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Slovenski odsek ISACA®
Odsek je bil na pobudo članov sekcije za revidiranje informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu
za revizijo (SIR) ustanovljen 30. aprila 1995 kot 137. odsek neodvisnega, neprofitnega združenja,
®
takrat imenovanega Information Systems Audit and Control Association (Združenje za revizijo in
®
nadzor informacijskih sistemov), ki zdaj za svoj naziv uporablja samo kratico – ISACA . Slovenski
odsek kot prostovoljno združenje deluje v okviru ISACA samostojno, po dogovoru domuje na SIR, na
Dunajski cesti 106 v Ljubljani, a ni organiziran kot društvo po slovenski zakonodaji.
®

Uspešnost delovanja ISACA in odseka dokazujejo tako rastoče število odsekovih članov*, kot tudi
skupaj kar 22 nagrad ISACA, ki smo jih prejeli do zdaj:
-

2 nagradi K. W Snipes za majhne odseke v svetovnem merilu, 2000, 2001;
4 regijske nagrade K. W Snipes za srednje velike odseke, 2002, 2004, 2006, 2008;
5 regijskih nagrad K. W Snipes za majhne odsek, 1998 – 2001, 2005;
10 nagrad za spletne strani, zlata 2011, srebrna 2002, bronasta, 2001, 2003, 2005 – 2010;
predsednikova nagrada za največ udeležencev iz odseka na ISACA konferencah, 1999.

1995

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

2013

21

46

45

41

41

49

49

62

69

85

87

100 122 139 141 147 144 152

144

* Število članov Slovenskega odseka je iz uradne evidence ISACA, na 31.7. vsako leto.

Korenine neprofitnega, neodvisnega članskega združenja ISACA sicer segajo v 1967, ustanovljeno
pa je bilo leta 1969. Do danes ima prek 118.000 članov, organiziranih v 203 odseke v 85 državah po
®
vsem svetu. ISACA je 1978. uvedla certifikacijski program CISA , ki je postal globalno priznan naziv.
®
V 35 letih je ISACA podelila prek 106.000 nazivov CISA ! Od uvedbe v 2002. je ISACA podelila tudi
®
®
prek 23.000 nazivov CISM , od 2007. prek 5.800 nazivov CGEIT in od 2010. prek 17.000 nazivov
TM
®
®
®
TM
CRISC . ISACA nazivi CISA , CISM , CGEIT in CRISC so v svetu med najbolj prepoznanimi,
iskanimi in najbolje plačanimi strokovnimi nazivi za področja revidiranja, dajanja zagotovil, nadzora in
varnosti ter vodenja IT v podjetjih ter z IT povezanih tveganj in skladnosti. ISACA standarde ter
TM
smernice dajanja zagotovil in revidiranja IS – od lani združene v prenovljeni, 2. izdaji ITAF –, je priznal tudi IIA – The Institute of Internal Auditors, mednarodna organizacija notranjih revizorjev, privzeti
so tudi v slovenski pravni red. V 2013 pa je ISACA izdala tudi novo, že 5. izdajo v svetu uveljavljene®
ga poslovnega okvirja za vodenje in nadzor IT v podjetjih, COBIT 5.
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Spoštovani člani in prijatelji Slovenskega odseka ISACA,
za nami je zanimivo obdobje polno izzivov na gospodarskem in na drugih področjih in ne kaže, da se
bo ta trend v Sloveniji obrnil na bolje v zelo kratkem času. V odseku smo si zastavili ambiciozen načrt
dela, kateremu dobro sledimo zahvaljujoč kolegom iz UO in članom odseka, ki sodelujejo pri posamičnih nalogah, vsak v okviru svojih zmožnosti.
Število članov, ki je ena od pomembnih metrik za merjenje uspešnosti dela odseka, kaže v primerjavi
s primerljivimi okolji, da smo dosegli kritično maso, kar nam ob pogledu na starostno strukturo dodatno razkrije, da moramo k sodelovanju privabiti predvsem mlajše kolege. Tega izziva se lotevamo tudi
s pomočjo naših akademskih zagovornikov, kjer imamo še priložnosti za izboljšave.
Naj spomnim, da je bila ISACA v preteklosti bolj usmerjena v revidiranje IS, vendar je že zadnjih
nekaj let njeno poslanstvo mnogo širše. To je razvidno iz njenih strateških usmeritev, kakor tudi iz
vrste nazivov, ki jih podeljuje.
Slovenski odsek ISACA deluje v povezavi s Slovenskim inštitutom za revizijo, ki je naš pomemben
partner pri organizaciji večine dogodkov in projektov. Sodelovanje se trudimo še izboljšati, predvsem
pa prihodnjim vodstvom odseka še naprej omogočiti tekoče in transparentno delo.
Kljub izzivom lahko s ponosom ugotovim, da ISACA in naši člani nenehno razvijamo strokovne vsebine in pristope ter s tem gradimo ugled tako ISACA kot njenih članov. Izdelki ne nastanejo sami.
ISACA združuje člane kot ste vi in jaz. V vsakem izdelku, metodologiji in pristopu je vgrajen napor
naših članov. Vsaka ideja in prispevek šteje.
V imenu UO se vam zahvaljujem za podporo v preteklem obdobju in vas srčno vabim k aktivnemu
sodelovanju tudi v prihodnje.
Renato Burazer,
predsednik UO
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1 Vodenje odseka
®

