
Če imate težave s prikazom sporočila, si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

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 in prejmite nagrado! 
o Naslednji brezplačni predavanji 
o Udeležba na mesečnih izobraževanjih 

 Drugo iz odseka 
o Skupščina Slovenskega odseka ISACA

®
 

o Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 
o Člani 

 Novice ISACA
®
 

o Novice in nove elektronske vsebine 
o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pridobitev nazivov 

 Iz sekcije PRIS 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem letu, 5. 
februarja, 5. marca, 9. aprila, 7. maja ali 11. junija 2013! 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 predavanji 

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

ki bo v torek, 8. januarja 2013 ob 16.30 uri, 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. 

Iztok Starc bo 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. 

http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
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://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno-1301_Miti-VI.ics


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. 

Napovedujemo tudi predavanje, 5. februarja 2012! 

Katarina Kadunc in Uroš Žust, CISA, CISM, bosta predstavila  

Pomen revizije IS kot dela revizije računovodskih izkazov.                                                                                     Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ob naraščajoči pomembnosti vloge informacijskih sistemov pri poslovanju sodobnih organizacij se sočasno povečuje tudi 

pomembnost revidiranja informacijskih sistemov v sklopu izvedbi revizije računovodskih izkazov. Obdelava podatkov z informaci jskimi 
sistemi namreč predstavlja nova tveganja, zato pri presoji, razumevanju in pregledu le teh potrebujemo znanja revizorjev specialistov 
– revizorjev informacijskih sistemov. Sodelovanje revizorjev računovodskih izkazov ter revizorjev informacijskih sistemov je torej vedno 
bolj neizogibno, hkrati pa je usklajevanje različnih pogledov in pristopov pogosto težavno in zahtevno opravilo. 
Namen predavanja bo predstaviti ključne cilje revizije računovodskih izkazov, standardne postopke dela pri tej reviziji ter vlogo 
revizorjev informacijskih sistemov pri njihovi izvedbi. Navedli bomo primere uporabnih splošnih računalniških kontrol ter kontrol 
programskih rešitev v reviziji računovodskih izkazov in podali nekaj napotkov glede komuniciranja ter deljenja informacij znotraj 
mešane revizijske ekipe. 

Pridružite se nam! 

Udeležba na mesečnih izobraževanjih 

Letos se je devetih predavanj udeležilo povprečno 39 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), decembrskega pa 32 (29). Skupaj je bilo letos na naših predavanjih že 123 udeležencev (79 članov, 4 bivši in 40 ne-članov – v 
glavnem članov IIA). 4 člani so se udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 10 šestih, med nečlani je bila najzvestejša 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 

Skupščina Slovenskega odseka ISACA 

Naslednja 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! 

Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

Zaradi spremembe statuta bo naslednja odsekova skupščina, ki bo med drugim potrdila letno poročilo, 5. marca 2013. V letnem 
poročilu navajamo tudi aktivnosti naših članov, kar šteje tudi za ISACA K. Wayne-Snipes nagrade odsekom, ki smo jih do zdaj prejeli 

11: 9 kot najboljši odsek v regiji Evropa/Afrika, nazadnje za leto 2008, 2-krat pa tudi kot najboljši (majhen) odsek v svetovnem merilu 
(2000, 2001). 

Prosimo, da nam pošljete podatke o svojih predstavitvah, predavanjih, člankih in drugih prispevkih stroki, od septembra 
2011 do konca tega leta, ki jih bomo navedli v odsekovem letnem poročilu! 

Vse sedanje in bivše člane pa še vedno 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 19 novih ali po prekinitvi 
ponovno včlanjenih članov. 11 članov ima Platinasto (prek 15 let), 37 Zlato (10 do 14 let), 57 Srebrno (5 do 9 let) in 19 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. 134 
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 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno-1302_Pomen-RevizijeIS.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno_BYOD-Skupščina_1303.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objave%202011
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


Novice ISACA® 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 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. 

 V 2012 ISACA obeležuje 10-letnico izdajanja naziva CISM. Naziv, ki je namenjen posameznikom, ki upravljajo, načrtujejo, 

nadzirajo in ocenjujejo varovanje informacij v podjetjih, je do zdaj pridobilo prek 21.000 posameznikov. 

 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 
razvrščenih 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! 

 Objavljen je nov revizijski program o Biometriki. 

 Oglejte si 10 ključnih premislekov za mobilno varnost Tare Kissoon, CISA, CISSP, ali si oglejte rezultate ankete ISACA 2012 
Risk/Reward Barometer. Ta med drugim razkriva, da smo v Evropi bolj zadržani do BYOD in javnih oblakov, ter da strokovnjaki 
po celem svetu menijo, da povezana tveganja pretehtajo prednosti. 

 Odbor direktorjev ISACA je obravnaval strategijo 2022 (S22) in načrte za naslednje leto. Med drugim so v zvezi s COBIT 5 sklenili, 
da bo izdana verzija za mala in srednja podjetja (SME) ter več študij primerov, seznanili pa so se tudi z revizijo ISACA 
dokumenta o splošnih IT kontrolah. 

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 6 CPE) 

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

 

A Business-Based Perspective on Information Security (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 13. december 2012 

Presentation Skills: Lessons from the Trenches (1 CPE) 

Webinar za mlade strokovnjake | četrtek, 20. december 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 podaljšati. Vabimo vas, da se 

pridružite ISACA, izkoristite prednosti in ugodnosti in postanete tudi član Slovenskega odseka! 

http://www.isaca.org/Certification/Pages/How-to-Earn-CPE.aspx
http://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/standardexposure
http://www.isaca.org/standardexposure
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Biometrics-Audit-Assurance-Program.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-25-5-December-2012.aspx
http://www.isaca.org/Pages/2012-Risk-Reward-Barometer.aspx
http://www.isaca.org/Pages/2012-Risk-Reward-Barometer.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-25-5-December-2012.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Secure-the-Hybrid-Cloud.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-A-Business-Based-Perspective-on-Information-Security.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Presentation-Skills-Lessons-from-the-Trenches.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/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/E-Symposia.aspx


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 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj IAA - Slovenskega 
inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

 

Vabljeni na predavanje: Varnost poslovanja v oblaku 
           (moderator Rade Krajnović, izvajalec Philipp Sander), 

ki bo v sredo, 19. decembra 2012 ob 16.30,                                                                                                 Dodaj v Outlook 

v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje. Predavanje bo v angleščini! Vsebina: 

 Welcome and introduction; 

 Four dimensions of security in the Cloud:  
o Country, 
o Industry, 
o Company, 
o Beyond company (e.g. partner); 

 Legal, compliance and data safety impact on Document Management in the Cloud; 

 Experience of other countries; 

 Recommendations per company or public service type; 

 Best practise samples; 

 Questions and answers. 

IIA - Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do torka, 18. decembra 2012, po e-pošti na info@si-revizija.si. 
Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

 

Objavljeno 11.12.2012.  |   Naročnikov je 258.  |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2012. Vse pravice pridržane! 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

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

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
http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1212_VarnostVOblaku-2CPE.ics
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
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/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.si-revizija.si/iia/

