
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte v arhivu 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: 

 Program 21. konference 

 Vabilo na okrogli mizi Slovenskega odseka v okviru brezplačne prireditve Slovenija IT 

 Odsekova in druga brezplačna izobraževanja  

o Na junijskem izobraževanju o piškotkih in PCI DSS! 

o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 
o Drugo brezplačno gradivo in izobraževanja 

 Drugo iz odseka 
o Pripravljalni seminarji 

o Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in facebook 
o Posodobite svoje podatke 
o Zbiramo podatke o odseku 

 Novice iz ISACA
®
 

o Novice in nove elektronske vsebine: COBIT for Assurance 
o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pridobitev nazivov 

Program 21. konference 

Programski odbor je izbral avtorje prispevkov in pripravil program 21. konference o revidranju in nadzoru informacijskh sistemov, ki 
bo 24. in 25. septembra v hotelu Atrij v Zrečah! Povezani delavnici o uporabi COBIT in ocenjevanju operativnih tveganj bosta tudi 
letos v Ljubljani na SIR, 26. in 27. septembra. Ker usklajujemo še zadnje podrobnosti, bosta program s povzetki in vabilo 

udeležencem objavljena v nekaj dneh. Ob objavi boste o tem obveščeni! 

Konferenca je tudi letos namenjena revizorjem informacijskih sistemov (IS), revizorjem in notranjim revizorjem, strokovnjakom s 

področja varovanja informacij, vodenja IT in drugim strokovnjakov IT. V prejšnjih napovedih smo vas že seznanili z nekaterimi 
spremembami v zvezi s konferenco! Letos boste za udeležbo lahko uveljavljali 16 CPE oziroma 16 ur izobraževanja, novo pa bo 
tudi to, da bo znižana cena 367,20 € (polna bo 432,00 €) veljala za vse člane ISACA! 

Na vrh 

Vabilo na okrogli mizi Slovenskega odseka v okviru brezplačne prireditve Slovenija IT 

Vse, ki jih tematika zanima, vabimo na okrogli mizi, ki ju s podjetjem Palsit organiziramo v okviru brezplačnega dogodka 

Slovenija IT, in sicer 6. junija 2013 v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču:                                                    Dodaj v Outlook 

- 12:45–14:15, COBIT
®
 in kaj COBIT

®
 prinaša za podjetja; 

- 14:30–16:00, Kateri certifikati sploh prinašajo katera znanja. 

Želimo si aktivnega sodelovanja naših članov in drugih, predvsem pa izmenjave izkušenj, ki jih imate na področju tem okroglih 
miz. Zato vas vabimo, da se okroglih miz udeležite v čim večjem številu. To je odlična priložnost, da vaše praktične izkušnje in 
razmišljanja delite z drugimi strokovnjaki! 

Prosimo, da nam vaš interes za aktivno sodelovanje sporočite po e-pošti, da bomo lahko zagotovili kakovostno zasedbo okroglih 

miz! 

Na vrh 

Odsekova in druga 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. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1305.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/ics/ISACA-SI_Brezplacno-130606_SlovenijaIT-OkrogliMizi.ics
mailto:predsednik@isaca.si?subject=Sodelovanje%20na%20%20okrogli%20mizi


Brezplačna izobraževanja bomo pred poletjem pripravili še 11. junija, po počitnicah v naslednjem šolskem letu pa 8. oktobra, 5. 
novembra in 3. decembra 2013, ter 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija 2014. 

Spremljajte najave v obvestilih in na spletni strani! 

Na junijskem izobraževanju o piškotkih in PCI DSS! 

Na naslednjem odsekovem brezplačnem izobraževanju, v torek, 11. junija 2013 ob 16.30,                        Dodaj v Outlook 

bosta predavatelja predstavila: 

1. mag. Jelena Burnik, asistentka svetovalca pri IP RS,  
Imajo vsi radi piškotke? Nova zakonodaja in smernice Informacijskega pooblaščenca: 
Povzetek: Januarja 2013 je bila sprejeta nova zakonodaja, ki ureja uporabo piškotkov, Informacijski pooblaščenec pa je izdal 

smernice, v katerih so na voljo pojasnila in vodila glede praktične implementacije nove zakonodaje na spletnih straneh. 
Predstavljeni bodo razlogi, ki so vodili k spremembam in nove določbe zakonodaje ter nekatera praktična vprašanja 
implementacije. 

