
    

 

Vabimo vas na spletno strokovno klepetalnico 

 

v četrtek, 1. aprila 2021, ob 13. uri 

na spletni platformi Zoom 

 

POMEN, VLOGA IN ODGOVORNOST REVIZORJEV  
TER REVIZIJSKIH KOMISIJ  

V GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN ZAVODIH 

 

- Zakonodajni okvir za delovanje revizijskih komisij in revizorjev 
- Postopek izbire revizijske družbe in večletne pogodbe o revidiranju 

- Rotacija revizijskih družb  in sestava revizijske delovne skupine 
- Obveznosti in odgovornost revizijskih komisij 

- Sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja 
- Spremljanje neodvisnosti revizorja 

- Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti opravljene revizije  

- Pomen zunanje in notranje revizije v javnih zavodih 

 

 
Gostja strokovne klepetalnice: 

mag. Mojca MAJIČ, pooblaščena revizorka 

Mag. Mojca Majič je magistra ekonomskih znanosti z zaključenim specialističnim študijem revidiranja 

računovodstva ter pridobljenima nazivoma »pooblaščena revizorka« in »preizkušena notranja revizorka«. Kot 

revizorka je najprej delovala v Službi družbenega knjigovodstva in za tem v revizijski družbi Coopers&Lybrand. 

Kot ena od prvih ustanovitvenih članov Odbora za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) je 

aktivno sodelovala pri razvoju in postavitvi stroke notranjega revidiranja v Sloveniji in bila tudi članica Sveta 

SIR. Leta 1996 se je zaposlila na Banki Slovenije, najprej kot namestnica direktorja oddelka Nadzor bančnega 

poslovanja, nato je bila šest let direktorica omenjenega oddelka, za tem pa še direktorica oddelka Notranje 

revizije. Leta 2009 je prevzela vodenje novoustanovljene Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in poskrbela 

za njeno organizacijsko, kadrovsko in tehnično postavitev za operativno in strokovno delovanje. Direktorica in 

predsednica strokovnega sveta Agencije je bila do konca leta 2020. S svojimi prispevki in strokovnimi referati 

je in še sodeluje na številnih posvetih in konferencah v organizaciji Združenja bank Slovenije, Slovenskega 

inštituta za revizijo ter Združenja nadzornikov Slovenije. 

 

 

Udeležba je brezplačna.  
Strokovna klepetalnica bo potekala preko spleta (na spletni platformi Zoom). 

Na podlagi izpolnjene spletne prijavnice boste na vaš elektronski naslov pred izvedbo prejeli potrebna 

navodila in povezavo do spletne učilnice. 
Za dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 01 300 00 60 in 031 662 193 ali na elektronskem 

naslovu info.zdgps@gmail.com.  
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