
Vsaka pot vašega 
delovanja je lahko prava. 
Mi poskrbimo, da je pravilna.
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Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

SBC – Slovenian Business Club

Pooblaščen revizor (3 osebe) Državni notranji revizor (3 osebe) Preizkušen notranji revizor (2 osebi)

Preizkušen računovodja (1 oseba) Člana nadzornih svetov ali upravnih 
odborov družb (2 osebi)

Strokovnjak za varstvo osebnih 
podatkov – GDPR (1 oseba)

650.000 EUR Družinsko podjetje 15 zaposlenih

ZRS – Zbornica računovodskih servisov SIR – Slovenski inštitut za revizijo

Osebna
Izkaznica



V družbi Revidera 
opravljamo računovodske, 
davčne in finančne 
storitve oziroma storitve 
revidiranja, finančnega in 
podjetniškega svetovanja 
za (samostojne) podjetnike, 
šole, sklade in agencije. 

Poslanstvo podjetja je, 
poslovnim partnerjem 
ponudit učinkovite storitve, ki 
so v skladu z lokalnimi zakoni 
in mednarodnimi strokovnimi 
standardi. Partnerjem 
zagotavljamo zanesljivo 
oporo za hitre in varne 
odločitve. Z združevanjem 
in nadgrajevanjem 
posebnih strokovnih 
znanj zagotavljamo 
interdisciplinarni pristop 
k projektom in s tem 
povečujemo učinkovitost 
njihovega delovanja.

V podjetju z skoraj 30 letno tradicijo si 
prizadevamo k letni rasti, ki omogoča širitev 
poslovanja in dejavnosti. Leta 2008 smo svoje 
poslovanje preselili v poslovno stavbo na 
območju obrtne cone v Slovenski Bistrici, ki 
pa smo jo v skladu s povečanjem dejavnosti 
leta 2017 tudi dogradili. Poslovanje poteka v 
modernih in zaposlenim prijaznih prostorih na 
več kot 700 m2.  Svojo dejavnost nadgrajujemo 
tudi z izobraževanji s področja računovodstva, 
revizije, davkov.

Revidera je družinsko 
podjetje, specializirano 
za dejavnosti revidiranja, 
davčnega svetovanja, 
računovodskega svetovanja 
in svetovanja na področju 
podjetniških financ.



Revidera pri svojem delu uporablja visoke profesionalne 
standarde in svojim naročnikom ponuja prvovrstne 
storitve. V naših ekipah sodelujejo strokovnjaki za 
revizijska, računovodska in analitska dela v gospodarskih 
podjetjih, v javnem sektorju in projektnih organizacijah ter 
nadzoru porabe proračunskih sredstev. Zunanje nadzore 
nad delovanjem našega sistema kakovosti izvajajo strogi 
presojevalci Agencija za nadzor nad revidiranjem ter Urad 
za nadzor proračuna.

Nadzorniki so imenovani s strani države, ki regulirajo 
stroko neposredno ali na podlagi podeljenega 
javnega pooblastila. V Revideri imamo za notranji 
nadzor vzpostavljena interna pravila o obvladovanju 
kakovosti, ki so sestavni del izvajanja naše dejavnosti. 
Smo predani stroki, kot ekipa izjemno povezani in 
fleksibilni, ko delamo na posameznih projektih. V 
odnosu do strank smo predani poslu in smo del 
njihove ekipe.

Strokovno odlično podkovana ekipa podjetja 
Revidera tako danes izvaja revizijska, računovodska 
in analitska dela v gospodarskih podjetjih, v javnem 
sektorju in projektnih organizacijah ter v proračunu 
države pri nadzoru porabe proračunskih sredstev. 
Partnerji s področja gospodarstva so večinoma iz 
lokalnega okolja, za naročnike s področja javnega 
sektorja pa informacijska tehnologija omogoča 
obdelavo in opravljanje storitev ne glede na lokacijo.
V okviru revizijske dejavnosti izvajamo notranje in 
zunanje revizije za pravne subjekte iz Slovenije. 

Visoki profesionalni standardi 
in preverjena kakovost

“Že več let smo sodelavci Urada za nadzor 
proračuna Republike Slovenije za EU projekte, 
kar potrjuje, da smo poslovnim partnerjem 
vredni zaupanja”. 



