
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 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 spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Komentirajte osnutek prevoda novih standardov ISACA
®
 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  

o Januarsko brezplačno izobraževanje 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka  

o Objavljena standardna mapa revizije IS 

o Odsekova skupščina 

o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
  

o Od 1. novembra veljajo novi standardi 

o Izšel je COBIT
®
 5 Enabling Information 

o Druge novice in nove elektronske vsebine 
o Brezplačna spletna izobraževanja 

o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Komentirajte osnutek prevoda novih standardov ISACA® 

Kot ste bili obveščeni, od 1. novembra veljajo novi standardi ISACA, objavljeni v okviru 2. izdaje ITAF
TM

! 

Nove standarde smo prevedli in jih v želji po usklajenosti z drugimi revizijskimi standardi dali v javno obravnavo! 
Osnutek prevoda prenovljenih standardov dajanja zagotovil in revidiranja IS lahko prenesete s povezave. 

Še do ponedeljka, 23. decembra, nam lahko s kratko utemeljitvijo po e-pošti pošljete komentarje in predloge! Usklajeni 
prevod novih standardov ISACA bomo objavili še letos! 

Naj ob tem še spomnimo, da so prenovljeni samo standardi, smernice so ostale nespremenjene, dodane so jim zgolj nove 
oznake. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila 2014, do konca meseca pa si še lahko ogledate njihove 
osnutke in jih tudi komentirate. 

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, v 2. nadstropju. Za udeležbo lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu izvedli še 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija 
2014. Februarja bo predvidoma izvedeno predavanje o varnosti spletnih strežnikov, ob odsekovi skupščini 4. marca pa spet 
načrtujemo obsežnejši dogodek, tokrat na temo politik in revizije licenciranja programske opreme. Podrobnosti sledijo... 

Januarsko brezplačno izobraževanje 

 V torek, 7. januarja 2013 ob 16.30, bo Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, predstavil 

Kaj se lahko naučimo od naših sosedov - razvoj dejavnosti revidiranja IS v hrvaških bankah                 Dodaj v Outlook 

Povzetek: Revizija IS je bila zelo nesistematična in v primerjavi s Slovenijo morda celo zanemarjena dejavnost v bankah 

sosednje Hrvaške vse do leta 2005, ko se zgodba korenito spremeni. Predstavljen bo sistematičen proces dvigovanja lestvice in 
pričakovanj, ki so jih morali izpolniti vsi deležniki. 
Predstavljene bodo zelo konkretne zahteve do uprav bank, zunanjih revizorjev, vodij informacijske varnosti in notranjih revizorjev. 
Razvoj dejavnosti revizije IS bo predstavljen tudi na primeru analize poročil zunanjih revizorjev in primeru poročila revizije IS, ki 
je bilo ocenjeno kot ustrezno. Vprašali se bomo, v katero smer je mogoče pričakovati nadaljevanje razvoja revizije IS v luči 
poslovnih izzivov in težav, ki jih imajo finančne inštitucije danes. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1312.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
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Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

 Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v tem 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, COBIT 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 elektronske knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Tudi letos smo organizirali 9 brezplačnih izobraževanj, s čimer smo izpolnili letni načrt. Dogodkov se je udeležilo skupaj 118 
(od tega 76 članov, 4 bivši člani in 38 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno pa 44,2 udeležencev (37,8 članov): 

januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), marčevskega 48 (42), aprilskega 42 (31), majskega 37 (34), junijskega 40 (34), 
oktobrskega 41 (38), novembrskega 49 (42), decembrskega 47 (38); 7 članov se je udeležilo vseh 9 izobraževanj, 4 osmih, med 
nečlani sta se 2 udeležila štirih in 2 treh. Lani smo imeli skupaj 123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 64, 6, 24), 
povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3, od tega 29 članov) na predavanje, lani marca kar 67 (49) udeležencev. Lani so 

se 4 člani udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 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! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Objavljena standardna mapa revizije IS! 

 Na novembrskem odsekovem mesečnem izobraževanju sta Maja Hmelak, CIA, PRIS, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, 
predstavila standardno mapo revizije IS! 

