
 

 

Mesečnik Slovenskega odseka ISACA 
 
Marec 2012 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA, namenjeno zlasti seznanjanju članov z dejavnostjo odseka ter z 
novostmi in aktualnimi dogodki ISACA. Objavljamo pa tudi novosti in vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte ga prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                                           Objavljeno 2.3.2012 

V tokratnem Mesečniku: 

 Prenavljamo spletne strani! 

 Redni mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA 

 Novice Slovenskega odseka ISACA 

 Novice ISACA 

 Sekcija preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

 Vabilo na sestanek in predavanje IIA – Slovenskega inštituta 

line 

Prenavljamo spletne strani! 

Naše spletne strani bi želeli narediti privlačnejše in članom predstaviti ali vas opozoriti na še več zanimivih vsebin. Del strani 

smo vsebinsko že prenovili. Vabimo vas, da si jih ogledate in nam po e-pošti sporočite vaše morebitne želje, pripombe in 
predloge! 

Veseli pa bomo tudi morebitnih želja in pripomb v zvezi z Mesečnikom! 

Na vrh> 

Mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA 

Člane in druge zainteresirane vabimo na mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA in brezplačna predavanja, ki bodo  

v torek, 6. marca 2012 ob 16.30 uri                                                                                                                Dodaj v Outlook 

v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE. Dr. Miroslav Kranjc, vrhovni državni revizor, mag. Aleksandra Plahuta, 

svetovalka vrhovnega državnega revizorja, Anica Bratanič-Grandovec, svetovalka za revizijsko statistiko in Maja Hmelak, 
svetovalka za revizijsko statistiko, bodo izvedli predstavitev: 

Pristopi Računskega sodišča RS pri revidiranju informacijskih sistemov. 

Program predstavitve: 

 Uvod; 

 Okvir izvajanja revizij informacijskih sistemov na Računskem sodišču RS; 

 Predstavitev izvedbe revizij smotrnosti na področju IT:  
o Revizija učinkovitosti in pravilnosti poslovanja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko v delu, ki se nanaša na informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje 
operativnih programov; 

o Učinkovitost delovanja informacijskega sistema in pravilnost poslovanja Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije v delu zagotavljanja skladnosti z določili Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva in Zakona o varovanju osebnih podatkov; 

 Okrogla miza (moderator dr. Aleš Živkovič, predsednik sekcije PRIS). 

Kratek povzetek: Računsko sodišče Republike Slovenije lahko v skladu z zakonom, ki ureja njegovo delovanje izreka mnenja 

o pravilnosti in smotrnosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev. Zato smo se na računskem sodišču odločili, da presojamo 
delovanje informacijskih sistemov uporabnikov javnih sredstev predvsem skozi presojo uspešnosti, učinkovitosti in 
gospodarnosti njihovega delovanja, seveda pa se v primeru razkritih pomembnih nepravilnosti ne moremo izogniti tudi izreku 
mnenja o pravilnosti poslovanja. V zadnjih letih smo uspeli sestaviti ekipo, ki je že uspešno zaključila nekaj revizij s tega 
področja, nekaj novih pa je že v pripravi. V okviru predstavitve bodo predavatelji predstavili bistvene elemente pristopa 
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računskega sodišča k revidiranju informacijskih sistemov, jih ilustrirali s praktičnimi primeri iz izvedenih revizijskih postopkov in 
odgovarjali na vprašanja poslušalcev. 

Naslednji mesečni sestanek odseka bo v torek, 3. aprila 2012. Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, bo predstavil 
novosti v COBIT 5. Rezervirajte si čas!                                                                                                             Dodaj v Outlook 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Na lanskih predavanjih je bilo skupaj 94 udeležencev, od tega 65 članov, 5 bivših članov in 24 nečlanov. Udeležba je prikazana 
v spodnjih tabelah, 5 se jih je udeležilo vseh 9 predavanj, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka 6 predavanj. 

2011 11.jan 1.feb 1.mar 5.apr 10.maj 14.jun 4.okt 8.nov 6.dec 

Člani 31 30 30 36 30 24 28 22 29 

Vsi 36 31 35 43 36 26 31 30 32 

Število udeležb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Število članov 5 3 3 11 2 6 9 13 18 

Število nečlanov 0 0 0 1 0 0 2 6 15 

Letos je bilo na januarskem predavanju kar 47 udeležencev (od tega 32 članov), na februarskem pa kljub medprazničnemu 
terminu 29 (25 članov). 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh> 

Novice Slovenskega odseka ISACA 

Izobraževanja za pridobitev nazivov 

Objavili smo razpis za pripravljalni seminar za izpit CISM, ki bo od 29. do 31. marca 2012. 

Vabimo vas tudi, da nam sporočite interes za 6-dnevni pripravljalni seminar za izpit CISA, predvidoma konec marca ali 
aprila, ali za intenzivne dvodnevne priprave na izpit CISA, s poudarkom na reševanju izpitnih vprašanj, predvidoma v maju. 

Če bo kandidatov dovolj jih bomo posebej obvestili, prijavnici in točna termina izvedbe pa objavili na naših spletnih straneh in v 
Mesečniku. 

Aktivno sodelovanje članov: 

 Ena od nalog, ki smo si jih zadali za 2012, je tudi prevod ISACA pojmovnika. Vabimo člane, da nam sporočite 
pripravljenost za sodelovanje pri prevodu, za kar boste lahko uveljavljali dodatne točke CPE. 

 Prispevke za objavo v Mesečniku in s tem povezane pobude pošljite na mesecnik@isaca.si. 

 Pobude za teme mesečnih predavanj in avtorje pošljite na predsednik@isaca.si. 

 Ker pri ocenjevanju dela odseka štejejo tudi strokovni prispevki članov, vas prosimo, da nas na tajnik@isaca.si sproti 

obveščate o svojih objavah, predstavitvah in predavanjih! 

 Glej tudi novice sekcije PRIS! 

Članstvo 

Člani ISACA s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je 160 članov, od tega 29 članic, 2 
člana študenta in 1 "akademski zagovornik", kar 113 jih ima 14 ali več let izkušenj. Podatki so sicer "začasno nepopolni", ker bo 
ISACA šele konec aprila brisala tiste, ki članstva za 2012 ne bodo podaljšali. V 2012 do zdaj beležimo 6 novih ali po prekinitvi 
ponovno včlanjenih članov, 11 članov ima Platinasto (prek 15 let), 36 Zlato (10 do 14 let), 59 Srebrno (5 do 9 let) in 22 Bronasto 
(3 do 4 leta) raven članstva. 

120 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 27 po 2 naziva. V 2011 smo člani pridobili 28 novih nazivov (17 CISA, 
2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo tako 104 CISA, 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 71 tudi naziv PRIS. 

Na spletni strani objavljamo izključno člane, ki se s tem strinjajo. Če bi tudi vi želeli, da objavimo vaše ime in strokovne nazive, 
nam na tajnik@isaca.si vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete tudi na spletni strani. 

Več informacij: spletne strani Slovenskega odseka ISACA. 

Na vrh> 

Novice ISACA 

Brezplačna izobraževanja ISACA 

S sodelovanjem na brezplačnih ISACA spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 

dogodki in problematiko. Marca si oglejte:  

 

Enterprise Risk Management: Provide Security from Cyber 
Threats (do 5 CPE) 

Virtualna konferenca | 22. marec 2012 | Več o virtualnih konferencah 
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Webinar: Understanding Your Organization’s Application Security 
Maturity 

Webinar | 8. marec 2012 | Več o webinarjih 

 

Best Practices and Controls for Compliance and Risk 
Management (3 CPE) 

eSimpozij | 28. marec 2012 | Več o eSimpozijih 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA: 

 več o COBIT 5, v 2012 načrtovane izdaje COBIT Focus 

 Guiding Principles for Cloud Computing Adoption and Use  

 ISACA Journal AuthorBlog - Do Not Overlook Database Backup and Recovery  

 Kako posodobiti vaš ISACA profil ali prilagoditi vaše My ISACA strani 

Članstvo 

 Zamudniki ne pozabite na poročanje CPE in podaljšanje članstva za leto 2012! Članstvo in veljavnost certifikatov 

lahko podaljšate prek spleta in tako prihranite. 