Uspešen razvoj in rast podjetja zagotavlja 
ekipa petnajstih sodelavcev, ki pri svojem delu 
in odnosih s poslovnimi partnerji spoštujejo 
vrednote podjetja, kot so zanesljivost, kvaliteta, 
učinkovitost, znanje, izkušnje, poštenost in 
partnerstvo. 

Zaposleni v Revideri, so strokovnjaki z 
dolgoletnimi izkušnjami iz računovodskih 
in analitskih področij različnih podjetjih in 
drugih pravnih subjektov, svoja strokovna 
znanja imajo ustrezno potrjena z licencami 
za opravljanje računovodskih in revizorskih 
storitev in lahko naročnikom nudijo ustrezna 
strokovna znanja. 

“To je dodana vrednost k storitvi, ki 
jo opravljaš. S številnimi izkušnjami 
pridobivamo nove poglede na 
procese dela, s tem pa tudi možnost 
kvalitetnega svetovanja strankam, 
od njih pa je odvisno, v kolikšni meri 
so dojemljive za nasvet oziroma kako 
pogosto izkoristijo naš nasvet ali 
drugo strokovno pomoč”.

Ponosni smo, da veliko delamo na zdravju, 
motiviranju, izmenjavi znanja ter izobraževanju 
zaposlenih. Družba Revidera je vključena v natečaj 
Mavrica zdravja, timsko delo in povezanost pa se 
krepi na team-buildingih, dvakrat tedensko se v 
prostorih družbe organizira skupna vadba oziroma 
rekreativna dejavnost za zaposlene. 

Zavedamo se, da dobri kadri predstavljajo podjetje 
in so naše premoženje, ki ga sicer še ne znamo 
vrednotiti v računovodskih izkazih s količino in 
vrednostjo, a je to premoženje zelo pomembno.

Spoštovanje vrednot 
podjetja

Dobri in povezani sodelavci 
so ključni za uspeh



Povezovanje in izmenjava izkušenj med člani SBC nam je 
pomembna pridobitev, kajti kot posamezniki smo premajhni 
in povezovanje je zato nujno. Če kot posamezniki na državne 
institucije naslovimo določena mnenja in pobude, večkrat 
nismo slišani. Povezani lahko storimo več in smo lahko 
učinkovitejši v prizadevanju za boljši in pravičnejši jutri.

“Gospodarstvo je tisti motor, ki družbi daje 
možnost razvoja in pomembno je na to 
opozarjati. Želimo opozarjati na deviacije na 
področju predpisov in njihove zlorabe”. 

Družba Revidera je član Kluba slovenskih 
podjetnikov (Slovenian Business Club), saj želimo 
biti prisotni na slovenskem in tudi EU trgu v 
združenju podjetnikov s podobnimi vrednotami. 

Družine podjetij, ki imajo 
pozitivne vrednote



Renata
Flis Javornik

Evgenija
Flis
Andrej

Renata Flis je pooblaščena 

revizorka in državna notranja 

revizorka, direktorica 

družbe Revidera d.o.o.. Svojo 

profesionalno in samostojno 

poslovno pot je začela z 

ustanovitvijo podjetja Revidera 

računovodstvo d.o.o., leta 1990. 

Diplomirala je na Ekonomsko 

poslovni fakulteti v Mariboru, 

smer finance.

Evgenija Javornik je državna 

notranja revizorka, preizkušena 

notranja revizorka in preizkušena 

računovodkinja, zaposlena v družbi 

REVIDERA d.o.o. in direktorica 

družbe Revidera Računovodstvo, 

d.o.o.. Svojo profesionalno pot je kot 

revizorka začela v podjetju Revidera 

d.o.o. leta 2005. Diplomirala je na 

Ekonomsko poslovni fakulteti v 

Mariboru, smer finance. 

Andrej Flis je pooblaščen 

revizor in strokovnjak za varstvo 

osebnih podatkov, zaposlen 

v družbi Revidera d.o.o.. Svojo 

profesionalno pot je kot revizor 

začel v podjetju Revidera d.o.o. 

leta 2004. Diplomiral je na 

Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, 

smer avtomatizacija.

Renata Flis, direktorica 

M: +386 41 845 705 

E: renata.flis@revidera.si

Evgenija Javornik 

M: +386 41 471 736 

E: evgenija.javornik@revidera.si

Andrej Flis 

M: +386 41 285 175 

E: andrej.flis@revidera.si



Čisti računi.
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Čisti računi.


