
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 iz 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: 

 Pripravljalni seminarji CISA
®
, CISM

®
, CRISC

TM
 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Naslednji brezplačni izobraževanji 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Skupščina in drugo iz odseka 

o Poročilo o delu in nov upravni odbor 

o 21. konferenca o revidiranju in nadzoru informacijskih sistemov 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani 

 Novice iz ISACA
®
 

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

 Iz sekcije PRIS 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CRISCTM (po 32 CPE) 

Še je čas, da se prijavite tudi na CISA pripravljalni seminar od 19. do 22. marca! 

Naslednji izpitni rok za pridobitev ISACA® nazivov CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ bo 8. junija 2013, tudi v Ljubljani! Rok za 
zgodnjo prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 12. aprila! Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede 
delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. 

Potem, ko smo lani prvič izvedli CISM pripravljalni seminar, bomo letos, če bo dovolj prijav, izvedli pripravljalne seminarje za 3 
ISACA izpite: 

 CISA: 19.-22. marec, predavatelja mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PRIS, in Franci Tajnik, CISA, CISM, PRIS, 

 CRISC: 9.-12. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, 

MBCI, 

 CISM: 14.-17. maj, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Vsi seminarji bodo v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v 
Ljubljani, od torka do petka, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabila in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za vsakega lahko 
udeleženci z nazivi uveljavljate tudi po 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnice najdete v vabilih, na naših spletnih straneh ali 
straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na spletnih 
straneh ISACA. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so praviloma 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 9. aprila, 7. maja in 11. junija 2013. Za udeležbo na 
predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 
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Naslednji brezplačni izobraževanji 

Na naslednjem odsekovem brezplačnem izobraževanju, v torek, 9. aprila 2013 ob 16.30 bosta Katarina Kadunc, 
pooblaščena revizorka, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, 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 
informacijskimi 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. 

V torek, 7. maja 2013 ob 16.30, bo Tadej Vodopivec, CISA, CISSP, CBCP, predstavil 

Varnost razvoja mobilnih aplikacij:                                                                                                               Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljenih bo nekaj točk, na katere moramo biti pozorni pri razvoju (in seveda tudi revidiranju razvoja) mobilnih 

aplikacij. Pri tem bodo kot opora služila gradiva fundacije OWASP (Top Ten Mobile) in nekaj izkušenj iz prakse v podjetju 
ComTrade, kjer avtor dela kot vodja informacijske varnosti. 

V torek, 11. junija 2013 bo Rado Brglez, CISM, predvidoma pripravil predavanje o PCI DSS v trgovski organizaciji. 

Pridružite se nam! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

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

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je treh dogodkov udeležilo skupaj 78 (od tega 60 članov, 1 bivši član in 17 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno pa 
47,3 udeležencev (40,7 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), dogodka ob skupščini pa 48 (42). Lani smo imeli skupaj 
123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 65, 5, 24), povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3) na predavanje, lani marca 
kar 67 (49) udeležencev . 4 člani so se udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 10 šestih, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka 
šestih predavanj (v 2011 5 članov na vseh 9 predavanjih, med nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Skupščina in drugo iz odseka 

Pomladni meseci so spet najbolj polni načrtovanja, dela in dogodkov. Preberite, kaj smo postorili in kaj pripravljamo! 

Poročilo o delu in nov upravni odbor 

Za nami je še eno uspešno leto, ki smo ga 5. marca 2013 zaključili s skupščino. Na njej je 36 prisotnih članov Slovenskega 
odseka ISACA

®
 potrdilo poročilo UO o delu v obdobju od 1.10.2011 do 31.12.2012, izvolilo 6 novih članov UO - bivša predsednica je 

po statutu samodejno članica tudi v naslednjem mandatu - in se seznanilo s predlogom načrta dela v prihodnjih dveh letih. Ker je bilo 
tokrat objav in prispevkov članov na konferencah preveč, jih objavljamo v ločenem dokumentu. 

Staremu UO in njegovim članom se ob tej priliki zahvaljujemo za prispevek in vloženo delo! 

Novi UO bo naslednji 2 leti deloval v sestavi: Renato Burazer, predsednik, Uroš Žust, podpredsednik, Damir Savanović, blagajnik, 
Marko Jagodic, tajnik in skrbnik za komuniciranje, Katja Hozjan in Iztok Starc, člana, ter Boža Javornik, kot bivša predsednica. Naj 
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spomnimo, da imamo za komunikacijo s člani odprte @isaca.si e-poštne naslove, in sicer, predsednik, podpredsednik, tajnik, 

blagajnik, clan, bivsi.predsednik, mesecnik, webmaster in info. 

Prva naloga novega UO bo obravnava, dopolnitev in sprejem predlaganega načrta dela, med prvimi nalogami pa tudi izvedba 
pripravljalnih seminarjev in priprava jesenske, že 21. konference o revidiranju in nadzoru IS. 

21. konferenca o revidiranju in nadzoru informacijskih sistemov 

V odsekovem UO pripravljamo programsko zasnovo naše že 21. konference. Ta bo letos doživela kar nekaj sprememb, o katerih 

boste še podrobneje obveščeni. 

Konferenca bo imela 4 nosilne teme, na katere bodo pripravljeni 4 recenzirani članki, ki bodo objavljeni v tematski številki 

preoblikovane revije SIR*IUS. Članki bodo seveda predstavljeni tudi na konferenci. Za vse druge predstavitve članek ne bo zahtevan, 
vendar si v UO želimo, da avtorji pripravite tudi članke. Ker zbornika v dosedanji obliki več ne bo, bomo zbornik v odseku izdali sami in 
ga objavili na zaprtem delu članskih strani. 

Novo bo tudi to, da avtorji za prispevke več ne boste prejeli honorarja, zato vam bomo ponudili bon za nakup knjig v ISACA Bookstore. 

