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1  Namen registra 
 

Namen registra je vodenje evidence oziroma seznama aktivnih notranjih presojevalcev za 
sisteme vodenja. Seznam registriranih notranjih presojevalcev je dostopen javnosti na naši 
spletni strani: www.siq.si . 
 
Z vodenjem registra skrbimo za vzdrževanje primerne ravni usposobljenosti notranjih 
presojevalcev, za spodbujanje k nenehnemu izpopolnjevanju ter organizacijam, v katerih so 
zaposleni registrirani notranji presojevalci, pomagati pri izpolnjevanju zahtev standardov za 
sisteme vodenja. Vpis notranjih presojevalcev v register ni obvezen.  

 
 

2 Zahteve za notranje presojevalce 

2.1 Prva registracija 

- Stopnja izobrazbe: V (srednja šola). 

- Delovne izkušnje: 2 leti;  

- Strokovno izpopolnjevanje: tečaj za notranjo presojo sistema vodenja z zaključnim izpitom, ali 

kak drug tečaj, ki ga prizna komisija za certificiranje osebja. 

- Starost: najmanj 20 let. 

 

2.2 Obnovitev registracije 

V obdobju enega leta mora notranji presojevalec 

- izvesti vsaj eno notranjo presojo ali presojo pri dobavitelju ali presojo v izpopolnjevalni namen 

in 

- zbrati najmanj 2 izpopolnjevalni točki. 

Izpopolnjevalne točke si notranji presojevalec pridobi z udeležbo na tečajih, seminarjih, 

delavnicah in posvetih, ki jih prizna komisija za certificiranje osebja, in na podlagi opravljenih 

notranjih presoj. Po ena točka mu pripada za: 

- enodnevno izpopolnjevanje, ki traja najmanj štiri ure; 

- opravljeni dve notranji presoji. 

 
 

3 Postopek registracije 

Prva registracija: 

Vloga za registracijo se poda na obrazcu ZN303, ki je na voljo pri tajništvu registra in na spletni 

strani SIQ. Vlogi se priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev za prvo registracijo. 

Obnovitev registracije: 

Tajništvo registra dvakrat letno razpošilja pozive za obnovitev tistim notranjim presojevalcem, ki 

jim je potekla veljavnost vpisa v register. Pozivu priloži obrazce ZN305, ZN306, veljavne kriterije 

za obnovitev registracije in račun za plačilo pristojbine. 

 

Veljavnost registracije je eno leto.  

 
 
 
 

http://www.siq.si/
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4 Potrdilo o registraciji 

 
Registriranemu notranjemu presojevalcu se izda potrdilo o registraciji. 

   
 
 

5  Pristojbine 
 

Vpis v register                  brezplačno  
Obnovitev registracije      38,00 EUR, DDV ni vključen  

 
 
 

6 Tajništvo registra 
 
SIQ, Register notranjih presojevalcev 
Mašera – Spasićeva ulica 10 
1000  Ljubljana 
 
telefon 01 5609 714 
telefaks 01 5609 863 
 


