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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: 

 Odsekove počitnice 

 Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

 Vabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

 Druge odsekove aktivnosti:  
o Varstvo osebnih podatkov v oblaku 
o Prevodi ISACA

®
 strokovnih nazivov  

o Prevodi ISACA
®
 gradiv 

o Zbiramo podatke o odseku 
o Članstvo 

 Novice ISACA
®
 

 Iz sekcije PRIS 

Odsekove počitnice 

Odsek je na počitnicah do septembra! 

Brezplačna izobraževanja bomo spet pripravili oktobra, tokrat predvidoma na morju, v Kopru, z družabnim dogodkom po 
predavanju! Vabilo in podrobnosti bomo objavili pravočasno. 

Sporočite nam svoje mnenje o pobudi za izvedbo izobraževanj zunaj Ljubljane! 

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 prek 43 udeležencev: januarskega 47 (od tega 32 članov), februarskega 29 (25), 
marčevskega kar 67 (49 članov), aprilskega 48 (41), majskega 32 (27), junijskega 37 (30). Skupaj je bilo letos na naših predavanjih 

že 115 udeležencev (73 članov, 5 bivših in 37 ne-članov – v glavnem članov IIA). 4 člani so se udeležili vseh šestih predavanj, med 
nečlani vodi udeleženka štirih predavanj. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem šolskem letu, torej 

po septembru! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic in drugih gradi ISACA; 

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za vse lahko uveljavljate CPE, tako za pripravo predstavitve ali članka, kot za izvedbo 
predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih zaprtih 

odsekovih članskih straneh, v reviji Revizor (honorirano) ali v ISACA Journal; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, 
»bon« za nakup poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Na vrh 

http://www.isaca.si/
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Mesečno%20izobraževanje%20v%20Kopru
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/


Vabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

Slovenski odsek ISACA ter Slovenski inštitut za revizijo prirejata že 20. mednarodno konferenco o revidiranju in nadzoru 
informacijskih sistemov. Konferenca bo 25. in 26. septembra 2012 na Ptuju, v Grand Hotel Primus, povezana delavnica COBIT 5, 

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. 

Oglejte si vabilo udeležencem konference, v programu in povzetkih predstavitev poiščite zanimive teme in se prijavite na 
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 nadzor 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 

Druge odsekove aktivnosti 

Varstvo osebnih podatkov v oblaku 

Informacijski pooblaščenec je v sodelovanju s Cloud Security Alliance Slovenia, sekcijo PRIS pri Slovenskem inštitutu za revizijo, 
Slovenskim odsekom ISACA in Zavodom e-Oblak, Eurocloud Slovenia, izdal brošuro s smernicami z naslovom »Varstvo osebnih 
podatkov & računalništvo v oblaku«. 

Njihov namen je bil podati enotne kontrolne točke za sprejemanje bolj informiranih odločitev glede uporabe in nadzora računalništva v 
oblaku v delu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, torej s ciljem skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

Prevodi ISACA
®
 strokovnih nazivov 

V odseku smo se odločili dogovoriti 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 
(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). 

Sporočite nam svoje mnenje ali morebitne drugačne predloge v zvezi s predlaganimi prevodi! 

Prevodi ISACA
®
 gradiv 

Ena od nalog, ki smo si jih zadali za 2012, je tudi prevod ISACA
®
 pojmovnika, ki bo v kratkem izšel dopolnjen s pojmi iz COBIT in pri 

katerem sodeluje 7 članov. S prevodom nekoliko zamujamo, ker je bil pojmovnik letos že dvakrat dopolnjen, kljub temu pa upamo, da 
ga bomo objavili predvidoma oktobra, kot dokument in kot del iSlovarja Slovenskega društva informatika. Prevod, ki so ga finančno 

podprli tudi v ISACA HQ, bo primerno orodje pri nadaljnjih prevodih ISACA
®
 publikacij. 

Skupaj s sekcijo PRIS pa smo objavili prevod smernic revidiranja in dajanja zagotovil za IT. Že od prej so na voljo tudi prevedeni 
ISACA standardi revidiranja IS. 

