
Mednarodni okvir strokovnega ravnanja 
 

Izvedbeno navodilo 1010 
 

Standard 1010 – Pripoznanje opredelitve notranjega revidiranja, Kodeksa etike in 
Standardov v notranjerevizijski temeljni listini 
 
V notranjerevizijski temeljni listini mora biti pripoznana obvezna narava opredelitve notranjega 
revidiranja, Kodeksa etike in Standardov. Vodja notranje revizije naj se o opredelitvi notranjega 
revidiranja, Kodeksu etike in Standardih pogovori s poslovodstvom in organom nadzora. 
 

 Spremenjeni standardi, ki veljajo od 1. januarja 2013. 
 
 
Uvod 
 
Priporočljivo je, da vodja notranje revizije pred sestavljanjem ali spreminjanjem notranjerevizijske 
temeljne listine pregleda Mednarodni okvir strokovnega ravnanja in osveži svoje poznavanje obveznih 
sestavin, vključno z Opredelitvijo notranjega revidiranja, Kodeksom etike in Standardi. Vodja notranje 
revizije mora občasno pregledati notranjerevizijsko temeljno listino in jo predložiti poslovodstvu in 
organu nadzora v odobritev (Standard 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost in naloga). Koristno je, 
če vodja notranje revizije pozna postopek za odobritev notranjerevizijske temeljne listine v organizaciji 
in kot del tega postopka organizira razpravo o listini z organom nadzora in poslovodstvom. 
 
 
Izvajanje 
 
Za pripoznanje obveznih sestavin notranjerevizijske temeljne listine lahko vodja notranje revizije poda 
posebna stališča. Med drugim na primer:  
 

»Notranja revizija bo ravnala v skladu z obveznimi navodili Inštituta notranjih revizorjev, ki vključujejo Opredelitev 
notranjega revidiranja, Kodeks etike in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri revidiranju (Standarde). Ta 
obvezna navodila predstavljajo temeljne zahteve za strokovno ravnanje pri notranjem revidiranju in načela, po katerih se 
ocenjuje uspešnost delovanja notranje revizije.«  
 

Druga možnost namesto uporabe določenega besedila pa je, da se v notranjerevizijski listini povsod 
uporabljata izrazje in vsebina, ki zahtevata skladnost z obveznimi navodili.  

 
Razprava vodje notranje revizije s poslovodstvom in organom nadzora o notranjerevizijski temeljni 
listini je dobra priložnost, da se pojasnijo obvezne sestavine Mednarodnega okvira strokovnega 
ravnanja ter kako listina pripoznava te sestavine. 
 
Ko je listina sprejeta, je pomembno, da vodja notranje revizije spremlja obvezna navodila Inštituta 
notranjih revizorjev (IIA) in se o vseh spremembah pogovori ob naslednjem pregledu notranjerevizijske 
listine. 

 
 
Dokazovanje skladnosti 
 
Skladnost s tem standardom je dokazana v napisani in odobreni notranjerevizijski listini, ki pripoznava 
Opredelitev notranjega revidiranja, Kodeks etike in Standarde kot obvezne sestavine. Skladnost 
izkazujejo tudi zapisniki sestankov, na katerih so bile te sestavine obravnavane s poslovodstvom in 
organom nadzora, ter dokazila o rednih pregledih listine. 
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O Inštitutu  
 
Inštitut notranjih revizorjev (IIA), ustanovljen leta 1941, je mednarodno strokovno združenje z globalnim sedežem 
v kraju Altamonte Springs, na Floridi, v ZDA. IIA je svetovni glas notranjerevizijske stroke, priznana avtoriteta, 
potrjen voditelj, glavni zagovornik in glavni izobraževalec. 
 
www.globalia.org/www.thelia.org 
 
 
O izvedbenem navodilu 
 
Izvedbeno navodilo kot del Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja, ki ga je izdal Inštitut notranjih revizorjev 
(IIA), daje priporočena (neobvezna) navodila za izvajanje notranjerevizijskih dejavnosti. Zasnovan je v pomoč 
notranjim revizorjem in službam notranje revizije, da povečajo svoje zmožnosti pri doseganju skladnosti z 
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (Standardi). 
 
Izvedbena navodila pomagajo notranjim revizorjem pri uporabi standardov. Skupinsko obravnavajo pristop, 
metodologije in ravnanje pri notranjem revidiranju, ne spuščajo pa se v podrobnosti postopkov.  
 
Druga gradiva v zvezi z uradnimi smernicami, ki jih daje IIA, si lahko ogledate na naši spletni strani: 
www.globaliia.org/standards-guidance ali www.theiia.org/guidance. 
 
 
Omejitev odgovornosti 
 
IIA objavlja ta dokument za namene obveščanja in izobraževanja. Ta navodila nimajo namena dokončno 
odgovoriti na določene posamezne okoliščine in so kot taka namenjena samo za uporabo kot vodilo. IIA 
priporoča, da v neposredni zvezi s kakršno koli posebno situacijo vedno poiščete nasvet neodvisnega 
strokovnjaka. IIA ne prevzema nobene odgovornosti za nikogar, ki bi se zanašal samo na to navodilo. 
 
 
Avtorske pravice 
 
Copyright© 2016 The Institute of Internal Auditors. – Avtorske pravice ima Inštitut notranjih revizorjev (IIA). Če 
želite dovoljenje za ponatis, se, prosimo, obrnite na naslov guidance@thelia.org. 
 


