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1. Uvodna določila
Na podlagi 2. odstavka 101. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415), 4. člena
Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list
RS, št. 72/02) ter izhajajoč iz Usmeritev za državno notranje revidiranje Urad RS za nadzor proračuna
izdaja stališče s področja notranjega nadzora javnih financ, ki se nanaša na Mednarodni standard
strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2070 (v nadaljevanju: Standard 2070) – Zunanji
izvajalci storitev in odgovornost organizacije za notranje revidiranje, in sicer »Odgovornosti v zvezi s
programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v primeru, da si proračunski uporabnik notranje
revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«.
V skladu s prednostnim vrstnim redom uporabe pravil pri notranjem revidiranju, stališče spada v raven
zavezujočih pravil državnega notranjega revidiranja.

2. Standard 2070 – Zunanji izvajalci storitev in odgovornost organizacije za
notranje revidiranje
Kadar opravlja storitve notranje revizije zunanji izvajalec storitev, mora organizacijo posebej opozoriti na to,
da je organizacija sama odgovorna za vzdrževanje uspešne notranje revizije.
Pojasnilo
Ta odgovornost je nazorno prikazana v programu zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, s katerim se
ocenjuje skladnost z Opredelitvijo notranjega revidiranja, s Kodeksom etike in Standardi.

3. Stališče UNP v zvezi s Standardom 2070 – Zunanji izvajalci storitev in
odgovornost organizacije za notranje revidiranje – »Odgovornosti v zvezi s
programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v primeru, da si
proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom
zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«
V primeru, da si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega
izvajalca storitev notranjega revidiranja, je za zagotovitev in vzdrževanje dejavnosti notranjega
revidiranja v skladu z določili Zakona o javnih financah odgovoren predstojnik oz. poslovodni organ
proračunskega uporabnika, vodja notranje revizije (oseba zunanjega izvajalca storitev notranjega
revidiranja, ki je v pogodbi o izvedbi storitve notranjega revidiranja, sklenjeni s proračunskim
uporabnikom na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila, določena kot odgovorna oseba za
izvedbo notranje revizije (v nadaljevanju: zunanji izvajalec)) pa je odgovoren za kvalitetno izvedbo
notranjega revidiranja v skladu s podpisano pogodbo ter z Usmeritvami za državno notranje
revidiranje.
V tem smislu se odgovornost zunanjega izvajalca za razvoj in vzdrževanje programa zagotavljanja in
izboljševanja kakovosti v skladu z zahtevami standarda 1300 (Program zagotavljanja in izboljševanja
kakovosti) nanaša na razvoj in izvajanje postopkov stalnega spremljanja delovanja zunanjega
izvajalca storitev notranjega revidiranja v okviru konkretnega posla. Zunanji izvajalec je v skladu s
svojo poklicno skrbnostjo dolžan predstojnika oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika
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obvestiti in mu dajati napotke v zvezi z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje, ki se
nanašajo na program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti.
V primeru, da Urad RS za nadzor proračuna v proračunskem uporabniku, ki si notranje revidiranje v
celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja, v skladu z zahtevami
Standarda 1312 – Zunanje presoje oz. Standarda SNR1312.SLO.DNR uvede zunanjo presojo
kakovosti oz. pregled skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revizije z Usmeritvami za
državno notranje revidiranje, se predmet takšnega pregleda nanaša na celotni posel, ki je bil v
proračunskem uporabniku izveden za zagotovitev dejavnosti notranjega revidiranja (npr. izvedba
postopka za oddajo storitev notranjega revidiranja, sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem storitev
notranjega revidiranja ter celotno delo, ki ga je na podlagi sklenjene pogodbe v proračunskem
uporabniku opravil zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja).
V kolikor izidi tako opravljene zunanje presoje kakovosti oz. pregleda skladnosti organiziranosti in
delovanja notranje revizije z Usmeritvami za državno notranje revidiranje v konkretnem proračunskem
uporabniku podpirajo izjavo »skladnost z Usmeritvami za državno notranje revidiranje«, lahko zunanji
izvajalec, ki je izvajal storitve notranjega revidiranja v tem proračunskem uporabniku, uporablja izraz
»skladnost z Usmeritvami za državno notranje revidiranje« le v primeru, ko v roku 5-ih let od pridobitve
izsledkov opravljene zunanje presoje kakovosti v konkretnem proračunskem uporabniku, ponovno
izvaja notranjo revizijo v istem proračunskem uporabniku.
Ne sme pa takega izraza zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja uporabljati pri izvajanju
storitev notranjega revidiranja za druge proračunske uporabnike, pri katerih zunanja presoja kakovosti
oz. pregled skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revizije bodisi ni bil izveden bodisi njegovi
izidi ne podpirajo upravičenosti uporabe takšne izjave.
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