 Če ste pozabili svoje uporabniško ime ali geslo za prijavo na strani www.isaca.org, kliknite na povezavo "Forgot 
Password?" v okencu za prijavo. 

Certificiranje 

 Naslednji izpitni rok je 9. junija 2012. Skrajni rok za prijavo na izpite poteče 4. aprila 2012. 

 Tisti, ki ste opravili izpit in izponjujete druge pogoje, lahko vložite prijavo za pridobitev CISA ali drugega certifikata. 

Več informacij: Spletne strani ISACA 

 

Na vrh> 

Novice Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

Iz našega dela: 

 V sodelovanju z Uradom informacijskega pooblaščenca, predstavniki CSA ter EuroClaud pripravljamo dodatna navodila 
za izvajanje pregleda zasebnosti po ZVOP na področju računalništva v oblaku. 

 SIR in Sekcija PRIS sta na ATVP posredovala pripombe na Osnutek sklepa o poslovanju družbe za upravljanje. 

 Na mesečnem sestanku slovenskega odseka ISACA, ki bo 6.3.2012, pripravljamo okroglo mizo s predstavniki 
Računskega sodišča RS. Člane pozivamo, da nam čim prej posredujejo vprašanja kot iztočnico za okroglo mizo. 

 Člane sekcije in odseka pozivamo k pripravi strokovnih prispevkov za revijo Revizor. Prispevki so honorirani, za dodatne 
informacije lahko kontaktirate predsednika sekcije. Vabimo vas tudi k aktivnemu sodelovanju pri promociji revizije IS z 
objavami v drugih revijah in s predstavitvami na strokovnih konferencah. 

 Glej tudi odsekove novice! 

Več informacij: spletne strani sekcije PRIS 

Na vrh> 

Vabilo na sestanek in predavanje IIA – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj Slovenskega 
odseka IAA. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 uri (pod drugo dodatno izobraževanje) oziroma 2 CPE. 

 
SLOVENSKI INŠTITUT vabi člane Slovenskega odeska ISACA na sestanek: 

Predstavitev praktičnih izkušenj pri vzpostavitvi sistema obvladovanja tveganj v zavarovalnici in v trgovski družbi 
(moderatorka: Irena Terčelj Schweizer), 
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ki bo v sredo, 28. marca 2012 ob 16.30 uri (predvidoma do 19.00)                                                         Dodaj v Outlook 

v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Na sestanku bosta predstavitvi izvedla: 

 mag. Matija Bitenc, CFA, upravljavec tveganj, Zavarovalnica Triglav, d. d., in 

 mag. Melita Kolbezen, članica uprave za strateške finance in informatiko, Mercator d.d. 

Nekateri poudarki: 

 predstavitev procesa izgradnje sistema obvladovanja tveganj; 

 predstavitev obstoječega sistema obvladovanja tveganj (organizacije in razmejitev dolžnosti, delovnih in kontrolnih 

postopkov, nadzornih kontrol, načina dokumentiranja, načina merjenja in ocenjevanja tveganj na primerih, merjenja oz. 
spremljanja uspešnosti obvladovanja tveganj, poročevalskih poti, načinov ukrepanja ipd.); 

 ocena prednosti in slabosti obstoječega modela obvladovanja tveganj; 

 nasveti družbam, ki se šele lotevajo vzpostavitve sistema obvladovanja tveganj. 

IAA – Slovenski inštitut se veseli srečanja z vami, a prosi, da zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev 
potrdite svojo udeležbo najpozneje do ponedeljka, 26. marca 2012, po e-pošti na naslov info@si-revizija.si. Prosijo tudi, 
da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh> 

Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila obvestil Slovenskega odseka ISACA. Če Mesečnika in obvestil ne želite 
prejemati, nam to sporočite na mesecnik@isaca.si. Na mesecnik@isaca.si nam sporočite tudi, če bi želeli postati naš novi 
naročnik! 
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