
 

       

Mesečnik 
Maj 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 ZLATO spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Povabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

 Odsekovo brezplačno izobraževanje 

 Uporaba ISACA
®
 strokovnih nazivov 

 Druge novice iz odseka  

o V veljavi je novi odsekov statut! 
o Članstvo 
o Mednarodno sodelovanje 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Aktivno sodelovanje članov 

 Novice ISACA
®
 

Povabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

Slovenski inštitut za revizijo ter Slovenski odsek ISACA prirejata že 20. mednarodno konferenco o revidiranju in kontroli 
informacijskih sistemov. Konferenca bo 25. in 26. septembra 2012 na Ptuju, v Grand Hotelu Primus, povezana delavnica COBIT 
5.0, ki jo bo izvedel Derek Oliver iz londonskega odseka ISACA, sicer tudi predavatelj na konferenci, pa zaradi lažje dostopnosti na 
Slovenskem inštitutu za revizijo v Ljubljani, 27. in 28. septembra. 

Objavljamo povabilo udeležencem konference z osnovnimi podatki, programom in povzetki predstavitev ter prijavnici za oba 

dogodka: 

Zagotavljanje varnega delovanja IS postaja vse pomembnejša sestavina upravljanja poslovnih sistemov. Po Mednarodnih standardih 
revidiranja je ocena zanesljivosti IS ena od pomembnih sestavin pri revidiranju računovodskih izkazov. Da je tako tudi v Sloveniji, 
lahko sklepamo iz izvedbenih predpisov nadzornikov na področju bančništva, zavarovalništva in drugih finančnih storitev, kjer je ocena 
IS pomembna obvezna sestavina letnega poročila, ki ga je treba predložiti regulatorjem. Slovenski inštitut za revizijo in Slovenski 
odsek ISACA si prizadevata, da bi se začeli zavedati pomena obvladovanja tveganj v zvezi z delovanjem IS v vseh okoljih. 

Na dosedanjih konferencah so bile predstavljene nekatere strokovne podlage za kontrolo in revizijo IS ter nekatere izkušnje v svetu. 
Letos smo nosilne teme posvetili upravljanju varnosti IS s poudarkom na operativnem preverjanju, več je prispevkov s področja 
revizijske prakse, nekaj pa jih bo naravnanih k izzivom informacijske tehnologije v modelih storitev v oblaku. 

Vabljeni v našo družbo! 

Na vrh 

Odsekovo brezplačno izobraževanje 

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

v torek, 12. junija 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 oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. Izvedeno bo predavanje: 

 Beno Oražem, ITIL
®
 2011. 

Povzetek: IT organizacije se v težnjah h kakovosti, učinkovitosti in dinamičnemu prilagajanju poslovnim zahtevam poslužujejo 

različnih dobrih praks in standardov. Posledično se tako tudi presojevalci srečujejo z širokim naborom pristopov upravljanja IT, ki 
jih je za prepoznavanje vzorcev učinkovitosti in skladnosti s temeljnimi načeli upravljanja IT potrebno razumeti. Ena od takšnih 
uveljavljenih dobrih praks je tudi ITIL, ki je tema tega predavanja. Na predavanju bo predstavljen ITIL pristop k upravljanju 
storitev IT, njegova umestitev med ostale dobre prakse, struktura, ključna načela in procesi, ki jih dobra praksa zajema, dotaknili 
pa se bomo tudi pristopa k vzpostavitvi in primarnih vzrokov za neuspešnost uvajanja tovrstnih dobrih praks v IT organizacije. 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Na lanskih predavanjih je bilo povprečno 33, skupaj pa 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 se je predavanj udeležilo povprečno 45 udeležencev: januarskega 47 (od tega 32 članov), februarskega 29 (25), marčevskega 
kar 67 (49 članov), aprilskega 48 (41), majskega 32 (27). Skupaj je bilo letos na naših predavanjih že 108 udeležencev (69 članov, 5 

http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/Konferenca-2012_Vabilo_v4_1206.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI%20brezplačno%20predavanje%20junij%20(2%20CPE).ics
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bivših in 34 nečlanov – pretežno članov IIA). 6 članov se je udeležilo vseh petih predavanj, med nečlani vodi udeleženka treh 
predavanj. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Uporaba ISACA® strokovnih nazivov 

V izogib morebitnim nesporazumom objavljamo povzetek pravil o vzdrževanju in uporabi ISACA strokovnih nazivov: 

Pravico uporabe ISACA strokovnega naziva (CISA
®
, CISM

®
, CGEIT

®
, CRISC

TM
) imajo samo tisti, ki so opravili izpit, na osnovi 

ustreznih izkušenj pridobili naziv, so plačali članarino in pristojbine ISACA, izpolnjujejo zahteve politike ISACA (Continuing 
Professional Education Policy – CPE) glede rednega izobraževanja in ravnajo skladno z ISACA kodeksom poklicne etike. 

