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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: 

 Pripravite prispevek za odsekovo izobraževanje! 
o Naslednji brezplačni izobraževanji 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka 
o Letna skupščina Slovenskega odseka ISACA

®
 

o Anketa o zadovoljstvu udeležencev 20. konference 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani 

 Novice ISACA
®
 

 Iz sekcije PRIS 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Pripravite prispevek za odsekovo izobraževanje! 

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

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 boste prejeli nagrado, uveljavljate lahko 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
TM

; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, 
»bon« za nakup poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Naslednji brezplačni izobraževanji 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so prvi torek v 

mesecu ob 16.30 uri, v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. 
nadstropje. Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu pripravili še 4. decembra 2012, 8. januarja, 5. februarja, 5. marca, 9. 
aprila, 7. maja in 11. junija 2013. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Na naslednjem, 4. decembra 2012 ob 16.30 bo izvedeno predavanje: 

dr. Boštjan Delak, CISA, Celovit pristop izvedbe skrbnega pregleda IS                                                         Dodaj v Outlook 

Povzetek: Pregledovanje stanja informacijskega sistema (IS) lahko izvedemo na več načinov z različnimi metodami, smernicami, 

orodji in celovitimi pristopi. V Sloveniji je v zadnjem desetletju nastajal celovit pristop za izvedbo skrbnega pregleda IS (CPISPIS) – 
»Universal Framework for Information System Due Diligence«. 
Predavanje bo razdeljeno na naslednje dele: kaj je to skrbni pregled (namen in cilji); kaj je to skrbni pregled IS (namen in cilji, tipi 
skrbnih pregledov, možni načini izvedbe); sledila bo predstavitev celovitega pristopa za izvedbo skrbnega pregleda IS (faze, 
seznami, vprašalniki, poročila, potrebni časi za izvedbo); katera področja pokriva celoviti pristop skrbnega pregleda IS ter 
predstavitev odločitvenega modela, ki ga ta celoviti pristop ima. Predstavljeni bodo tudi praktični primeri (študija primerov) ter 
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predstavitev možnosti za nadaljnji razvoj tega celovitega pristopa. 
V zaključku bodo predstavljene prednosti tega celovitega pristopa za izvedbo skrbnega pregleda IS. 

Na januarskem brezplačnem predavanju v torek, 8. januarja 2012 ob 16.30, bo 

Iztok Starc predstavil 10 mitov o informacijski varnosti za naslednje aktualne teme:                                        Dodaj v Outlook 

1. Statistika. Mit o uporabi statistike v letnih poročilih računalniške kriminalitete in informacijske varnosti. 
2. Gesla. Mit o varnostni gesel. 
3. Generatorji naključnih števil. Mit o stopnji naključnosti generatorjev naključnih števil. Le-ti se uporabljajo za vzpostavitev tajnih 

ključev in so nepogrešljivi za večino sodobnih kripto-protokolov, vključno z SSL/TLS. 
4. Glavni ključi. Mit o varnosti glavni ključev, na primer overitelja digitalnih potrdil (CA). 
5. Mobilne naprave, vgrajene naprave, SCADA. Mit o varnosti mobilnih naprav, vgrajenih naprav, sistemi SCADA (industrijski 

sistemi za nadzorovanje in krmiljenje tehnološkega procesa z računalniki). 
6. BYOD. Mit o varnosti BYOD, kjer zaposlenci uporabljajo privatni računalnik tako za delo v službi kot tudi privatno delo. 
7. Kitajska. Mit o prizadevanjih Kitajske na področju kiberkriminalitete in informacijske varnosti. 
8. Zaupanja vredna računska platforma (angl. TPM). Mit o povečanju varnosti aplikacij, ki uporabljajo vgrajen TPM in koga 

predvsem varuje TPM. 
9. Računalništvo v oblaku. Mit o varnosti računalništva v oblaku. Razlike in podobnosti zagotavljanja varnosti z osebnim 

računalništvom. 
10. Zasebnost. Mit o zmožnostih zagotavljanja zasebnosti in izgledi za prihodnost. 

Pridružite se nam! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je osmih predavanj udeležilo povprečno skoraj 40 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), novembrskega 34 

(28). Skupaj je bilo letos na naših predavanjih že 119 udeležencev (77 članov, 4 bivši in 38 ne-članov – v glavnem članov IIA). 6 
članov se je udeležilo sedmih predavanj, 9 šestih, med nečlani vodi udeleženka šestih predavanj. 

