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Temeljni standard v tej zvezi 

1310 – Zahteve programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti  
Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti mora vključevati notranje in zunanje presoje. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti je stalno in redno presojanje celotnega spektra revizijskega 

in svetovalnega dela, ki poteka pri notranji reviziji. Stalne in redne presoje so sestavljene iz strogih, 
celovitih postopkov, stalnega nadziranja in preizkušanja notranjerevizijskega in svetovalnega dela in rednih 
preverjanj in potrditev skladnosti z Opredelitvijo notranjega revidiranja, Kodeksom etike in Standardi. To 
vključuje tudi stalna merjenja in proučevanje uspešnosti delovanja (npr. uresničitev revizijskega načrta, časa 
izvedbe, sprejeta priporočila in zadovoljstvo naročnika). Če izidi presoj nakazujejo področja za izboljšave 
notranje revizije, bo vodja notranje revizije take izboljšave uresničil s programom zagotavljanja in 
izboljševanja kakovosti. 

 
2. Pri presojah se ovrednotijo in sprejmejo sklepne ugotovitve o kakovosti notranje revizije, kar vodi do 

priporočil za ustrezne izboljšave. Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti vključuje oceno: 
 

• skladnosti z Opredelitvijo notranjega revidiranja, Kodeksom etike in Standardi, vključno s 
pravočasnimi popravljalnimi ukrepi za odpravo pomembnih primerov neskladnosti, 

• ustreznosti notranjerevizijske temeljne listine, ciljev, nalog, usmeritev in postopkov, 
• prispevka k upravljanju organizacije, upravljanju tveganj in kontrolnim postopkom organizacije, 
• skladnosti z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in standardi za nadzor javnih financ ali panožnimi 

standardi, 
• uspešnosti nenehnega uvajanja izboljšav in sprejemanja dobrih praks, 
• koliko notranja revizija dodaja vrednost organizaciji in izboljšuje njeno delovanje. 
 

3. Prizadevanja programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti vključujejo tudi spremljanje izvajanja 
priporočil, ki se nanašajo na ustrezno in pravočasno prilagajanje virov, tehnologije, procesov in postopkov. 

 
4. Da zagotovi izpolnjevanje odgovornosti in preglednost, sporoča vodja notranje revizije izide zunanjih in po 

potrebi notranjih presoj programa kakovosti različnim deležnikom (kot so poslovodstvo, organ nadzora in 
zunanji revizorji). Najmanj enkrat na leto poroča vodja notranje revizije poslovodstvu in organu nadzora o 
prizadevanjih in izidih programa kakovosti.    
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