2. Rado Brglez, CISM, PCI DSS v trgovski organizaciji: 
Povzetek: Predstavljeni bodo primeri vdorov, ki so bili motiv za uveljavitev PCI-DSS standarda ter izkušnje pri uvajanju PCI-
DSS standarda 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 SIR*IUS (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 petih dogodkov udeležilo skupaj 93 (od tega 66 članov, 1 bivši član in 26 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno 
pa 44,2 udeleženca (37,6 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), marčevskega 48 (42), aprilskega 42 (31), majskega pa 
37 (34); 10 članov se je udeležilo vseh 5 izobraževanj. 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). 

Predstavitve s predavanj si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Drugo brezplačno gradivo in izobraževanja 

Za zanimivo branje si na Facebook poglejte simulacijo zero day grožnje - simulacijo napada in ukrepanje podjetja ob tem. Povezavo 
je IIA - Slovenskemu inštitutu posredoval Sandi Bižal. 

Iztok Starc pa priporoča udeležbo na daljših brezplačnih izobraževanjih s področja varovanja informacij, ki jih prek portala 
coursera.org organizira University of Washington; na primer: 

 Mike Simon, Designing and Executing Information Security Strategies; 

 Barbara Endicott-Popovsky, Building an Information Risk Management Toolkit; 

 Barbara Endicott-Popovsky, Information Security and Risk Management in Context. 

Na vrh 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/dokumenti/ics/ISACA-SI_Brezplacno-1306_Piskotki-PCI-DSS-Trgovci_2CPE.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/download.php#leto-2013
http://arstechnica.com/security/2013/02/at-facebook-zero-day-exploits-backdoor-code-bring-war-games-drill-to-life/
https://www.coursera.org/course/infosec
https://www.coursera.org/course/inforisk
https://www.coursera.org/course/inforiskman


Drugo iz odseka 

Pomladna zagnanost še kar ne pojenja, čeprav se konec junija odpravljamo na počitnice. Po junijskem predavanju se spet vidimo 
septembra na že 21. odsekovi konferenci, oktobra pa spet na mesečnem izobraževanju. A tudi med počitnicami vas bomo seznanjali 
z aktualnimi dogodki! 

Pripravljalni seminarji 

Letos smo bili pri organizaciji pripravjalnih seminarjev izredno uspešni, saj smo izvedli kar tri: marca CISA s šestimi, apri la CRISC s 
kar devetimi in maja CISM s sedmimi udeleženci. CRISC pripravljalni seminar smo izvedli prvič! 

Ker je bilo zanimanja dovolj in so bili udeleženci zadovoljni z izvedbo, posebej pa tudi s ceno za tovrstno izobraževanje, bomo 
naslednje leto morda poskusili izvesti vse 4 pripravljalne seminarje za ISACA izpite. Ker pa smo v UO mnenja, da ob dveh terminih v 
enem letu ne bi zbrali dovolj kandidatov, bomo jeseni poskusili ponovno poiskati za člane ugodno varianto spletnega pripravljalnega 
seminarja. 

Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Vzpostavili smo odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o 
odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Posodobite podatke v svojem ISACA profilu 

V Slovenskem odseku ISACA se trudimo kar najbolje razumeti želje in potrebe naših članov ter se jim s svojim delom in 

aktivnostmi kar najbolj približati. S tem namenom skladno s politiko zasebnosti, objavljeno na naši spletni strani, spremljamo oziroma 
vodimo statistiko o naših članih. 

Še posebej povedna in pomembna sta podatka o vaši starosti in dejavnosti. Ker ju vsi ob vpisu niste izpolnili ali pa ste od vpisa 

zamenjali delovno mesto in dejavnost - manjka več kot šestina vseh podatkov, kar lahko bistveno spremeni sliko o članih - , vas 
prosimo, da dopolnite in posodobite demografske podatke v svojem ISACA profilu. 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je po majskem brisanju tistih, ki članstva 

niso obnovili, 142 članov, od tega 1 "akademski zagovornik" in 1 član študent. Letos smo pridobili 3 nove člane (v 2012 20, v 2011 pa 
23 novih ali po prekinitvi ponovno včlanjenih članov), zadržali smo jih 88% (v 2012 90,2%, v 2011 85,5%). Kot razloga za izstop so 
bivši člani navedli samo 2; menjava področja dela in neplačilo članarine s strani delodajalca oziroma previsok osebni strošek. 14 
članov ima tako Platinasto (prek 15 let), 38 Zlato (10 do 14 let), 53 Srebrno (5 do 9 let) in 20 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

113 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 27 po 2 naziva. Letos je od članov eden pridobil naziv CISA. V 2012 so 
člani pridobili 9 novih nazivov (7 CISA, 2 CISM), v 2011 28 (17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo člani 100 CISA, 32 CISM, 15 
CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 76 tudi naziv PRIS. 