Slovenski odsek ISACA skladno z veljavnim statutom vodi upravni odbor. Obstoječemu v sestavi
Renato Burazer, predsednik, Uroš Žust, podpredsednik, Damir Savanović, blagajnik, Marko Jagodic,
tajnik in skrbnik za komuniciranje, Iztok Starc, član, in Boža Javornik, bivša predsednica in skrbnica
za certificiranje, mandat poteče z izvolitvijo novega, predvidoma na skupščini v marcu 2015. Na zadnji skupščini je bila za članico izvoljena tudi Katja Hozjan, ki je oktobra 2013 zaradi delovnih zadolžitev v tujini odstopila. Kot pridružena sodelavca pa sta se prav tako oktobra na poziv pridružila Jernej
Bravc in Boris Vardjan. Člani UO so ob vložitvi kandidatur podpisali izjavi o »pripravljenosti za delovanje« in o »neobstoju konflikta interesov«. Delovali so prostovoljno in za sodelovanje niso prejeli
plačila.
Od članov UO Marko Jagodic drugič zapored zaseda funkcijo tajnika, nihče od članov istega položaja
ne zaseda več kot 4 leta. UO sicer nima predvidene formalne primopredajne procedure, a je za kontinuiteto dela poskrbljeno z udeležbo štirih članov prejšnjega UO (v prejšnjem mandatu podpredsednik je zdaj predsednik, blagajnik je postal podpredsednik, ostala sta tajnik in bivša predsednica).
UO se je od imenovanja na skupščini 5. marca 2013 sestajal mesečno, razen med počitnicami, skupaj 9-krat, od tega enkrat dopisno. Renato Burazer, Marko Jagodic in Iztok Starc so se udeležili vseh
9 sej, Uroš Žust in Boža Javornik 8, Damir Savanović 5, Katja Hozjan do odstopa treh, Jernej Bravc
treh in Boris Vardjan dveh sej.
Člani UO so se v 2013 udeležili obeh konferenc vodij ISACA: podpredsednik marca v Tel-Avivu,
predsednik in podpredsednik pa septembra v Londonu. Člani UO so sodelovali tudi na spletnih
dogodkih ISACA, namenjenih vodjem odsekov.
UO je na svoji prvi seji v tem mandatu, marca 2013, obravnaval in sprejel strateški načrt dela za
mandat, s katerim je poskusil pokriti vsa področja iz ocene uravnoteženih kazalnikov. V načrt je
vključil 14 projektov ter med člane razdelil dodatne naloge, o čemer ste bili člani seznanjeni v odsekovem Mesečniku in prek spletnih strani. Plan dela in naloge je UO dopolnjeval s tekočimi zadevami,
pobudami članov in ISACA.
Odsekovega statuta v zadnjem letu nismo spreminjali, obstoječi velja od 8. maja 2012 in je objavljen
na odsekovih spletnih straneh. Za skladnost poslovanja odseka s statutom je zadolžen tajnik.
UO varnosti in zasebnosti podatkov posebej ni obravnaval, je pa glede na to, da odsek upravlja spletno stran, tajnik pa vodi evidence članov, udeležb na izobraževanjih ter prejemnikov Mesečnika in
Obvestil, v 2012 sprejel politiko zasebnosti (v pripravi je prenovljena politika), ki je objavljena na spletnih straneh in v vsakokratni množični e-komunikaciji. Odsek na svoji spletni strani objavlja imena in
nazive članov, ki se s tem izrecno strinjajo.
Odsek svoje člane k sodelovanju pri projektih redno poziva prek spletnih strani ter Mesečnikov in
Obvestil, po potrebi, na primer za pripravo predavanj, udeležbo na pripravljalnih seminarjih in sodelovanje v UO pa tudi prek osebnih kontaktov. Člani so se v 2013 odzvali tudi pozivu za sodelovanje
pri prevodu novih standardov dajanja zagotovil in revidiranja IS, pri katerem je sodelovalo 8 članov.
Odsek nima sklenjenih zavarovanj za odgovornost članov UO.
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2 Finančno poročilo
Odsek svoj denar, ki ga prejme iz prispevka članov ter namensko za posamezne projekte in promocijo od ISACA, hrani na računu pri ISACA. Sicer pa finančno poslovanje odseka poteka prek Slovenskega inštituta za revizijo (SIR), ki je pravni subjekt in formalni nosilec projektov, ki jih izvaja odsek.
Ker nekatere projekte organiziramo skupaj s SIR, je težko sestaviti enotno finančno poročilo.

Računovodski izkazi Slovenskega instituta za revizijo so redno letno revidirani. Porabo sredstev iz
stanja na računu pri ISACA odobrava UO, za evidenco je zadolžen blagajnik odseka, člani UO pa so
redno informirani o prihodkih in odhodkih posameznih projektov. Odsekovi člani so s prihodki in
odhodki projektov ter z gibanjem stanja denarja na računu pri ISACA seznanjeni na letni skupščini.
Odsekovo finančno poročilo je pregledala Anica Bratanič Grandovec.
Prihodke od zadnje skupščine predstavljajo delež članarine odsekovih
članov in namenski prispevki ISACA
za kritje stroškov prevodov in udeležbe na financirani konferenci vodij
(druge v letu ISACA ne financira),
odhodke pa kritje stroškov udeležbe
na sestankih vodij odsekov, kupnina
za knjige za udeležence 21. konference in nekaj sponzorskih prispevkov. Poleg sredstev iz članarine je
odsek za nakup promocijskih gradiv
ISACA od ISACA pridobil dodatna
sredstva iz naslova marketinškega
programa. Na računu pri ISACA je
tako odsek na dan 31.12.2013 imel
preračunano 34.235,12 EUR.