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. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Letna skupščina Slovenskega odseka ISACA 

Naslednja letna skupščina Slovenskega odseka ISACA
®
 bo predvidoma v torek, 5. marca 2013!                         Dodaj v Outlook 

Pred skupščino pripravljamo obsežnejši izobraževalni dogodek, ki bo ob zgodnejši uri, kot običajno, nosilna tema bo predvidoma 
BYOD/BYOT - Prinesi svojo napravo! Po skupščini vas vabimo na družabni dogodek! 

Označite dan na koledarju! 

Anketa o zadovoljstvu udeležencev 20. konference septembra na Ptuju 

Na povezavi si lahko ogledate anketo in pregled rezultatov ankete o zadovoljstvu udeležencev letošnje 20. konference o reviziji in 
kontroli informacijskih sistemov, ki je bila septembra na Ptuju. 

Letos je bilo na konferenci 82 udeležencev (2011 – 71, 2010 – 76, 2009 – 91, 2008 – 85), 69% se jih je konference udeležilo že več 
kot 3×, 14% pa prvič. 73% jih je bilo članov ISACA, 57 udeležencev je imelo vsaj en ISACA naziv in 55 jih je imelo prek 15 let delovnih 
izkušenj. 41% jih je bilo iz finančnih organizacij, 55% se jih ukvarja z revizijo. 

Ocene, ki tvorijo splošno oceno, so relativno visoke in na ravneh iz prejšnjih let. Nekaj bolj spremenljive so ocene v zvezi z 
organizacijo in izvedbo, med katerimi je najvišja tista za obveščanje, izrazito pa je upadla ocena zadovoljstva s ceno! Med 
pomanjkljivostmi je bila najpogosteje navedena premajhna praktična usmerjenost predavanj. 

Med predavanji so najbolj pritegnile prednosti COBIT 5, kot najmanj koristno je bilo izglasovano predavanje o vplivu motivniranosti 
revizorjev na njihovo učinkovitost. Predavatelji so bili ocenjeni podobno kot lani, nekaj višja je bila strokovnost. Udeleženci si na 
prihodnjih dogodkih najbolj želijo poslušati o upravljanju tveganj, dodali bi več aktualnih tem, še posebej o varovanju informacij in 
uporabi COBIT. 

Iščemo tudi udeleženca z največ udeležbami na konferenci! Vabimo vas, da nam sporočite svoje število udeležb! 

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. 
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V odseku je 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih) rojen 1947, najmlajši 1985, 10 članov je mlajših od 35 let. 133 
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
®
 

 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. Predlaganih 17 standardov je 
razvršenih takole:  

o General Standards:  

 1001—Professional Independence 

 1002—Organisational Independence 

 1003—Reasonable Expectation 

 1004—Due Professional Care 

 1005—Proficiency 

 1006—Assertions 

 1007—Criteria 

 1008—Audit Charter 
o Performance Standards:  

 1201—Planning 

 1202—Risk Assessment in Audit Planning 

 1203—Performance and Supervision 

 1204—Audit Materiality 

 1205—Using the Work of Other Experts 

 1206—Audit Evidence 

 1207—Irregularity and Illegal Acts 
o Reporting Standards:  

 1401—Reporting 

 1401—Follow-up Activities 

Predloge lahko komentirate do 28. decembra! 

 Ne zamudite priložnosti za brezplačne CPE, približuje se konec leta! 
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 skupaj z AICPA (American Institute of CPAs) izdala SOC
TM

 2 User Guide ter 2 nova načrta revizije in dajanja 
zagotovil, in sicer v zvezi z e-trgovino in infrastrukturo javnih ključev (e-commerce/PKI) ter v zvezi z varnostjo VPN. 

 Oglejte si tudi Nasvete za razumevanje uporabnikove zasebnosti pri delovanju v večih državah Victorja Chapela, ali preberite 
povezana ISACA gradiva, na primer Strategija CIO v zvezi s skladnostjo pri zasebnosti. 

Brezplačna izobraževanja ISACA
®
 

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

 

Prihranite si dan! 
Secure the Hybrid Cloud: Protecting users, APIs and Devices (do 5 CPE) 

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

 

How Database Security Can Be One of a DBA’s Greatest Allies (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 15. 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! 
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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 

Brezplačno 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: 

Praktični pregled prevar s konkretnimi predlogi 
(moderatorka mag. Cirila Kovačič, izvajalka Tatjana Habjan), 

ki bo v četrtek, 29. novembra 2012 ob 17.00 uri                                                                                                 Dodaj v Outlook 

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

IAA – Slovenski inštitut prosi, da potrdite svojo udeležbo najpozneje do torka, 27. novembra 2012, po e-pošti na naslov info@si-
revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

Objavljeno 9.11.2012. Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
. Naročnikov je 258. 

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