V odseku je 23 članic, povprečni član je rojen 1965, torej "mlad" nekaj prek 47 let: najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 
124) rojen 1947, najmlajša članica 1985, 8 članov je mlajših od 35 let. 118 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 108 jih ima 14 
ali več let delovnih izkušenj. Na osnovi poštnih številk je sestava članstva po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 55,6% članov, 
Štajercev od Celja dalje 19%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem) 7,7%, Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) 8,5% in 
Gorenjcev pa po 9,2%. 

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. 

Prosimo vas, da nam sporočite svoje pripombe in predloge v zvezi z delovanjem odseka! 

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. 

Na vrh 

Novice iz ISACA® 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

Tokrat iz ISACA
®
 prihajata najmanj dve, za stroko zelo pomembni novici: 

 Izšel je naslednji iz serije napovedanih COBIT
®
 priročnikov za uporabo okvira, za člane po številu nazivov verjetno 

najpomembnejši, COBIT
®
 5 for Assurance! Člani ga lahko prenesejo za 35$, nečlani pa za 175$! 

 Po zadnjih informacijah bodo novi standardi revidiranja IS in dajanja zagotovil objavljeni konec junija! 

V Mesečniku ste lahko že prebrali, da bodo prenovljene tudi smernice, da dosedanja orodja v glavnem nadomeščajo objavljeni 
revizijski programi, ter o napovedani prenovi ITAF. O datumih objave teh pa še nič novega. 

 Izšla je tudi 3. letošnja številka ISACA Journala na temo "Big Data". V njej boste med drugim lahko prebrali What Is Big 
Data and What Does It Have to Do With IT Audit?, avtorjev Kumarja Settya, CISA, and Rohita Bakhshija, pa teme o oblaku, na 
primer komentar Andrewa Haya, The Arrival (Finally) of PCI Cloud Guidance, pa zanimiv prispevek v redni kolumni iz serije IS 
Audit Basics Auditing the IT Auditors, avtorja Tommieja Singletona, CISA, CGEIT, CPA. 

http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf
http://www.isaca.si/clanstvo.php
https://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyProfilePage.aspx
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1112.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Delovanje%20odseka
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Assurance-product-page.aspx
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2013/Volume-3/Pages/What-Is-Big-Data-and-What-Does-It-Have-to-Do-With-IT-Audit.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2013/Volume-3/Pages/What-Is-Big-Data-and-What-Does-It-Have-to-Do-With-IT-Audit.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2013/Volume-3/Pages/The-Arrival-Finally-of-PCI-Cloud-Guidance.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2013/Volume-3/Pages/Auditing-the-IT-Auditors.aspx
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter


 ISACA je objavila novo belo knjigo Cloud Governance: Questions Boards of Directors Need to Ask. 

 na straneh ISACA pa lahko med drugim preberete še kratko priporočilo 3 IT Governance Considerations When Transitioning 
From Internal Operations to a Service Provider, Johna P. Pirontija, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, ISSAP, ISSMP, ali 
namige Leightona Johnsona, CISA, CISM, CIFI, CISSP, 4 Tips for Malware Detection. 

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. ISACA Journal, ki ga člani prejmete na dom pa najdete tudi v 
spletni različici JOnline, ter prilagojenega 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. 

 

Prihranite si dan! 
Mobile Security (5 CPE) 

Virtualna konferenca | sreda, 18. september 2013 

The State of Cybersecurity 
Enterprise Risk Management: Provide Security from Cyberthreats 

Oglejte si arhivirane konference in pridobite dodatne CPE! | Več o virtualnih konferencah 

 

Effective Time Management: How to Make Every Second Count (1 CPE) 

Webinar za mlade strokovnjake | četrtek, 11. april 2013 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pridobitev nazivov 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! Za članstvo do konca leta boste od 1. junija do 31. julija plačali samo polovično članarino, po 

31. juliju pa za polno ceno postanete član do konca leta 2014! Izkoristite prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega 
odseka! 

                   

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 izpitov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 je 8. junij 2013, tudi v Ljubljani. ISACA je 

letos zaradi velikega zanimanja pripravila dodaten CISA in CISM termin 7. septembra 2013, a samo na izbranih lokacijah. Mogoča 
pa je že prijava na izpite 14. decembra! Rok za zgodnjo prijavo in prihranek je 21. avgust, skrajni rok pa 25. oktober. Po 
opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj lahko oddate tudi Napaka! Sklicna hiperpovezava ni 
veljavna.. 

V ISACA
®
 Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje. 

Na vrh 

 
Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA

®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

Objavljeno 31.5.2013.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 371. 

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

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cloud-Governance-Questions-Boards-of-Directors-Need-to-Ask.aspx
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