Kot rečeno, vse podrobnosti sledijo v kratkem, že zdaj pa vabimo avtorje, da nam sporočijo predloge svojih prispevkov! 

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 160 članov, od tega od tega 1 

"akademski zagovornik" in 2 člana študenta. Letos smo pridobili 3 nove člane (Uroš Štefe, Matej Detič, Simon Beravs), v 2012 20, v 
2011 pa 23 novih ali po prekinitvi ponovno včlanjenih članov, stopnja zadržanja je bila v 2012 90,2-, v 2011 pa 85,5-odstotna. 14 
članov ima Platinasto (prek 15 let), 39 Zlato (10 do 14 let), 55 Srebrno (5 do 9 let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

123 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos sta CISA naziva pridobila Samo Jerman in Zoran 
Tomić, za kar jima čestitamo. V 2012 so člani pridobili 9 novih nazivov (7 CISA, 2 CISM), v 2011 28 (17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), 
skupaj imamo 107 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, 11 članov je mlajših od 35 let. 136 
članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 119 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. Na osnovi poštnih številk je sestava članstva 
po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 55,7% članov, Štajercev od Celja dalje 19%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem), Dolenjcev 
(z Notranjci, Zasavci in Posavci) in Gorenjcev pa po 8,9%. 

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 iz ISACA® 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 ISACA je pred novim letom 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 

Novi standardi še niso objavljeni, pri ISACA za zdaj tudi še niso napovedali roka za objavo, so pa v luči prenove počistili tudi 

smernice, orodja in procedure, ki so bili prav tako zastareli! 
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Tako je bilo že januarja umaknjenih kar 22 od obstoječih smernic! Katere in s čim jih nadomestiti si oglejte na 

povezavi. 
Nove in preostale smernice bodo podpirale določene standarde, prejšnja orodja, procedure in nekatere smernice pa bodo 
nadomestili revizijski programi in bele knjige, ki bodo, kot je razumeti pojasnilo, vključeni v sekcijo Orodja in tehnike v 
prenovljenem ITAF. 

 Manjših sprememb je bil z veljavnostjo 1.2.2013 deležen Kodeks poklicne etike v točkah 3 in 6:  

o 3. (Members and ISACA certification holders shall) serve in the interest of stakeholders in a lawful manner, while 
maintaining high standards of conduct and character, and not discrediting the their profession or the Association. 

o 6. (Members and ISACA certification holders shall) inform appropriate parties of the results of work performed including 
the disclosure of ; revealing all significant facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of the 
results. 

 Umaknjenih je bilo še nekaj drugih dokumentov. 

 Nekaj manjših sprememb pa so doživele tudi politike zbiranja CPE. 

 ISACA je objavila naslednje nove vire:  
o revizijski program BYOD Audit/Assurance Program, 
o belo knjigo Business Continuity Management: Emerging Trends in 
o rezultate študije Advanced Persistent Threat Awareness Study Results. 

 Ker se spletne strani ISACA nenehno dopolnjujejo vas vabimo, da jih raziščete, si ogledate navodilo o prilagoditvi portala 
MyISACA in si ga prilagodite tako, da boste redno na tekočem z želeno vsebino. 

 Izšla je tudi 2. letošnja številka ISACA Journala, ki ste jo člani prejeli na dom, najdete pa jo tudi v spletni različici JOnline, ter 

prilagojeno za Kindle Fire, Android in Apple naprave. 

Brezplačna izobraževanja ISACA
®
 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi tematikami. 
Oglejte si tudi arhivirane virtualne konference in webinarje! 

 

Prihranite si dan! 
Enterprise Risk Management: Provide Security from Cyberthreats (do 5 CPE) 

Virtualna konferenca | torek, 19. marec 2013 | Več o virtualnih konferencah 

 

Is Your IT Security Strategy Putting your Institution at Risk? (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 14. marec 2013 

Udeležite se tudi arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pridobitev nazivov 

S plačilom članarine do konca aprila - do letnega brisanja neplačnikov -, boste obstoječi člani obdržali članstvo do 31. decembra 
2013! Članstvo boste lahko podaljšali še do 31. maja, vendar ne več prek spletnih strani in z doplačilom stroškov. Če boste članarino 

plačali po 31. maju, boste za članstvo do konca leta sicer plačali polovičen znesek, a bo vaše članstvo veljalo za prekinjeno (izgubite 
status na primer "zlatega" članstva). 

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. junija 2013, tudi v Ljubljani. Udeležite se 

odsekovih pripravljalnih seminarjev! 

Rok za zgodnjo prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 12. aprila! Tisti, ki ste že ali še boste opravili izpit in izpolnjujete 
druge pogoje, boste lahko vložili prijavo za pridobitev CISA ali drugega naziva. V ISACA Bookstore so na voljo materiali za pripravo 

na izpite, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje! 

                   

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 
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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 okroglo mizo Etika notranje revizijskih ravnanj, gost bo dr. Igor Šoltes, 
in predstavitev Postopki v primeru prijave neetičnega ravnanja člana IIA (moderator Rade Krajnović), 

ki bosta v sredo, 27. marca 2013 ob 16.30 uri                                                                                                 Dodaj v Outlook 

v predavalnici B ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Okrogla miza bo na temo postopkov in ravnanj notranjega revizorja v mejnih situacijah, s katerimi se srečuje pri svojem delu. Če bi 
Igorju Šoltesu želeli zastaviti vprašanje, lahko to predhodno storite tudi na inštitutov e-naslov. 

IAA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 25. marca 2013, po e-pošti na info@si-
revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

 
Objavljeno 8.3.2013.  |   Naročnikov je 281.  |    © Slovenski odsek ISACA

®
 2013. 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 
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