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 pobrskate po spominu in svojih arhivih, nam pomagate s podatki ali napotili ter nam 
pošljete morebitna poročila in gradiva! Nekatere si že lahko ogledate na naši spletni strani. 

http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/Konferenca-2012_Vabilo_v4_1206.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice__-_varstvo_osebnih_podatkov_in_racunalnistvo_v_oblaku_1.0.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice__-_varstvo_osebnih_podatkov_in_racunalnistvo_v_oblaku_1.0.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Prevodi%20strokovnih%20nazivov
http://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx
http://www.islovar.org/
http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/smernice_revidiranja.pdf
http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/Standardi_ISACA.pdf
http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/Standardi_ISACA.pdf
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


Članstvo 

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

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je trenutno 150 članov, od tega 26 članic, 2 

člana študenta in 1 "akademski zagovornik"; kar 109 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. V 2012 smo pridobili 12 novih a li 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. 

114 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. V 2012 smo člani pridobili 6 novih nazivov (5 CISA, 1 CISM), 
skupaj imamo 100 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 55,3% članov, Štajercev od Celja da lje 20%, 
Primorcev (od Postojne, s Posočjem) in Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) po 8,7%, Gorenjcev pa 7,3%. 

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. 

Na vrh 

Novice ISACA® 

Pridobitev nazivov 

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 izpitov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. decembra 2012, tudi v Ljubljani. Rok za 

zgodnjo prijavo (s popustom) poteče 15. avgusta, končni rok za prijavo pa 3. oktobra! V ISACA Bookstore so že na voljo materiali 
za pripravo na decembrske izpite! 

Tisti, ki ste že 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 spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi tematikami. 
Oglejte si: 

 

Mobile Security Imperatives 2012 (do 5 CPE) 

Virtualna konferenca | 19. julij 2012 | Več o virtualnih konferencah 

 

Understanding Your Data Flow: Using Tokenization to Secure Data 

Webinar | 12. julij 2012 

Interviewing 101: Perfecting your Interview Skills Can Fast Track Your Career 

Za mlade strokovnjake | 17. julij 2012 

Securing Sensitive Personal Data or Information in India 

Za člane iz Indije | 18. julij 2012 

Več o Webinarjih 

 

Oglejte si arhivirane eSimpozije 

Več o eSimpozijih 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 Izšel je COBIT 5 za varovanje informacij, prvi iz serije podrobnejših priročnikov za uvedbo in uporabo COBIT! Svoj izvod 

lahko kot pdf e-knjigo ali kot vezano knjigo kupite v ISACA Bookstore, člani za 35$, nečlani za 175$, obe pa za 50$/205$. 

 Oglejte si Nasvete za izvedbo klasifikacije incidentov Leightona Johnsona, CISA, CISM, CRISC, CAP, CISSP, CSSLP, CTO-
ISFMT, ali preberite ISACA belo knjigo Incident Management and Response. 

 Oglejte si tudi Nasvete za učinkovito dokumentiranje Adrienna Bellehumeura, CISA, CA, PMP, ali preberite njegov članek 
Everybody Loves Documentation v ISACA Journal vol.4. 

 Preberite povzetek Tehnike zbiranja revizijskih dokazov Ookeditse Kamaua, CISA, CIA, ali njegov celoten članek na to temo v 
ISACA Journal vol. 3. 

Na vrh 

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
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-Mobile-Security-Imperatives-2012.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Understanding-Your-Data-Flow.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Interviewing-101.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Securing-Sensitive-Personal-Data-or-Information.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/Pages/at-ISACA-Volume-14-3-July-2012.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Incident-Management-and-Response.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-14-3-July-2012.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2012/Volume-4/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-13-20-June-2012.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2012/Volume-3/Pages/default.aspx
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


Iz Sekcije PRIS 

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 

Objavljeno 6.7.2012. 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 

http://www.si-revizija.si/revizorji_is/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/izob-ostali_nazivi.php
http://www.si-revizija.si/revizorji_is/pravila_stroke.php
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Moje%20mnenje%20o%20Mesečniku%20in%20Obvestilih
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Naročam%20Mesečnik%20in%20Obvestila
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Ne%20želim%20Mesečnika%20in%20Obvestil
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf

