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Člani UO so posredovali navedene osebne podatke in se strinjali z njihovo objavo! 
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Predstavitev članov upravnega odbora v mandatu marec 2015 – marec 2017 

Člani upravnega odbora (UO) Slovenskega odseka ISACA z mandatom do skupščine marca 2017 so: 

- predsednik, Peter Grasselli, CISA, PRIS, platinasta raven članstva. Peter je bil že več mandatov član, podpredsednik in 
predsednik UO Slovenskega odseka ISACA ter član strokovnega sveta SIR. Sicer je svetovalec s področja varovanja IT in 
revizor informacijskih sistemov, zaposlen v AITSA d.o.o. Ima več kot 25 let izkušenj s področja IT v različnih vlogah, od 
razvijalca, sistemskega inženirja, administratorja baz podatkov in upravljavca omrežja do vodje informatike v večjem 
slovenskem podjetju. Z revizijo IS se ukvarja od leta 2001. Od takrat je vodil in izvajal storitve s področja upravljanja 
varovanja informacij in dajanja zagotovil za IT za slovenske organizacije, za evropsko agencijo ACER in za eno največjih 
farmacevtskih družb na svetu. 

- podpredsednik, mag. Miha Ozimek, CISA, CISM, PRIS, srebrna raven članstva. Miha je opravil podiplomski specialisti-
čni študij s področja varovanja informacij, je tudi imetnik drugih nazivov s tega področja. Od leta 2007 deluje kot preiz-
kušeni revizor informacijskih sistemov in presojevalec sistemov vodenja kakovosti, IT storitev in varovanja informacij 
pri SIQ. Sisteme je presojal v slovenskih organizacijah, v EU in JV Evropi. Pri revizijah IS je poudarek na obvladovanju 
programske opreme in optimizaciji stroškov namenjenih za IT. Sodeluje z AKOS, ARHIV RS in IP-RS pri pripravi organi-
zacij na izvajanje dela skladno z določili zakonodaje (ZVOP-1, ZEKOM-1, ZVDAGA, itd). Od 2008. sodeluje kot gostujoči 
predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju varovanja informacij in vodenja IT storitev ter svetuje pri vzpo-
stavitvi SUVI in izboljševanju IS. 

- tajnica, Anja Pirc, bronasta raven članstva. Anja je 2009. diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, opravila je izpit 
CISA. Že šesto leto je revizorka IS pri Ernst&Young d.o.o., kjer sodeluje pri revizijah IS tako v bankah in zavarovalnicah 
kot tudi v proizvodnih, trgovskih in telekomunikacijskih družbah v Sloveniji. Pri delu sodeluje tudi z izkušenejšimi 
revizorji IS iz tujine. 

- blagajnik, mag. Vinko Letnar, CISA, CGEIT, PRIS, zlata raven članstva. Vinko ima več kot 25 let izkušenj na različnih  
delovnih mestih s področja t.i. podpornih funkcij (organizacije - kadrov, kontrolinga, informatike, revizije) v različnih 
finančnih institucijah in drugih panogah. Z revizijo IS se ukvarja od leta 2001. Vodil je več kot 50 notranje-revizijskih 
projektov, ki vključujejo tako preglede upravljanja različnih področij informacijske infrastrukture, kot tudi preglede 
najzahtevnejših projektov s področja prenove informacijskih sistemov v bančništvu in zavarovalništvu. 

- skrbnik za komuniciranje, Damir Savanović, CISA, CISM, PRIS, zlata raven članstva. Damir je analitik v CSA – Cloud 
Security Alliance, njegovo strokovno področje je informacijska varnost, še posebej v oblaku. Vrsto let je delal kot 
revizor informacijskih sistemov v finančnih institucijah, telekomunikacijskih, proizvodnih in trgovskih organizacijah v 
regiji. Napisal je številne strokovne članke na temo revizije informacijskih sistemov, informacijske varnosti, 
računalništva v oblaku itd. Poleg tega redno predava na strokovnih konferencah v regiji. 

- skrbnica za certificiranje, Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, platinasta raven članstva. Boža je od 2015. upokojenka, 
sicer pa ustanovna članica Slovenskega odseka ISACA. V preteklosti je delovala tako v vodstvu Slovenskega odseka 
ISACA, večkrat kot predsednica UO, kot v vodstvu Sekcije PRIS pri SIR; bila je tudi članica strokovnega sveta SIR. Za 
prispevek k uspešnosti odseka je ob odsekovi 20. obletnici prejela priznanje. Svoje izkušnje pri izvajanju revizije in 
vodenju IT v bankah ter pri delu odseka bi želela prispevati zlasti na področjih izobraževanja in organizacije konferenc. 

- članica, Taja Andrej, članica odseka od novembra 2014. Taja zaključuje študij na Pravni fakulteti in je nosilka naziva 
SIST – poznavalec upravljanja informacijske varnosti. Trenutno se pripravlja na izpite in pridobitev certifikatov s podro-
čja informacijske varnosti. Po pridobitvi Zoisove štipendije je delala za Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije na 
področju evidenc osebnih podatkov in javnih pooblastil, v odvetniški pisarni, za Inštitut za kriminologijo, nazadnje pa je 
bila zaposlena v podjetju iTehlab, informacijske tehnologije, d.o.o., kot asistentka za informacijsko varnost. 

- bivši predsednik, skrbnik za odnose z institucijami, Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, platinasta raven 
članstva, predsednik v prejšnjem in že več mandatov na drugih funkcijah v UO. Renato je poslovodni svetovalec in 
revizor informacijskih sistemov. 12 let je izvajal in vodil storitve v eni od štirih največjih svetovnih revizijsko svetovalnih 
družb, od tega 1,5 leta v ZDA in Veliki Britaniji, 1 leto delal kot partner v svetovalni družbi na področju korporativnega 
upravljanja. Vodil je prek 500 svetovalnih in revizijskih projektov v Sloveniji in drugod po Evropi v praktično vseh 
industrijskih panogah ter v javnem sektorju. Področja dela: korporativno upravljanje, strategija, upravljanje človeških 
virov, obvladovanja tveganj, dajanja zagotovil in IT revizija. Je tudi član upravnega odbora ZMCS. 

- pridruženi član, po pooblastilu UO skrbnik za članstvo, mag. Marko Jagodic, CISA, CRISC, PRIS, srebrna raven članstva, 
tajnik in skrbnik za komuniciranje v prejšnjem UO. Marko je direktor in lastnik VRIS, Varnost in revizija IS, d.o.o. Bil je 
mladi raziskovalec in asistent na Fakulteti za elektrotehniko, kasneje pa zaposlen na svetovalnih in vodilnih mestih v 
finančnem posredništvu (direktor borznoposredniške družbe Nika BPD, izvršni direktor področja upravljanja s 
premoženjem v KD Group) in pri razvoju programske opreme (svetovalec generalnega direktorja in direktor podjetja 
Evolve, razvoj internetnih rešitev) ter član več nadzornih svetov. Ima prek 20 let izkušenj z organizacijo, tehnologijo, 
vodenjem poslovanja in projektov v finančnih storitvah, razvojem programske opreme zanje. V zadnjem času sodeluje 
predvsem pri revizijah IS in različnih svetovalnih projektih. 