* Kot omenjeno, konferenco in plačljiva izobraževanja odsek organizira
skupaj s SIR, zato saldo prihodkov in
odhodkov ne predstavlja denarja
Slovenskega odseka. UO si v sodelovanju s SIR prizadeva ustrezno
načrtovati prihodke in odhodke iz
skupnih projektov.
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3 Promocija in članstvo
Slovenski odsek ISACA nagovarja zlasti vodilne na področjih povezanih z IS, notranjo in revizijo IS v
največjih slovenskih podjetjih, predvsem s področij tehnologije in svetovanja, finančnih storitev, bančništva in zavarovalništva ter v javnem sektorju. Prepoznavnost gradimo prek dejavnosti svojih članov, spletne strani, brezplačnih elektronskih komunikacij in dogodkov, ki jih organiziramo ali smo njihovi pokrovitelji ter s sodelovanjem z drugimi organizacijami in državnimi ustanovami.
Odsek ima svoje spletne strani www.isaca.si, ki so bile v začetku 2012 temeljito vsebinsko dopolnjene, za kar smo prejeli zlato nagrado ISACA za spletne strani. Da bi bili člani na tekočem z dogajanjem v ISACA in odseku, so s pomembnimi novostmi seznanjeni na odsekovih mesečnih dogodkih,
spletne strani so redno posodobljene, odsek pa vsak mesec izda najmanj en e- Mesečnik ali Obvestila, katerih arhiv je objavljen na spletni strani. V Obvestila so vključeni dogodki, pri katerih sodeluje
odsek, Mesečnik pa vsebuje tudi pregled novosti, napovedi, članskih ugodnosti, rezultatov raziskav
in objav iz ISACA, še posebej brezplačnih. Odsekova e-obvestila so brezplačna, prejmejo jih naročniki, ki niso samo člani (trenutno 463, od tega 143 članov), občasno pa tudi morebitni zainteresirani
po izboru urednika. Poleg objav, namenjenih samo članom ali sporočil posameznim članom, smo v
2013 izdali 9 Mesečnikov in 22 Obvestil. V letu 2013 je odsek začel uporabljati družbena omrežja.
Aktivnost je sicer še na začetni ravni, kljub temu pa ima odsekova LinkedIn skupina že 65 članov,
facebook stran pa 36 všečkov. Na odsekovi domači spletni strani so na voljo tudi povezave na uradne ISACA skupine.
Odsek redno promovira ISACA strokovne nazive na spletnih straneh in v Mesečniku, promovirali smo
jih tudi ob pozivih za udeležbo na pripravljalnih seminarjih (glej naslednje poglavje).
V okviru sodelovanja z drugimi inštitucijami so naši člani v letu 2013 izvedli vodenje dveh okroglih
miz na dogodku IT Slovenija, ki ga je organiziralo podjetje Palsit 6. junija 2013:
®

®

- COBIT in kaj prinaša COBIT za podjetja, ter
- Kateri certifikati prinašajo katera znanja.
V 2013 je odsek sponzoriral dva dogodka:
- Dan komunikacij, 30. septembra na FRI v Ljubljani, na kateri je ISACA, odsek in prednosti nazivov predstavil Iztok Starc;
- konferenco Infosek 2013, od 20. do 22. novembra v Novi Gorici, na kateri sta sodelovala tudi
naša člana Tadej Kosmačin in Igor Karnet, ki sta v svoji predstavitvi vključila tudi predstavitev
ISACA nazivov in pogojev za njihovo uporabo.
Udeležence izpitov v Ljubljani je že po tradiciji junija pozdravila Boža Javornik, bivša predsednica,
decembrskim kandidatom pa je srečo zaželel Renato Burazer, predsednik UO. V Mesečniku objavljamo nove člane odseka in tiste člane, ki so pridobili nove nazive ISACA.
Pozivi za prostovoljno sodelovanje pri aktivnostih ISACA so bili občasno predstavljeni udeležencem
izobraževanj in v Mesečniku (na primer za mentorstvo ali pridobivanje novih članov), člani so bili na
oba načina večkrat pozvani k sodelovanju pri odsekovih aktivnostih.
Dejavnosti ISACA so člani UO promovirali tudi skozi sodelovanje z univerzami. Tako smo 29. julija s
Fakulteto za računalništvo in informatiko, FRI, v Ljubljani, podpisali Memorandum o sodelovanju.
Med odsekovimi člani so trije akademski zagovorniki (Aleš Živkovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, FERI, Maribor, Rok Rupnik, FRI, Ljubljana in Borut Jereb, Fakulteta za logistiko, FL v Celju), zadnja od lani, in en član študent (Iztok Starc, FRI, Ljubljana). ISACA vsebine so
vključene v predavanja članov na FRI v Ljubljani, FERI v Mariboru, FL v Celju in na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, sicer pa še na Ekonomski fakulteti, EF, v Ljubljani (glej prilogo 2).

