
 

       

Mesečnik 
April 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!                                                           Obiščite tudi našo spletno 

stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Zlata nagrada ISACA
®
 za odsekove spletne strani! 

 Izšel je COBIT
®
 5.0! 

 Odsekovo brezplačno izobraževanje 

 Druge novice iz odseka  

o Odločamo o novem odsekovem statutu! 
o Članstvo 
o Mednarodno sodelovanje 
o Jubileja slovenskega odseka ISACA

®
 

o Aktivno sodelovanje članov 
o Izobraževanje za pridobitev nazivov 

 Novice ISACA
®
 

 Brezplačno predavanje IIA – Slovenskega inštituta 

Prvič do zdaj zlata nagrada ISACA® za odsekove spletne strani! 

Povsem sveža novica je, da smo po ocenjevanju, ki je bilo zaključeno konec marca letos, prvič do zdaj prejeli zlato nagrado 
ISACA

®
 za spletne strani! 

Ker bi jih želeli narediti še privlačnejše in vam predstaviti ali vas opozoriti na še več zanimivih vsebin vas vabimo, da pri tem sodelujete 
s svojimi željami, pripombami in predlogi! 

Na vrh 

Izšel je COBIT® 5.0! 

Člani, ki ste to naročili, ste ga že lahko prenesli z ISACA
®
 strani, drugi pa to še vedno lahko storite! 

Vodstvo ISACA
®
 od njega pričakuje podobne prelomne vplive, kot jih je imel "SOX" v letih 2003 in 2004. Člani si lahko brezplačno 

prenesete COBIT
®
 okvir, podroben opis procesov, priporočila za implementacijo in orodja za pomoč pri tem, ter primerjavo COBIT

®
 

4.1 in 5.0. Junija bo na voljo tudi prvo iz serije strokovnih vodil, COBIT
®
 5 za varnost informacij. 

V zvezi s COBIT
®
 je prvič uporabljena nova ISACA politika intelektualne lastnine: v prenesenih materialih bosta kot sredstvo 

upravljanja digitalnih pravic v nogi strani odslej vključena vaše ime in priimek. 

Na vrh 

Odsekovo brezplačno izobraževanje 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačno mesečno izobraževanje Slovenskega odseka ISACA
®
, ki bo 

v torek, 8. maja 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. Izvedeni bosta predavanji: 

 Boža Javornik, CISA, CISM, Predstavitev ISACA
®
 certifikata CRISC

TM
 (Certified in Risk and Information Systems Control

TM
 - 

preizkušen v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov): namen in področja dela; ter 

 Alen Mitrović, CISA, Vpeljava koncepta modela poslovnih procesov in njen vpliv na upravljanje organizacijske strukture 
ter na transparentnost vzpostavljenih notranjih kontrol; 
Povzetek: Vpeljava koncepta modela poslovnih procesov je tesno povezana z delovanjem organizacije in vpliva tako na 

organiziranost in organizacijske strukture družbe, kot na vodenje poslovanja. Vpeljava koncepta modela poslovnih procesov v 
kompleksno okolje in funkcijsko organizirano strukturo družbe predstavlja za vodstvo marsikatere organizacije velik, a vendar le 
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dosegljiv izziv, saj gre predvsem za ustrezno spremembo paradigme razumevanja in izkoriščanja organiziranosti, hierarhije, 
procesov in tehnološke infrastrukture. 
Prispevek podaja vpogled v koncept vzpostavitve modela poslovnih procesov v praksi, pričakovane koristi in ovire na tej poti, 
pregled poteka implementacije projekta in izkušnje zaznane po zaključenem projektu. V zaključku prispevka je predstavljen v 
praksi zaznan vpliv vpeljave koncepta modela poslovnih procesov na upravljanje organizacijske strukture ter na transparentnost 
vzpostavljenih osnovnih notranjih kontrol v okviru posameznega poslovnega procesa družbe. 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

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

Letos je bilo na januarskem predavanju 47 udeležencev (od tega 32 članov), na februarskem 29 (25 članov), na marčevskem kar 67 
(49 članov), na aprilskem pa 48 (41 članov). Skupaj sta bila letos na naših predavanjih že 102 udeleženca (69 članov, 3 bivši in 30 
nečlanov – pretežno članov IIA). 7 članov se je udeležilo vseh štirih predavanj, med nečlani vodi udeleženka treh predavanj. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Druge novice iz odseka 

Člani odločamo o novem odsekovem statutu! 

