ocenila, da niso primerna kot izobraževanje z oznako B, črtala iz seznama, na
katerega bo padala soglasje.
4. POTRDILO O UDELEŽBI
Izvajalci izobraževanja morajo za vsa izvedena izobraževanja zagotavljati potrdilo o udeležbi, ki
ga prejmejo udeleženci po opravljenem izobraževanju, iz katerega mora biti razvidno vsaj:
- izvajalec izobraževanja,
- naziv izobraževanja,
- udeleženec,
- datum izobraževanja ter
- število ur.
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Pred izvedbo vsakega izobraževanja mora izvajalec izobraževanja pripraviti program
izobraževanja v PDF obliki, iz katerega so razvidni vsebina (kratek opis), datum izvedbe,
predavatelj(i), trajanje izobraževanja ter navedba ur, ki se priznajo v okviru dodatnega
strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Priznane ure izobraževanja se določijo
skladno z zahtevami Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih
revizorjev, in sicer kot ura izobraževanja šteje šolska ura, 45 minut, brez odmorov. Program, ki
je namenjen hranjenju podatkov o izobraževanjih v informacijskem sistemu Agencije, mora biti
skupaj s povezavo na spletno stran, kjer je objavljen opis izobraževanja, posredovan Agenciji
najmanj 15 delovnih dni pred predvidenim izobraževanjem, da ga Agencija objavi na svoji spletni
strani ter najmanj 3 delovne dni pred kakršnimi koli spremembami (npr. sprememba datuma,
dolžine izobraževanja, predavateljev) ali odpovedjo izobraževanja.
Vsi izvajalci izobraževanja, ki jim bo Agencija izdala soglasje, se zavezujejo, da bodo Agenciji
pravočasno, na enotnem obrazcu s predpisano vsebino, sporočali vse zahtevane podatke o
dodatnem izobraževanju ter jo obveščali o kakršni koli spremembah. Če izvajalec izobraževanja
ne bo pravočasno in na ustrezen način obvestil Agencije, posamezno izobraževanje ne bo
dodano na seznam dodatnih izobraževanj. V primeru večkratnega kršenja navodil lahko
Agencija prekliče podano soglasje.
Izvajalci izobraževanja, ki bodo pridobili soglasje, uslužbencem ali pooblaščenim osebam
Agencije omogočijo ustrezen nadzor nad izvajanjem izobraževanj. Agencija bo zbirala tudi
podatke o zadovoljstvu udeleženih pooblaščenih revizorjev in o njihovem dejanskem obisku na
izobraževanjih, zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti izobraževanj in razpisov v prihodnjih
letih.
Agencija sprejema vloge izvajalcev izobraževanja do vključno petka, 3. 12. 2021. Vlogo
lahko posredujete prek elektronskega naslova info@anr.si ali priporočene pošte.
O odločitvi podelitve soglasja bo Agencija izvajalce izobraževanja obvestila najkasneje do
ponedeljka, 20. 12. 2021.

mag. Peter Zmagaj
direktor
podpisal
PETER Digitalno
PETER ZMAGAJ
Datum: 2021.11.08
ZMAGAJ 14:54:17 +01'00'
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TABELA 1: Program izobraževanj za leto 2022

Št.

Datum / mesec
izobraževanja

Naziv
izobraževanja

Oblika
(seminar,
delavnica,
webinar,
konferenca…)

Področje
Predavatelj(i)
s kratko
predstavitvijo

Število
šolskih
ur

Kratek
povzetek
vsebine

Utemeljitev

Opombe

Utemeljitev

Opombe

1.

TABELA 2: Predlog za dodatna izobraževanja med letom

Št.

Datum

Naziv
izobraževanja

Oblika
(seminar,
delavnica,
webinar,
konferenca,…)

Področje

Predavatelj(i) s
kratko
predstavitvijo

Število
šolskih
ur

Kratek
povzetek
vsebine

1.
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