Stran 6/14

Slovenski odsek ISACA®

Poročilo o delu v letu 2013

Člani UO si osebno prizadevajo privabljati nove člane odseka. Vsi novi odsekovi člani ob včlanitvi
prejmejo pismo dobrodošlice s povabilom za naročilo na Mesečnik in Obvestila, spremljanje spletne
strani in udeležbo na izobraževanjih. Tisti člani, ki niso naročniki Mesečnika in Obvestil, so vsaj
enkrat na leto pozvani k naročilu, v vsakem primeru pa prejmejo obvestila, ki so namenjena vsem
članom: o sklicu skupščine, volitvah, spremembah statuta… Obstoječi člani so pred koncem leta
povabljeni k podaljšanju članstva, marca in aprila pa je tistim, ki članstva niso podaljšali, poslanih več
osebnih opomnikov in povabil, da to storijo.
Odsek je tudi v 2013 pri organizaciji dogodkov sodeloval s Sekcijo preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter z IIA – Slovenskim inštitutom, občasno pa smo
objave dogodkov izmenjali tudi s slovenskim odsekom CSA – Cloud Security Alliance (ISACA je pridruženi ustanovni član CSA).
Ker so mesečni izobraževalni dogodki brezplačni in odprti za vse zainteresirane, predvsem člane IIA,
predstavljajo tudi priložnost za mreženje. Na spletni strani objavljamo poziv za podajo predlogov za
sodelovanje z drugimi ISACA odseki. Stike z njimi vzdržujemo na konferencah vodij, rezultat pogovorov o sodelovanju s hrvaškim odsekom pa je bil pripravljalni seminar za izpit CISA, ki sta ga v Zagrebu izvedla naša člana Franci Tajnik in Renato Burazer.
Člani Slovenskega odseka ISACA
Odsek je na 31.12.2013 imel 154 članov (31.12.2012 158, -2,5%), stopnja zadržanja članstva je bila
v 2013 88-odstotna (v 2012 90,2%, 2011 85,5%), v 2013 smo pridobili 14 novih članov (v 2012 20,
2011 23). Med člani so bili tudi 2 »akademska zagovornika« in 1 član študent; 17 članov je imelo platinasto, 39 zlato, 55 srebrno in 22 bronasto stopnjo članstva (31.12.2012: 11, 38, 56, 20). 120 članov
(77,9% vseh) je imelo pravico uporabljati 164 nazivov od tega 2 vse štiri, 5 po tri, 29 po dva. V 2013
so člani pridobili 6 nazivov (4 CISA, 2 CISM; 9 v 2012: 7 CISA, 2 CISM; 28 v 2011: 17 CISA, 2 CISM,
9 CRISC), skupaj smo imeli 107 CISA (69,5% vseh), 34 CISM, 15 CGEIT, 8 CRISC.

V odseku je bilo 31.12.2013 27 članic; najstarejši član je bil rojen 1947, najmlajši 1985, 10 je bilo
»mladih« (mlajših od 35 let). Povprečni član je bil rojen 1966. 130 članov je imelo univerzitetno ali
višjo izobrazbo (8 doktorski in 49 magistrski naziv), 114 jih je imelo 14 ali več let delovnih izkušenj.
Sestava članstva po regijah je prikazana na sliki.
Člani odseka večinoma prihajajo iz tehnoloških storitev/svetovanja (32,5%), finančnih storitev/bančništva (21,4%) javnega sektorja (8,4%), telekomunikacij (7,1%) in zavarovalništva (5,8%). Po 13,6% jih
opravlja poklic vodje/direktorja/svetovalca IT in revizorja IS, 11% je osebja IT, po 7,8% jih zaseda vodilna/vodstvena mesta v podjetjih in v IT (CIO/CTO…), 5,8% pa vodilna mesta v zvezi z varnostjo.
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4 Izobraževanje
Odsek je v letu 2013 izvedel že 21. mednarodno konferenco o revidiranju in nadzoru informacijskih
sistemov, in sicer 24. in 25. septembra 2013 v Zrečah. Na konferenci je 21 predavateljev (2 tuja) predstavilo 19 prispevkov. Udeležnina je znašala 439,20 €, za člane slovenskega odseka ISACA 373,32
€, udeleženci so za konferenco lahko uveljavljali 16 CPE. Na konferenci je bilo 83 udeležencev, od
tega 54 članov ISACA (v 2012 82/60, 2011 71). Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu udeležencev je objavljena na odsekovi spletni strani.
V okviru konference sta bili tudi tokrat organizirani delavnici, in sicer 26. septembra 2013 v Ljubljani.
Udeležnina za vsako je bila 347,70 €, za odsekove člane 295,55 €. Na delavnici Forenzika za podjetja: Pasti digitalne forenzike pri notranjih preiskavah v podjetjih ali kako preiskave izpeljati zakonito in
strokovno (Tadej Stergar) je bilo 17 (od tega 7 članov), na delavnici Upravljanje operativnih tveganj
(Marjan Potočnik) pa 14 udeležencev (3 člani), ki so lahko uveljavljali po 7 CPE.
Odsek je v 2013 v Ljubljani pripravil 9 brezplačnih izobraževalnih dogodkov, na katere udeležbe ni
bilo treba prijaviti ali napovedati. Udeleženci so za vsakega lahko uveljavljali po 2 CPE, za dogodek
ob odsekovi skupščini v marcu, ki ga je sponzoriral Microsoft Slovenija pa 3 CPE. Ker so bile seje
UO neposredno pred dogodki, so se posamezni člani UO udeležili tolikih, kot je bilo sej UO.
V 2013 je bilo na odsekovih izobraževanjih skupaj 118 (od tega 76 članov), povprečno pa 39,1 udeležencev (31,6 članov; v 2012 123 (79)/39,1 (31,3), v 2011 94 (64)/ 33,3 (29)). Najvišja udeležba na
mesečnem izobraževanju do zdaj je še vedno iz marca 2012 (67, 49 članov); v 2013 se je 7 članov
udeležilo vseh 9 izobraževanj, 4 osmih, med nečlani pa sta se po 2 udeležila štirih in treh izobraževanj. Arhiv predstavitev z izobraževanj je na voljo na odsekovi spletni strani.
Datum

Predavanje (izvajalec)

Udeležba*

8.1.2013

Deset mitov o varovanju informacij (Iztok Starc)

45+8

5.2.2013

Redarski in inšpektorski informacijski sistem – Post-implementacijski pregled RIIS
(Andja Komšo)

