
 

       

Mesečnik 
Oktober 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. Mesečnik prejema 264 naročnikov. 

Posredujte ga prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                          Obiščite tudi našo ZLATO spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 
o Pripravite prispevek! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka: 
o Varstvo osebnih podatkov v oblaku 
o Brezplačna webinarja RMPI 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani 

 Novice ISACA
®
 

 Iz sekcije PRIS 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

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

v torek, 6. novembra 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: 

Aleš štempihar, PMI, Stane Moškon, CISA, CISM, 
Priložnosti za izboljšanje uspešnosti IT projektov in vloga revizorjev IS pri tem. 

Povzetek: Vpeljava poslovno informacijskih rešitev zahteva menedžerski pristop in odgovornost ter vzpostavitev povezanosti 

poslovnih potreb z informacijsko rešitvijo. To povezavo uporabimo za izbiro zunanjih in notranjih IT izvajalcev, ki jih s pos lovnimi 
uporabniki povežemo v projektni tim. Vendar z zaključkom projekta naša naloga še ni zaključena. Ko preverimo, ali smo dosegli 
poslovne cilje in ugotovimo donosnost projekta, se vrnemo na začetek in sklenemo krog. 
Za izboljšanje uspešnosti projektov rabimo nova znanja in kompetence. Najdemo jih lahko tudi v COBIT in v pristopih IIBA. 
Namen vključevanja revizorja IS pa je zagotavljanje skladnosti z zahtevami revizijskih standardov in smernic ter zagotavljanje 
ustreznega kontrolnega okolja s ciljem, da bo morebitni revizijski pregled informacijskega sistema ugotovil skladnost s prej 
omenjenimi zahtevami. 

Na naslednjem brezplačnem predavanju v torek, 4. decembra 2012 bo dr. Boštjan Delak, CISA, predstavil Celovit pristop izvedbe 
skrbnega pregleda IS. Podrobnosti sledijo! 

Pripravite prispevek za mesečno izobraževanje 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem letu, od vključno 
februarja dalje! 

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! 

http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno-1211_UspešnostProjektov.ics
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/


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 skoraj 41 udeležencev: januarskega 47 (od tega 32 članov), februarskega 29 (25), 
marčevskega kar 67 (49 članov), aprilskega 48 (41), majskega 32 (27), junijskega 37 (30), oktobrskega 25 (21). Skupaj je bilo letos 

na naših predavanjih že 116 udeležencev (74 članov, 5 bivših in 37 ne-članov – v glavnem članov IIA). Trije člani so se udeležili vseh 
sedmih predavanj, med nečlani vodi udeleženka petih predavanj. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

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«. 

Namen brošure je 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. 

Brezplačna webinarja RMPI 

Vsi zainteresirani ste bili povabljeni, da se udeležite brezplačnih 4-urnih webinarjev RMPI (Risk Management Professionals 
International), in sicer 2. oktobra The CISM Booster Course in 9. oktobra The CISA Booster Course. Na obeh je kot eden od izvajalcev 
sodeloval naš kolega Iztok Starc, CISM (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo), zato je odsek finančno podprl njuno izvedbo. 
Prvega so se poleg Iztoka udeležili trije odsekovi člani, drugega pa pet. 

Zbiramo podatke o odseku 

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. 

Člani 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je trenutno 157 članov, od tega od tega 1 

"akademski zagovornik", 2 člana študenta in 1 član na podlagi opravljenega izpita. V 2012 smo pridobili 18 novih ali po prekinitvi 
ponovno včlanjenih članov. 11 članov ima Platinasto (prek 15 let), 35 Zlato (10 do 14 let), 59 Srebrno (5 do 9 let) in 18 Bronasto (3 do 
4 leta) raven članstva. 

121 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. V 2012 so člani pridobili 9 novih nazivov (7 CISA, 2 CISM), 
skupaj imamo 105 CISA, 37 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 81 tudi naziv PRIS. 