Ker je obstoječi odsekov statut še iz 1995., je vsaj delno zastarel in več ne ustreza dejanskemu stanju, smo v odsekovem upravnem 
odboru (UO) pripravili predlog novega statuta, ki ga je skladno s statutom ISACA

®
 odobril tudi njen Odbor za članstvo. 

Vsi člani ste prejeli sporočilo s sklicem dopisnega sestanka, na katerem boste skladno z obstoječim statutom odločali o sprejemu 
novega. V sporočilu so tudi navodilo o glasovanju, pojasnilo zakaj novi statut, povzetek novosti ter povezava na celotno angleško 
besedilo predloga; prevedli ga bomo, ko bo sprejet. 

Člani boste pred glasovanjem še enkrat pozvani k oddaji svojega glasu! 

Članstvo 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je 162 članov, od tega 29 članic, 2 člana 

študenta in 1 "akademski zagovornik". Kot kaže nas bo po »pomladnem čiščenju« konec aprila (ISACA bo brisala tiste, ki članstva za 
2012 ne bodo podaljšali) približno 20 manj, kar še vedno pomeni stopnjo zadržanja prek 87%. V 2012 do zdaj beležimo 8 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, kar 113 jih ima prek 15 let izkušenj. 

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 80 tudi naziv PRIS. 

Prvič objavljamo tudi sestavo članstva po regijah: na osnovi poštnih številk je iz Ljubljane in okolice 54,9% članov, Štajercev od 

Celja dalje 20,4%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem) in Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) po 8,6%, Gorenjcev pa 7,4%. 

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. 

Mednarodno sodelovanje 

Konference vodij odsekov ISACA
®
 31. marca in 1. aprila v Parizu se je udeležil tudi naš predstavnik, ki je med drugim predstavil odsek 

in njegovo delovanje ter napovedal odsekovo kandidaturo za organizacijo konference vodij marca 2013. Na delavnicah so bile 
obravnavane bodoča strategija ISACA, dobre prakse pri organizaciji dogodkov, povečevanju in zadržanju članstva… 

Na konferenci so bile dane tudi pobude za sodelovanje odsekov pri raziskovalnih in drugih projektih. Vabimo vas, da nam sporočite 
morebitne predloge, pobude in teme za tovrstno sodelovanje ter svojo pripravljenost ali pripravljenost in pogoje za vključitev člana 
tujega odseka ISACA v svojo ekipo. Člani UO se bomo potrudili najti primerne kandidate v drugih odsekih ISACA

®
. 

Jubileja Slovenskega odseka ISACA
®
 

Jeseni s sekcijo PRIS pri SIR organiziramo že 20. konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, približuje pa se tudi 20. 
obletnica odseka, ki jo bomo tudi primerno obeležili. Ob tem bi radi zbrali, uredili in objavili manjkajoče »zgodovinske« podatke: 

število članov v posameznih letih, število pridobljenih nazivov, člane upravnih odborov v različnih obdobjih in sklicih, prejete nagrade in 
priznanja odseku in članom… 

Vse sedanje in bivše člane vabimo, da pobrskajo po spominu in svojih arhivih, nam pomagajo s podatki ali napotili ter nam 
pošljejo morebitna poročila in gradiva! 

Aktivno sodelovanje članov 

 Ena od nalog, ki smo si jih zadali za 2012, je tudi prevod ISACA
®
 pojmovnika, s katerim smo že začeli. Pripravljenost za 

sodelovanje je izrazilo 8 članov. Prevod pojmovnika bomo predvidoma objavili septembra, kot dokument in kot del iSlovarja 

Slovenskega društva informatika. Prevod bo tudi primerno orodje pri nadaljnjih prevodih ISACA
®
 publikacij!. 

 Tokrat imamo pri pripravi letne konference sladke skrbi, saj smo od članov prejeli več prijav za prispevke, kot smo pričakovali. 
Vsem prijaviteljem se toplo zahvaljujemo! Program konference usklajujemo in dopolnjujemo s tujimi predavatelji, objavljen bo 
v kratkem. Prosimo za potrpljenje in razumevanje! 
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 Vabimo vas, da nam pošljete pobude za teme mesečnih predavanj in avtorje za predavanja po šolskih počitnicah! 

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

 Ker pri ocenjevanju dela odseka štejejo tudi strokovni prispevki članov, vas prosimo, da nas sproti obveščate o svojih objavah, 

predstavitvah in predavanjih! 

Izobraževanje za pridobitev nazivov 

Še je čas za prijavo na izpite za pridobitev ISACA
®
 nazivov, rok za prijavo je podaljšan do 20. aprila! Več... 

Konec marca smo prvič do zdaj izvedli 3-dnevni pripravljalni seminar za pridobitev naziva CISM
®
, na katerem je sodelovalo 10 

udeležencev. 

Še vedno pa upamo, da bomo zbrali dovolj kandidatov za 2- ali 3-dnevni pripravljalni seminar za CISA
®
 maja. Sporočite nam svoj 

interes! 

Na vrh 

Novice ISACA 

Članstvo 

Zamudniki ne pozabite podaljšati članstva za leto 2012! ISACA bo konec aprila brisala dosedanje člane, ki članstva ne bodo 

podaljšali. V primeru, da si boste kasneje premislili, boste morali ponovno plačati pristopnino. 

Članstvo in veljavnost certifikatov lahko podaljšate tudi prek spleta! 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 

Skrajni rok za prijavo na naslednji izpitni rok 9. junija 2012 je podaljšan do 20. aprila! 

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

Več informacij: Spletne strani ISACA 

                   

Brezplačna izobraževanja ISACA 

S sodelovanjem na brezplačnih ISACA spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 
tematikami. Aprila si oglejte: 

 

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

Arhivirana virtualna konferenca | Več o virtualnih konferencah 

 

Bye-Bye Budget: Top Spending Mistakes that Put Your Security Funding at Risk (1 CPE) 

Arhiviran Webinar |  

Understanding Cyberthreats in the ERM Ecosystem 

Webinar | 28. april 2012 |  

Auditing is a Social Activity: Communication Basics to Improve Client Relationships and 
Audit Products 

Webinar za mlade strokovnjake | 22. maj 2012 | Več o webinarjih 

 

Oglejte si arhivirane eSimpozije 

Več o eSimpozijih 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA 

 Na povezavi si oglejte najnovejše o strategiji in politikah ISACA
®
! 

 ISACA
®
 je na povpraševanje članov izdala pojasnilo o razlikah med ISACA

®
 CRISC

TM
 in najavljenim IIA CRMA certifikatom. Po 

drugi strani pa razmere narekujejo zbliževanje okvirjev in standardov obeh organizacij, o čemer si lahko preberete na povezavi. 

 Obiščite ISACA
®
 Knowledge center in si oglejte, kaj ima ISACA

®
 povedati o najaktualnejših temah! Izdala je že 2 beli knjigi (white 

paper) o računalništvu v oblaku, prvo že septembra 2009. Oglejte si ju! 

 Oglejte si tudi najnovejšo ISACA
®
 belo knjigo: Incident Management and Response. 

Preberite pojasnilo o razlikah med načrtom obveščanja o vdoru in načrtom obravnave incidentov. 
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Za hiter pregled pa: Leighton Johnson, CISA, CISM, CIFI, CISSP, 6 "naj" področij upravljanja z incidenti: upravljanje z incidenti 
je tudi ena od štirih domen CISM. Čeprav je področje v podjetjih urejeno različno, obstajajo področja, ki jih je treba pokriti. 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA - Slovenskega inštituta 

 
SLOVENSKI INŠTITUT vabi člane Slovenskega odeska ISACA na sestanek, 

ki bo v sredo, 25. aprila 2012 ob 16.30 uri                                                                                                                 Dodaj v Outlook 

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

Za udeležbo lahko uveljavljate 2 uri (pod drugo dodatno izobraževanje) oziroma 2 CPE. Na sestanku bosta bosta mag. Zlata 

Ploštajner, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) in 
mag. Irena Novak, Služba notranje revizije MIZKŠ, v predavanju z naslovom 

Evropska kohezijska politika v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 

prikazali bistvene vsebinske in sistemske spremembe, ki jih prinaša osnutek zakonodajnega paketa, ki ga je 6. oktobra 2011 sprejela 
Evropska komisija, predvsem z vidika izvajanja kohezijske politike v Sloveniji proces izgradnje sistema obvladovanja tveganj, 
obstoječa sistema, ocenila njune prednosti in slabosti ter podala nekaj nasvetov v zvezi z vzpostavitvijo. 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA
®
 predavanja udeležiti brezplačno. IAA – Slovenski inštitut se veseli srečanja 

z vami, a prosi, da zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev svojo udeležbo potrdite najpozneje do 
ponedeljka, 23. aprila 2012. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

Objavljeno 16.4.2012. Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA. 

Sporočite nam svoje mnenje o Mesečniku in Obvestilih   |   Naročite se   |   Odjavite se   |   Politika zasebnosti 
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