36+5

5.3.2013

BYOD & BYOT (Boža Javornik)
Varnost Razvoja Mobilnih Aplikacij - Revizijski pogled: primer tveganja in kontrole
(Tadej Vodopivec)
BYOD – Microsoftove rešitve upravljanja in zagotavljanja varnosti na mobilnih napravah (Primož Karlin)

42+6

9.4.2013

Pomen revizije IS kot dela revizije računovodskih izkazov (Katarina Kadunc, Uroš
Žust)

31+11

7.5.2013

Varnost razvoja mobilnih komunikacij / OWASP Top 10 Mobile Risks (Tadej Vodopi- 34+3
vec)

11.6.2013

PCI-DSS v trgovski organizaciji (Rado Brglez)
Imajo vsi radi piškotke – Smernice Informacijskega pooblaščenca (Jelena Burnik)

34+6

8.10.2013

Vpliv osebnostnih znacilnosti managerja za informacijsko tehnologijo na izbiro
mehanizmov kontrole in vzpostavljanja zaupanja v organizacijah (Goran Šušnjar)

38+3

5.11.2013

Standardna revizijska mapa v1.2 - Predstavitev osnutka mape
(Maja Hmelak, Uroš Žust)

42+7

3.12.2013

Model za spremljanje učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme
(Nataša Žabkar)

38+9

*Udeležba: število udeležencev članov + nečlanov.

Odsek v 2013 za pripravo na ISACA izpite ni organiziral študijskih skupin, je pa izvedel pripravljalne
seminarje za izpite CISA (19.-22. marca, Igor Karnet, Franci Tajnik), CISM (14.-17. maja, Rado Ključevšek, Uroš Žust) in CRISC (9.-12. aprila, Borut Jereb, Rado Ključevšek), slednjega prvič do zdaj.
Cena seminarjev je bila 600 €, zanje je bilo mogoče uveljavljati 32 CPE. Na CISA seminarju je bilo 6,
na CRISC kar 9, na CISM seminarju pa 7 udeležencev. Rezultati anket o zadovoljstvu so objavljeni
na odsekovi spletni strani.
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5 Dosežki, vrednost za člane, načrti
Po odsekovi skupščini je delo v UO prevzela nekoliko spremenjena ekipa, a smo kljub temu dokončali nekatere začete projekte, med drugim prevod pojmovnika ISACA.
Člani UO smo ponosni na dosežke v minulem letu. Kljub gospodarskim razmeram smo tudi v 2013 uspeli zadržati velik delež članov (88%), podobnega zadržanja se nadejamo tudi ob naslednjem merjenju 31. julija letos. Temu je v velikem delu posvečen tudi obsežni in podrobni načrt dela, ki si ga je zadal novi UO. Osrednji namen je poleg visokega zadržanja tudi pridobiti nove, predvsem mlade člane.
Ponosni smo na izvedeni načrt izobraževanja (9 brezplačnih izobraževanj, trije pripravljalni seminarji
in konferenca) z naraščajočo udeležbo, ki dokazuje ustrezno kakovost predavanj ter na naraščajoče
število prejemnikov e- Mesečnika in Obvestil, ki jih je že prek 450. Oboje kaže na zanimanje strokovne javnosti za našo dejavnost. V ta namen je odsekov UO formaliziral svoje napore pri komuniciranju
in sprejeli Pravilnik o komuniciranju, ki je bil osnova za prijavo na razpis ISACA za nagrade za komuniciranje. Posebej pa smo ponosni na prevod novih standardov ISACA, ki veljajo od 1. novembra
2013. Standardi in smernice ISACA so vključeni v slovenski pravni red, zato smo se potrudili in prevod
pripravili že decembra. Vse to nam bo merilo in vodilo za bodoče delo.
Tudi v letu 2013 smo člani UO dajali pobude ali sodelovali pri pobudah vodstvu ISACA; na primer na
konferenci vodij in v siceršnji korespondenci, da več pozornosti nameni malim odsekom, ki z bistveno
manjšimi sredstvi skrbijo za ohranjanje članstva in ugled ISACA, pri čemer so njihovi interesi zaradi
jezika, lokalnih razmer in standardov slabše zastopani ali niso povsem enaki tistim, ki jih zasledujeta
strategija in vodstvo ISACA. Tako stališče bomo zastopali tudi v prihodnje.
Program dela za leti 2013 in 2014
Novoizvoljeni UO je na svoji prvi seji obravnaval in sprejel program dela za mandatno obdobje in
določil nosilce posameznih projektov. Nekatere cilje smo izpolnili, nekaterim podaljšali rok za izvedbo, nekateri so trajnega značaja, 7. projekt – izobraževanje za COBIT 5 pa smo opustili, saj tudi po
dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanju nismo mogli izpolniti pogojev za sodelovanje v ISACA programu:
1. Prevod Pojmovnika ISACA in njegova promocija; cilja: promocija in približanje ISACA produktov
uporabnikom; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: april 2013;
2. Oblikovna prenova spletnih strani, ureditev zaprtega dela za člane; cilji: posodobitev, uskladitev s
celostno podobo in predlogi ISACA; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: avgust 2013;
3. Mesečna izobraževanja, 9 brezplačnih predavanj na leto, z aktualnimi temami s področij revidiranja, varovanja in upravljanja IS; cilj: ponuditi 18 ur dodatnega brezplačnega izobraževanja na leto;
vodja projekta: Renato Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: vsak prvi torek v mesecu;
4. Letne konference, dvodnevni dogodek; cilj: zagotoviti 16 ur izobraževanja na leto; vodja projekta:
Boža Javornik, odsekov UO, vodstvo PRIS; rok izvedbe: september 2013, 2014;
5. Delavnice, vsaj dve ob konferencah in ena posebej; cilj: ponuditi 21 ur dopolnilnega izobraževanja
na leto; vodja projekta: Uroš Žust, odsekov UO; rok izvedbe: september 2013, 2014;
6. Izobraževanja za nazive ISACA CISA, CISM, CRISC; cilji: povečati število udeležencev na izpitih,
promovirati vsebino in nazive, ponuditi 3x28 ur izobraževanja na leto; vodja projekta: Uroš Žust,
odsekov UO; rok izvedbe: februar – maj 2013 in 2014;
7. Izobraževanje za COBIT 5; cilj: ponuditi 14 ur dopolnilnega izobraževanja; vodja projekta: Marko
Jagodic, Uroš Žust; rok izvedbe: prva izvedba do novembra 2013;
8. Sodelovanje z univerzami, eno promocijsko predavanje na leto na vsaki fakulteti, kjer se izvajajo
programi z ISACA vsebinami ali navajajo ISACA produkti, promocija ISACA produktov z doniranjem izvodov v knjižnice; cilj: promocija ISACA in certifikatov v akademski sferi in pri bodočih članih; vodja projekta: odsekov UO, akademski zagovorniki, Borut Jereb; rok izvedbe: 2013, 2014;
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9. Sodelovanje z drugimi organizacijami: SIR, IIA, OWASP, CSA, itSMF ...; cilj: promocija ISACA,
širitev dosega odsekovih sporočil in pridobivanje morebitnih novih članov; vodja projekta: Renato
Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: stalni projekt.
10. Izvajanje promocijskih aktivnosti: vzdrževanje vsebin spletnih strani, izdajanje Mesečnika in
Obvestil, vključitev v družbena omrežja…; cilji: promocija ISACA in odseka, pridobivanje novih
članov, ohranjati kakovost in aktualnost obveščanja članov in zainteresirane javnosti; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: stalni projekt.
11. Priprava strokovnih prispevkov, člankov; cilj: promocija ISACA in njenih produktov; vodja projekta:
Renato Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: stalna naloga.
12. Prevodi: prevod statuta, prenovljenih standardov; in enega od dokumentov COBIT; cilj: promocija
ISACA in približanje oziroma povečanje uporabnosti njenih produktov; vodja projekta: Renato
Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: po delih.
13. Vzdrževanje odsekovih administrativnih postopkov in pravil, letni pregled statuta; cilj: izboljšanje
delovanja in ocene delovanja odseka; vodja projekta: Boža Javornik, odsekov UO; rok izvedbe:
stalni projekt.
14. Izdaja lastnih priznanj in potrdil; cilj: promocija ISACA, spodbuda članom za delovanje; vodja projekta: Marko Jagodic, odsekov UO; rok izvedbe: stalni projekt.
Finančni načrt za 2014
Po statutu Slovenskega odseka ISACA mora letni finančni načrt odobriti skupščina (Article IV., Section 2), UO pa sme brez odobritve skupščine dovoliti porabo do 3.000 USD (Article VII., Section 3.).
Odsekov UO je seji 4. februarja obravnaval, na dopisni seji 11. februarja pa sprejel naslednji finančni
načrt za leto 2014, ki ga skupščini Slovenskega odseka predlaga v potrditev:

V UO smo se odločili skupščini v potrditev predlagati nekaj višji znesek za promocijske aktivnosti, ker
smo skozi leta prihranili kar nekaj sredstev, glede na gospodarske razmere, starostno strukturo članov in trende pa ocenjujemo, da bo treba v prihodnje precej več kot do zdaj vlagati v zadržanje članov in pridobivanje novih, predvsem mladih članov. Zneski za udeležbi na konferencah vodij odsekov
so višji, ker bosta letošnji v ZDA in v Keniji. Po predlaganem planu bi odsek konec leta (ob tečaju
1,35 USD za 1 EUR) na računu pri ISACA imel približno 31.000 EUR.
Kot do zdaj bomo nekatere od aktivnost lahko financirali na račun zbranih udeležnin za 22. konferenco in pripravljalne seminarje, nekaj sredstev pa nameravamo pridobiti od sponzorjev naših dogodkov.
V ta namen je UO sprejel Pravilnik o sponzoriranju, ki je objavljen na spletni strani. Zbrana sredstva
bomo podobno kot v 2013 porabili za organizacijo konference, seminarjev in mesečnih izobraževanj,
za tuje predavatelje na konferenci in morebitni delavnici, za nakup knjig za udeležence konference in
za nekatere fakultete, za sponzoriranje izbranih dogodkov in objav, organizacijo dogodka ob skupščini,
za nagrade članom in glede na priložnosti za dogodke, ki povečujejo vrednost članstva v odseku.
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6 Rezultati samoocenitve
Objective
Objective 1: Plan and maintain an effective and active local chapter operation with respect to administration.
Objective 2: Plan and maintain and effective an active local chapter operation with respect to membership services.
Objective 3: Provide an ongoing education program for individuals within your chapter
territory.
Objective 4: Maintain regular contact with ISACA International HQ and participate in
ISACA international activities and conferences.
Objective 5: Promote professional growth and development of individuals within your
chapter territory through the acquisition and maintenance of their ISACA certifications.
Objective 6: Communicate and promote the value of ISACA to the business community within your chapter territory.
Objective 7: Communicate and promote the value of ISACA to the regulatory community within your chapter territory.
Objective 8: Communicate and promote the value of ISACA to the academic community within your chapter territory.

