~IIA-Slovenski
~.~_"_odrf/l

inštitut

The Institute of
Internal

Auditors

Slovenski odsek

ilA - Slovenski inštitut ln Slovenski odsek ISACA
Dunajska 106
1000 Ljubljana

Državni zbor
Poslanske skupine
Wubijana, 27.11.2018

Spoštovani!

Na Vas se obračamo v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o revidiranju, ki se po
nujnem postopku sprejema v Državnem zboru. Strinjamo se, da je čimprejšnji sprejem novele nujen,
saj nas bo prepozna implementacija EU direktive 2006/46/ES v slovensko zakonodajo drago stala.
Želeli bi vas pa opozoriti, da na spletu objavljena verzija predloga zakona še vedno vključuje 9. člen, ki
daje posebne pristojnosti Slovenskemu inštitutu za revizijo (SIR), in ga opredeljuje kot nosilca javnih
pooblastil, kar ni sprejemljivo, saj gre za zasebni zavod. Menimo, da uzakonjenje izvajalca izobraževanj
omejuje konkurenco, ki je eden od temeljev delovanja Evropske unije. Na tem področju delujemo tudi
druge organizacije, kot sta na primer ilA - Slovenski inštitut' in Slovenski odsek ISACA2, ki smo tudi
vključene oziroma smo nosilci razvoja stroke.
Tako se v Sloveniji na področju notranjega revidiranja uporabljajo Standardi strokovnega ravnanja o
notranjem revidiranju, ki so intelektualna lastnina globalnega inštituta notranjih revizorjev (The IIA)3, ki
ima med institucionalni dogovor sklenjen z ilA - Slovenskim inštitutom, in ne Slovenskim inštitutom za
revizijo. Na področju informacijskih sistemov se v Sloveniji uporablja Okvir strokovnega ravnanja za
dajanje zagotovil/revidiranje IS - ITAF4, ki je intelektualna lastnina globalnega neodvisnega
IlA Slovenski inštitut je bil formalno (kot odsek) ustanovljen leta 2000. Aktivneje deluje od 2006, saj od takrat
vsako leto organizira vsaj deset, za člane brezplačnih dogodkov, od leta 2012 dalje tudi dvodnevno mednarodno
konferenco. Poslanstvo inštituta, ki kot del mednarodnega združenja ilA (The Institute of Internal Auditors),
vodilne strokovne organizacije v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega
revidiranja, širitev načel upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. Trenutno ima v Sloveniji 262 članov. Več
o delovanju lahko preberete na www.iia.si.
2SIovenski odsek ISACA ima trenutno prek 150 članov in je pridružen mednarodni organizaciji ISACA. Vsako
leto organizira vsaj deset brezplačnih dogodkov za člane in tudi dvodnevno mednarodno konferenco. Poslanstvo
odseka je razvoj in širjenje uporabe globalno sprejetih praks za informacijske sisteme. Več o našem delovanju
lahko preberete na www.isaca.si.
3 Mednarodno
združenje ilA (The Institute of Internal Auditors) ima več kot 190 tisoč članov, v 170 državah, v
sodelovanju 108 inštitutov; Več o delovanju globalne organizacije lahko preberete na www.global.theiia.org
4 http://www .isaca. org/Knowledge-Center/I
TAF -1S-Assu rance-Aud it-/1S-Aud it-and-Assu rance/Pages/Standard sfor-IS-Audit-and-Assurance-Slovenian.aspx
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neprofitnega združenja ISACA5, ki je pogodbo o prevodu, avtorskih pravicah in uporabi intelektualne
lastnine sklenila s Slovenskim odsekom, ne s Slovenskim inštitutom za revizijo. ISACA razvija in
vzdržuje obsežno bazo znanja, metodologij in virov za strokovnjake s področja IT in izvaja mednarodno
priznane izobraževalne in certifikacijske programe, med njimi tudi za naziv CISA (Certified Information
Systems Auditor)6. Z ISACA ima med institucionalni dogovor sklenjen Slovenski odsek ISACA in ne
Slovenski inštitut za revizijo.
Zgoraj omenjena EU direktiva se nanaša izključno na opravljanje obvezne (zunanje) revizije, 9. člen pa
opredeljuje druga področja in je tako že v ZRev-2 nenaravno vrinjen. Predlagamo, da se ta člen izloči iz
zakona in področja po potrebi urejajo v posebnem zakonu, ki bo sprejet po običajnem postopku, in bo
tako lahko predmet širše razprave.
Področji notranje revizije in revidiranja informacijskih sistemov nista enako regulirani, kot področje
obvezne (zunanje) revizije: ni dovoljenj za delo, ni podvrženo zakonsko predpisanemu nadzoru.
Notranjo revizijo v javnem sektorju katere sestavni del je tudi revidiranje informacijskih sistemov, že
opredeljujejo drugi zakoni in predpisi (Zakon o javnih financah, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki jih
podpiše minister, pristojen za finance). Prav tako je notranja revizija v finančnem sektorju (v bankah,
zavarovalnicah, borzno posredniških družbah in družbah za upravljanje), kjer igra pomembno vlogo tudi
revidiranje informacijskih sistemov, opredeljena s področnimi zakonodajami.

Za kakršnokoli vprašanje, vas vljudno naprošamo, da se obrnete na IlA - Slovenski inštitut (elektronski
naslov polona.pergar@gmail.com ali info@iia.si, ali na telefon 040/474-846) ali na Slovenski odsek
ISACA (na elektronski naslov predsednik@isaca.si ali tajnik@isaca.si, ali na telefon 041/819-230).

Lep pozdrav,
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Pergar Guzaj

Peter Grasselli
Predsednik Slovenskega odseka ISACA
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ISACA je neprofitno globalno združenje strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, ki ima prek 135000
članov v 188 državah. Slovenski odsek ISACA je en od 217 odsekov, ki delujejo v 92 državah. Več na
www.isaca.org.
6 pravica izobraževanja za CISA je z dogovorom prenesena z ISACA na Slovenski odsek ISACA. Več o CISA na
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx.
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