CPE od imetnika naziva zahteva pridobitev najmanj 20 CPE točk na leto in najmanj 120 točk v treh letih (več ...), za katera velja naziv. 
Neizpolnjevanje CPE ali drugih zahtev ima za posledico izgubo pravice uporabe in odvzem naziva. 

Na vrh 

Druge novice iz odseka 

V veljavi je novi odsekov statut! 

Odsekov Upravni odbor (UO)je na osnovi e-glasovanja, h kateremu ste bili pozvani vsi člani, ter poročila 3-članske komisije ugotovil, 
da smo člani sprejeli novi odsekov statut. Novi statut velja od 8. maja 2012. Z njegovo uveljavitvijo je bil ukinjen Nadzorni odbor in je 

prenehal mandat njegovim članom, ki se jim ob tej priliki zahvaljujemo za delo. 

Zaradi uskladitve z novim statutom je UO sprejel tudi sklep, da se tekoče poslovno leto, ki se je začelo 1.10.2011, zaključi 31.12.2012. 

Članstvo 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je po pomladnem brisanju tistih, ki članstva 

niso podaljšali, 148 članov, od tega 26 članic, 2 člana študenta in 1 "akademski zagovornik"; kar 107 jih ima 14 ali več let delovnih 
izkušenj. V 2012 smo pridobili 11 novih ali po prekinitvi ponovno včlanjenih članov. 11 članov ima Platinasto (prek 15 let), 34 Zlato (10 
do 14 let), 58 Srebrno (5 do 9 let) in 19 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

111 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 28 po 2 naziva. V 2012 smo člani pridobili 3 nove nazive (2 CISA, 1 CISM), 
skupaj imamo tako 96 CISA, 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 78 tudi naziv PRIS. 

Na osnovi poštnih številk je sestava članstva po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 54,1% članov, Štajercev od Celja da lje 20,9%, 
Primorcev (od Postojne, s Posočjem) in Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) po 8,8%, 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 

Smo del 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. Članom zaposlenim na fakultetah smo že posredovali pobudi z ukrajinskih univerz v Kijevu (splošna) in Lvovu (področje 
varovanja informacij). 

Potrudili se bomo najti primerne kandidate v drugih odsekih ISACA
®
, ne samo za člane s fakultet! 

Zbiramo podatke o odseku 

To objavo boste v naslednjih mesecih videvali redno! 

Jeseni s sekcijo PRIS pri SIR organiziramo že 20. mednarodno 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! Nekatere si že lahko ogledate na naši spletni strani. 

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!. 

 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! 

Na vrh 
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Novice ISACA® 

Certificiranje 

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 izpitov je 9. junij 2012, izpite bo mogoče opravljati tudi v 

Ljubljani! 

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. Oglejte si: 

 

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

Arhivirana virtualna konferenca | Več o virtualnih konferencah 

 

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

Arhiviran Webinar |  

Striking the Right Balance for Laptop Data Protection 

Webinar | 24. maj 2012 | Več o Webinarjih 

 

Oglejte si arhivirane eSimpozije 

Več o eSimpozijih 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA 

 Vloga notranje revizije v računalništvu v oblaku: slednje je spremenilo način, kako podjetja pristopajo k uporabi in ponudbi IT 

storitev... 

 Zaupanje je ključ - Nasveti varnostnega strokovnjaka: od varnostnega svetovalca stranke pričakujejo vrhunske nasvete... 

 Oglejte si najnovejšo ISACA
®
 belo knjigo o virtualizaciji: Virtualized Desktop Infrastructure (VDI). 

 Iz zadnje izdaje ISACA
®
 Journal: 

- Ookeditse Kamau, CISA, CIA, Audit Evidence Refresher: kvalitetni dokazi, zbrani v revizijskem postopku, povečujejo splošno 
kvaliteto opravljenega dela in pomembno zmanjšajo revizijsko tveganje; 
- Danny M. Goldberg, CISA, CGEIT, CCSA, CIA, CPA, Communication—The Missing Piece: medosebne in komunikacijske 
veščine so tako ali bolj pomembne, kot splošne revizijske sposobnosti. 

 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. 

Na vrh 

Objavljeno 23.5.2012. 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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