V odseku je 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih) rojen 1947, najmlajši 1985, 10 članov je mlajših od 35 let. 136 
članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 114 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. Na osnovi poštnih številk je sestava članstva 
po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 54,8% članov, Štajercev od Celja dalje 19,7%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem) 8,9%, 
Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) in Gorenjcev pa po 8,3%. 

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® 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 Pridobljene CPE lahko zdaj v svoj profil vpisujete tudi sproti, med letom. Novo bo v bodoče tudi to, da vam bo ISACA 

vpisala udeležbo na njenih dogodkih, vpisati boste morali samo število CPE za posamezen naziv. 

 ISACA je objavila in člane povabila k pregledu in komentiranju "exposure draft" standardov revidiranja IS in dajanja 
zagotovil. Predlagana besedila standardov so prečiščena, pregledneje oblikovana, osredotočajo se na izvedbo pregleda, 
standardi, ki so postavljali zahteve za pregled določenih segmentov kontrol pa so umaknjeni. Predloge lahko komentirate do 28. 
decembra! 

 ISACA je objavila Načrt revizije/dajanja zagotovil v zvezi z omrežnim kriminalom, namenjen izdelavi neodvisne ocene o 
učinkovitosti preprečevanja tovrstnih dejanj, procesov odkrivanja in upravljanja incidentov, politik, postopkov in and dejavnosti 
vodenja. 

 Objavljeni so tudi Varnostni napotki za računalništvo v oblaku - Security Considerations for Cloud Computing, praktični vodič vsem 
obstoječim in potencialnim uporabnikom oblaka, ki morajo zagotoviti zaščito informacijskih sredstev, prenesenih v oblak. 

 Oglejte si še Nasvete za revidiranje varnosti IT Lise R. Young, CISA, CISM, ali preberite John P. Pironti, CISA, CISM, CGEIT, 
CRISC, CISSP, ISSAP, ISSMP, 5 premislekov pri izbiri MDM rešitve. 

 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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=Zgodovinski%20podatki
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1112.pdf
http://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
http://www.isaca.org/standardexposure
http://www.isaca.org/standardexposure
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cybercrime-Audit-Assurance-Program.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Considerations-for-Cloud-Computing.aspx
http://isaca.informz.net/z/cjUucD9taT0yNzAyMzAzJnA9MSZ1PTEwMjAwOTExMzUmbGk9MTM3MDgyMzE/index.html
http://isaca.informz.net/z/cjUucD9taT0yNzM5MDYxJnA9MSZ1PTEwMjAwOTExMzUmbGk9MTM5MzQ5NzI/index.html


Brezplačna izobraževanja ISACA
®
 

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

 

Prihranite si dan! 
Cloud Computing & Your Enterprise — What's Your Strategy? (do 5 CPE) 

Virtualna konferenca | 12. december 2012 | Več o virtualnih konferencah 

 

Tackling Security and Compliance Barriers with a Platform Approach to Identity Management 

(1 CPE) 

Webinar | četrtek, 25. oktober 2012 

Security Information Management: What Cybercriminals Know That You Don’t (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 8. november 2012 

Udeležite se tudi arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

 

ISACA je ukinila program eSimpozijev, a člani si jih do konca leta še lahko ogledate in pridobite po 
3 CPE za udeležbo na vsakem! 

Udeležite se arhiviranih eSimpozijev 

Članstvo in pridobitev nazivov 

S plačilom članarine do konca leta postanete član do 31. decembra 2013! Članstvo je že mogoče tudi podaljšati. Vabimo vas, da se 
pridružite ISACA, izkoristite prednosti in ugodnosti in postanete tudi član Slovenskega odseka! 

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 izpitov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. decembra 2012, tudi v Ljubljani. V ISACA 

Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje! 

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

                   

Na vrh 

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 24.10.2012. 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.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-Tackling-Security-and-Compliance-Barriers.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Security-Information-Management-What-Cybercriminals-Know-That-You-Dont.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/E-Symposia.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
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.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
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
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

