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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 in prevod ISACA
®
 strokovnih nazivov 

 Druge novice iz odseka  
o Članstvo 
o V ISACA

®
 HQ so podprli projekt prevoda ISACA

®
 pojmovnika 

o Odsek je podprl udeležbo članov na spletnem izobraževanju 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Aktivno sodelovanje članov 

 Novice ISACA
®
 

 Novice sekcije PRIS 

 Vabilo na predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

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 Hotel Primus, povezana delavnica COBIT 
5.0, ki jo bo izvedel Derek J. 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 popravljeno povabilo udeležencem konference z osnovnimi podatki, programom in povzetki predstavitev ter prijavnici 
za oba dogodka; v zadnjih Obvestilih smo zagrešili nekaj napak, za kar se bralcem opravičujemo: 

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. 

 

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
http://www.isaca.si/


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 

bivših in 34 ne-članov – 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 in prevod 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. 

V odseku smo se odločili dogovoriti tudi uradne prevode ISACA strokovnih nazivov. Ker je bilo predlogov več, jih dajemo v 

komentar članom: 

 CISA, Certified information systems auditor - Preizkušeni revizor informacijskih sistemov; 

 CISM, Certified information security manager - Preizkušeni upravljavec varovanja informacij; 

 CGEIT, Certified in governance of enterprise IT - Preizkušen v vodenju IT v podjetjih, ali Preizkušen v upravljanju IT v podjetjih 
(pojasnilo: governance - vodenje tudi v COBIT 5 pomeni usmerjanje in določanje strategij, management - upravljanje pa dnevno 

sprejemanje odločitev); 

 CRISC, Certified in risk and information systems control - Preizkušen v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov 
(pojasnilo: področje dela sestavljata dve distinktivno različni, a komplementarni področji: 1. upravljanje tveganj in 2. nadzor 
(kontrola) informacijskih sistemov). 

Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje ali morebitne drugačne predloge v zvezi s predlaganimi prevodi! 

Na vrh 

Druge novice iz odseka 

Članstvo 

V ISACA
®
 se junija in julija lahko včlanite s 50-odstotnim popustom! Več... 

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

niso podaljšali, 149 članov, od tega 26 članic, 2 člana študenta in 1 "akademski zagovornik"; kar 108 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), 35 Zlato (10 
do 14 let), 58 Srebrno (5 do 9 let) in 19 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

112 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 97 CISA, 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 79 tudi naziv PRIS. 

Na osnovi poštnih številk je sestava članstva po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 54,4% članov, Štajercev od Celja da lje 20,8%, 
Primorcev (od Postojne, s Posočjem) in Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) po 8,7%, 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. 

V ISACA
®
 HQ so podprli projekt prevoda ISACA

®
 pojmovnika 

V ISACA HQ so se na podlagi predloženega poslovnega primera odločili z 2.500 $ podpreti projekt prevoda ISACA pojmovnika, ki 
smo ga zagnali marca letos in pri njem sodeluje 7 članov. 

Sodelovanje ISACA HQ razumemo kot simbolno dejanje podpore in spodbude naporom za promocijo ISACA, njenih certifikatov in 
baze znanja, ki jih člani odseka vlagamo s svojim prostovoljnim delom. 

Odsek je podprl udeležbo članov na spletnem izobraževanju 

V odsekovem UO smo se maja odločili finančno podpreti udeležbo članov na spletnih pripravljalnih seminarjih RMPI (Risk 
Management Professionals International) za opravljanje izpitov CISA, CISM in CRISC, o čemer ste bili člani obveščeni. Članom smo s 

soudeležbo pri kotizaciji seminar ponudili za vsega 50 €. Žal se je izobraževanje v skupnem obsegu 5 × 4 ure, za kar bodo udeleženci 
prejeli potrdilo in lahko uveljavljali 21 CPE, po dogovoru pa tudi dodatne ure izobraževanja za naziv PRIS, udeležilo samo 5 članov 
odseka. 

Ker so bili udeleženci z izvedbo v glavnem zadovoljni in v odseku podpiramo tovrstne obnovitve znanja, bomo tudi v bodoče razmišljali 
o podpori takim pobudam. 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://www.isaca.si/tabela-tockovanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Prevodi%20strokovnih%20nazivov
http://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA/Pages/Professionals.aspx
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1112.pdf
http://rmpi-germany.de/
http://rmpi-germany.de/


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, o čemer pišemo posebej. Pri prevajanju sodeluje 7 

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 

Novice ISACA® 

Pridobitev nazivov 

ISACA
®
 izpiti za pridobitev nazivov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bodo ta teden, 9. junija 2012, tudi v Ljubljani! 

Naslednji izpitni rok bo 8. decembra 2012, roka za zgodnjo prijavo (s popustom) in končni rok za prijavo sta 15. avgust in 3. oktober. 
V ISACA Bookstore so že na voljo materiali za pripravo na decembrske izpite! 

Tisti, ki ste ali še boste opravili izpit in izpolnjujete druge pogoje, boste lahko vložili prijavo za pridobitev CISA ali drugega naziva. 

                   

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 

 

Open Source Component Governance and Management Using COBIT 5 

Webinar | 14. junij 2012 | Več o Webinarjih 

 

Oglejte si arhivirane eSimpozije 

Več o eSimpozijih 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 COBIT 5 za varovanje informacij, prvi iz serije podrobnejših priročnikov za uvedbo in uporabo COBIT, izide 25. junija! V pripravi 

sta - med drugimi - še priročnika predvideni COBIT 5 za upravljanje tveganj in COBIT 5 za dajanje zagotovil. 

 Preberite Nasvete za uvedbo in izboljšavo DLP rešitev Lise R.Young, CISA, CISM. 

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

 Vloga notranje revizije v računalništvu v oblaku: slednje je spremenilo pristop podjetij k uporabi in ponudbi IT storitev... 

 ISACA
®
 je 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 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx
http://www.islovar.org/
mailto:predsednik@isaca.si?subject=Tema%20mesečnega%20predavanja
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Za%20objavo%20v%20mesečniku
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Prispevek%20člana
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Enterprise-Risk-Management-Provide-Security-from-Cyber-Threats.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Open-Source-Component-Governance-and-Management-using-COBIT-5.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/E-Symposia.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/E-Symposia.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Product-Family.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Documents/2012/at-isaca-Vol-12-12.pdf
http://isaca.informz.net/z/cjUucD9taT0yMzgyNjcyJnA9MSZ1PTEwMjAwOTExMzUmbGk9MTE3NTE3MjM/index.html
http://isaca.informz.net/z/cjUucD9taT0yMzgyNjcyJnA9MSZ1PTEwMjAwOTExMzUmbGk9MTE3NTE3MTU/index.html
http://nalozi.isaca.si/CRISC%20and%20CRMA%20final.docx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=194
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/E-Symposia.aspx


Novice Sekcije PRIS 

Novice: 

 Objavljen je prevod smernic revidiranja in dajanja zagotovil za IT. 

 V juniju 2012 organiziramo Digitalni izziv, katerega pokrovitelj je tudi Slovenski odsek ISACA. 

 Dne 9.5.2012 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, 
družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države, ki v 9. členu obravnava tudi vlogo aktivnega PRIS pri 
izdaji dovoljenj za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov. 

 Dne 22.5.2012 smo imeli letni sestanek imetnikov PRIS na katerem smo obravnavali aktualne tematike na področju pridobivanja in 
ohranjanja naziva ter izvajanja revizij na področju IT. 

Pridobitev naziva PRIS 

Sekcija Preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (PRIS) vabi vse, ki so opravili izpit CISA k pridobitvi naziva aktivni PRIS. Za 

pridobitev naziva je treba opraviti štiri izpite in izdelati zaključno nalogo. Izobraževanje je razpisano v okviru SIR, kjer je na voljo tudi 
več informacij. 

Pravila revidiranja IS 

Na spletni strani sekcije PRIS je pod rubriko "Pravila stroke" objavljen zakonodajni okvir za izvajanje vseh vrst revizijskih pregledov na 
področju informacijske tehnologije. 

Na vrh 

Vabilo na 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: 

Projektno vodenje in predstavitev Inštituta za projektno vodenje 
(moderatorka: Maja Hmelak), 

ki bo v četrtek, 21. junija 2012 ob 16.30 uri                                                                                                     Dodaj v Outlook 

v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje. 

Člana združenja za projektni management PMI Slovenija, Alenka Slabe in Aleš Štempihar, bosta predstavila: 

 PMI – Predstavitev globalne organizacije, 

 PMI Slovenija, Ljubljana Chapter, 

 Usposabljanja, certificiranje, prednosti članstva, 

 Predstavitev gradiv na temo projektnega vodenja, 

 Od temeljev projektnega vodenja do dobrih praks projektnega dela, 

 Predlogi sodelovanja z IIA - Slovenskim Inštitutom – razprava. 

Alenka Slabe, univ.dipl.oec., PMP, povezuje projektna in marketinška znanja ter 15 letne izkušnje s področja managementa. Deluje v 
konzorciju za investicije v ekološke projekte. Pred tem je v Kanadi pet let vodila projekte na področju poslovne inteligence in analitike v 
finančnih institucijah. Kot svetovalka mednarodnega marketinga nudi pomoč podjetjem na področju trženja proizvodov in storitev na 
tujih trgih. Pri tem pomaga managementu pri strateških odločitvah in koriščenju prednosti, ki jih standardi PMI prinašajo k 
učinkovitemu izvajanju projektov, programov in portfeljev. Od 2008 je članica PMI in sedanja predsednica slovenskega združenja. 

Aleš Štempihar, univ.dipl.ing.rač., ekon., CompTIA Project + certificiran projektni vodja od aprila 2006, predsednik IIBA Slovenia 
Chapter, združuje poslovna, projektna in informacijska znanja ter 20-letne izkušnje iz različnih poslovnih področjih in svetovanja pri 
iskanju celovitih poslovnih rešitev s pomočjo pristopov poslovne analitike, projektnega vodenja in klasičnih management znanj. Za 
seboj ima preko sto izvedenih projektov na področjih prenove strategij, optimizacije projektnega vodenja in uvedbe projektnih pisarn 
ter skrbništva poslovno informacijskih projektov v velikih, srednjih in malih podjetjih, in preko 50 izvedenih seminarjev s preko 500 
udeleženci. Je vsebinski urednik Spletne skupnosti projektnega vodenja (www.projektna-skupnost.si) in organizator konference 
Projektno vodenje v praksi (www.projektna-praksa.si). Je član IIBA, ZPM, PMI, Društva moderatorjev Slovenije. 

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, 18. junija 2012, po e-pošti na naslov info@si-revizija.si. Prosijo tudi, da se v 
primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

Objavljeno 6.6.2012. 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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