Weight

Rating (0-5)

Totals

18%

5

0,9

18%

5

0,9

18%

5

0,9

10%

5

0,5

12%

4

0,48

10%

4

0,4

6%

3

0,18

8%

5

0,4

Overall Chapter Rating:

4,66

CBSC Rating Scale:
0 = not started (0-19% of components met)
1 = started some discussions and research (20-39% of components met)
2 = actively being worked on (40-59% of components met)
3 = already incorporated to some degree (60-79% of components met)
4 = making improvements to an already existing capability (80-99% of components met)
5 = already incorporated to a high degree, with planned reviews and improvements on a regular basis (100%)

Obrazložitev ocen
Cilj 1. V 2012 smo sprejeli nov statut z opisi nalog članov UO, skladnost z njegovim delovanjem zagotavlja tajnik UO. V 2013
je UO s sprejetjem Načrta komuniciranja formaliziral pravila odsekovega komuniciranja s člani in zainteresirano javnostjo.
Vodstvo odseka vlaga trud v privabljanje novih prostovoljcev, pri čemer vzdržuje razmerje med izkušenimi in novimi člani UO.
V 2013 smo uspeli v delo UO vključiti 2 nova pridružena sodelavca.
Cilj 2. Odsek je redno izdajal Mesečnik (9-krat; vanj so vključena tudi obvestila ISACA) in Obvestila (22-krat), ima vzpostavljene spletne strani, ki so redno posodobljene in je zanje prejel zlato nagrado ISACA. Odsek vzdržuje tudi svojo LinkedIn skupino
in facebook stran, organizira redna mesečna izobraževanja, ki jih izkoristi tudi za obvestila članom.
Sodelovanje v družbenih omrežjih je sicer še bolj na začetni ravni, a skladno z razpoložljivimi viri. Načrtujemo tudi vzpostavitev
sistema nagrajevanja najbolj aktivnih članov.
Cilj 3. Upravni odbor kot organ skrbi za izobraževanje. Izobraževanje je redno, mesečno (9×), izvajajo se priprave na ISACA
izpite (CISA, CISM, CRISC), delavnice (2) in letna konferenca, udeležencem je bilo v 2013 ponujeno kar 145 CPE.
Spremljanje pričakovanj udeležencev izobraževanj se izvaja z uporabo anket, ki so osnova za načrtovanje nadaljnjih programov izobraževanj. Interdisciplinarna izobraževanja se izvajajo skupaj s SIR in IIA. Obveščanje o novih produktih ISACA se
izvaja prek Mesečnika, Obvestil, spletnih strani in na mesečnih sestankih, kjer so občasno predstavljeni aktualni produkti,
predstavitve prenovljenih ISACA standardov in smernic pa so vključene v mesečna izobraževanja ali na konferenco.
Cilj 4. Odsek se je aktivno odzival na povabila in pozive ISACA, vzdrževal redno komunikacijo in v roku oddal zahtevana letna
poročila. Prijavili smo se na natečaj za nagrado za komuniciranje, svoje dogodke smo objavljali na ISACA portalu, poslali dva
predstavnika na letno konferenco voditeljev ISACA v London in enega v Tel Aviv. ISACA standardi in smernice so vključeni v
lokalne predpise, o tem smo obvestili ISACA. Poleg tega se je predsednik UO na svoje stroške udeležil tudi mednarodne konference EuroCACS 2013 v Londonu.
Cilj 5. UO nima skrbnikov za vsakega od nazivov. Člani UO so interesentom vse leto osebno ali prek e-pošte nudili pomoč v
zvezi s članstvom in pridobivanjem nazivov. Nove člane in člane, ki so uspešno opravili izpit in /ali pridobili naziv smo redno
objavljali v Mesečniku. ISACA nazive smo redno promovirali na spletnih straneh, v mesečniku in na dogodku IT Slovenija,
promocijski članek o ISACA nazivih in s tem povezanih kariernih priložnostih smo objavili v reviji Računalniške novice.
Cilj 6. Pomen in vrednost ISACA nazivov smo aktivno promovirali na konferenci Infosek. Člani odseka sodelujejo s sekcijo
PRIS pri SIR ter z IIA Slovenskim inštitutom. Odsek ni dovolj prepoznavno vključen v skupine za industrijske standarde in snovanje dobrih praks v gospodarstvu. Nova področja dela ISACA nazivov in COBIT so bili predstavljeni v okviru mesečnih izobraževanj ter ob vsaki priložnosti, ko naši člani predavajo na različnih dogodkih. V ta namen smo oblikovali standardno predstavitev in člane pozvali, da jo uporabijo, da bi na enoten način promovirali ISACA in njene nazive.
Cilj 7. Pri sodelovanju z zakonodajnimi telesi odsek sodeluje s SIR. Odsek je lani pripravil prevod novih standardov dajanja
zagotovil/revidiranja IS. Odsek ni dovolj prepoznavno in aktivno vključen v skupine, ki pripravljajo zakonodajo in premalo aktivno sodeluje v medijih pri posredovanju strokovnih komentarjev aktualnih dogodkov.
Cilj 8. Odsek je imel konec 2013 dva, do danes že 3 akademske zagovornike, ki promovirajo ISACA v akademskih institucijah.
V 2013 smo sklenili memorandum o sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Več članov
aktivno sodeluje v pedagoškem procesu, kjer uporabljajo ali navajajo ISACA nazive, produkte in vsebine.
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Priloga 1: Zahtevana vsebina poročila
Od 2012 dalje odseki poročilo o delu izpolnijo in oddajo prek spleta, zato ima to enotno obliko.
Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Date of last election
Number of Chapter Board meetings held during the reporting period
Percentage breakdown of revenue streams (monetary figures not required)
Does your chapter require board members to sign a “Willingness to Serve Form”
Does your chapter require board members to sign a “Conflict of Interest Statement”?
Does your chapter board discuss data security and privacy-related concerns and adhere to ISACA’s Data Privacy and
Security Policy for chapters?
Does your chapter have a privacy policy posted on your chapter web site?
Has your Chapter reviewed its insurance coverage during the last 12 months to ensure it remains adequate/appropriate
for your officers, events and for general liability?
Date chapter accounts were last audited/verified/reviewed
Is your chapter in compliance with your current bylaws?
Are your most recent approved bylaws posted on your web site?
Please explain how you ensure compliance with your chapter’s bylaws.
Has your board formally reviewed your chapter’s bylaws in the past 12 months?
Did at least one board member attend an ISACA chapter leadership event in the past year?
Does your board have a culture of welcoming new leaders and volunteers?
Have any board members served longer than 4 years in the same position?
Does your board have and follow a succession plan for chapter leaders?
Does your board have and follow documented turnover procedures?
Has your board held a strategic planning meeting(s) in the past year?
Does your strategic planning meeting specifically cover all the areas in the Chapter Balanced Scorecard?

Marketing and Membership
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Who are the target audiences for your chapter’s marketing plan?
Which entities does your marketing plan reach out to
Does your chapter have a web site?
Does your chapter use social media for communications/marketing?
Describe the communications plan your chapter uses to keep members up-to-date:
For which ISACA certifications did you run a promotion/marketing event during the past 12 months?
In all, how many people attended these promotional events?
Did your chapter greet/welcome exam takers at the exam site
Did you recognize those that passed the exams?
Did you promote ISACA’s member benefits to your members regularly at your events?
Did you promote ISACA’s research deliverables, especially those free to members, regularly at your events?
Did you promote ongoing engagement/involvement of your members via ISACA communities and volunteerism to your
members regularly at your events?
Does your chapter actively promote student membership?
Is your chapter involved with ISACA Academic Advocates in your area?
How does your chapter reach out to the greater community beyond your existing members?
Does your chapter have a new member recruitment and welcome program?
Does your chapter have member retention initiatives in place?
Does your chapter offer networking opportunities for your members?
Please list any other professional organizations with which your chapter is involved.

Education
1. Please list and describe the events your chapter has held in the twelve months of this reporting period, not including
board meetings:
a. Duration (i.e., partial day, full day, multi-day)
b. Topic(s)
c. Date(s)
d. Speaker(s):
e. Total number of members attended
f. Total number of nonmembers attended
g. Total number of board members attended
h. Number of CPEs offered
i. Member price
j. Nonmember price
k. City or cities of event
l. Online registration available?
2. For which ISACA exams did your chapter facilitate study groups during the past 12 months?
3. For which ISACA exams did your chapter offer review courses during the past 12 months?
4. Combining June and December exam preparations, how many individuals attended the review courses you offered?
(Indicate number of members and non-members.)

Open-Ended Responses
1.
2.
3.
4.
5.

How has the chapter become more valuable to its members? Please add more lines, if needed.
Please describe three ways in which your chapter plans to improve?
Please describe any special achievements of which your chapter is especially proud?
Please describe any significant issues within your chapter you would like to bring to the attention of ISACA International.
Please indicate any recommendations or questions your chapter has for ISACA International, or any specific boards
or committees.
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Priloga 2: Sodelovanje z univerzami
V obdobju poročila so naši člani na fakultetah izvajali ali sodelovali pri naslednjih predmetih, pri katerih so bila uporabljana ali navajana ISACA gradiva:
- Univerza v Mariboru:
- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: dr. Aleš Živković, ISACA akademski
zagovornik, Revidiranje informacijskih sistemov; mag. Boštjan Kežmah, Obvladovanje elektronskih vsebin in komunikacij, Upravljanje IKT;
- Fakulteta za logistiko: dr. Borut Jereb, ISACA akademski zagovornik, Računalništvo in informatika v logistiki, Elektronsko poslovanje, Logistika in e-poslovanje;
- Univerza v Ljubljani:
- Fakulteta za računalništvo in informatiko: dr. Rupnik, ISACA akademski zagovornik, več predmetov, mag. Iztok Starc (asistent; nosilec dr. Denis Trček), Informacijska varnost in zasebnost, Elektronsko poslovanje;
- Ekonomska fakulteta: dr. Aleš Groznik, Kakovost in revizija informacijskih sistemov;
- Fakulteta za informacijske študije, Novo mesto: dr. Boštjan Delak (višji predavatelj), Marjan
Potočnik (vaje), Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov.
Borut Jereb je v zvezi z RiskIT predaval na tuji univerzi, nekateri od navedenih so bili tudi mentorji pri
zaključnih nalogah z vsebinami s področij, ki jih pokriva ISACA.

Priloga 3: Pregled objav in predstavitev odsekovih članov
Naši člani so poleg tistih v zborniku 21. konference o revidiranju in nadzoru informacijskih sistemov in
v reviji SIR*IUS, objavljali članke in izvajali predstavitve, v katerih so uporabljali ali navajali ISACA
produkte in vsebine, tudi mimo dejavnosti v okviru odseka. Svoje prispevke in objave so poslali
Damir Savanović, Uroš Žust, Igor Karnet, Nataša Žabkar, Boštjan Delak, Rado Ključevšek, Iztok
Starc, Aleš Živkovič, Boštjan Kežmah in Borut Jereb. Ker je tokratni seznam predolg, ga kot samostojen dokument objavljamo na spletni strani.
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