Gradivo je rezultat večletnih izkušenj obeh avtorjev. Kot sta povedala, je bil njun cilj predstaviti praktične postopke in gradiva pri 
izvedbi revizije IS. Vodniki in predpripravljena delovna gradiva se sicer naslanjajo tudi na standarde, a ne predstavljajo 
obveznih strukture, vsebin in oblik mape, skušajo le povzeti izkušnje in dobre prakse. Kot taki so lahko v pomoč pri izvedbi 

dejanskih revizijskih postopkov, od načrtovanja, revizijskega usklajevanja, izvajanja in beleženja revizijskih preizkusov, do 
priprave in usklajevanja poročila. Pripravljena standardna revizijska mapa je namenjena revizorjem IS, preizkušenim notranjim 
revizorjem in vsem drugim, ki želijo na praktičnih primerih spoznati izvedbo revizije IS. Koristi lahko predvsem začetnikom, ki se 
prvih revizij IS šele lotevajo. 

Revizijska mapa še ni usklajena z uradnimi prevodi prenovljenih standardov in zadnjimi dokumenti ISACA (COBIT 5, nove 
smernice, katerih osnutki so še do konca decembra odprti za komentiranje), ne glede na to pa sta jo odstopila v javno 
uporabo, komentiranje in predvsem dopolnjevanje. Aktualno verzijo lahko prenesete s povezave. Avtorja vabita vse, da 
jima pošljete predloge, pripombe in lastne dokumente kot dopolnitve obstoječega gradiva. 

Avtorjema, ki sta opravila obsežno delo, se zahvaljujemo za njun prispevek k razvoju stroke! 

Odsekova skupščina 

 Naslednja odsekova skupščina bo 4. marca 2014, takoj po brezplačnem izobraževanju, v okviru katerega bomo tudi 
tokrat pripravili obsežnejši dogodek. Po skupščini vas bomo, če bomo za to uspeli pridobiti sponzorska sredstva, povabili na 
družabni dogodek! 

Skupščini bo v potrditev predlagano letno poročilo o delu (lanskega si lahko ogledate na povezavi), sprememba statuta 

(predlagali bomo povečanje števila članov odsekovega upravnega odbora - UO), volili bomo dodatne člane UO (kandidirala 
bosta Jernej Bravc in Boris Vardjan, ki sta zdaj pridružena sodelavca). 

Rezervirajte si čas, podrobnosti sledijo! 

Zbiramo podatke o odseku in članih 

 Leto je naokrog in za pripravo odsekovega letnega poročila spet zbiramo podatke o dejavnosti naših članov. Prosimo, da 
nam za objavo v poročilu do konca januarja posredujete svoje objave, predavanja, predstavitve, sodelovanja v 
izobraževalnem procesu in druge strokovne dejavnosti,povezane z vsebinami ISACA! Pri tem uporabite obliko, kot jo za 

tovrstne navedbe najdete v prilogi lanskega poročila. Aktivnost odseka in članov sta tudi merili za ocenjevanje oziroma nagrade 
odsekom ISACA. 

Približuje se 20. obletnica odsekovega delovanja in na postorjeno v teh letih smo lahko ponosni. Oglejte si seznam prejetih 
nagrad! Lani je ISACA ukinila nagrado za spletno stran - nazadnje smo prejeli zlato -, za nagrado odseku za leto 2012 pa se 

http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
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http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/Standardna-mapa-za-revizije-IS.zip
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nismo mogli potegovati, ker zaradi spremenjenega poslovnega leta nismo oddali poročila v roku, ki je bil predviden za vstop v 
natečaj. Letos se bomo potegovali tako za nagrado K. Wayne Snipes (za najboljši srednje velik odsek), kot za novo nagrado 
za komuniciranje. Za uvrstitev v natečaj za slednjo je odsekov UO sprejel Komunikacijski načrt, s katerim je formaliziral že 
obstoječe dejavnosti. 

 Želeli pa bi "pozabi iztrgati" dogodke in posameznike, tiste, ki so s prostovoljnim delom prispevali k odsekovim 
dosežkom. Zato 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 Slovenskega odseka 

V Slovenskem odseku ISACA se trudimo kar najbolje razumeti želje in potrebe naših članov ter se jim z delovanjem in 

aktivnostmi kar najbolj približati. Zato 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 skoraj šestina vseh podatkov, kar lahko dokaj 
spremeni sliko o članih -, vas prosimo, da dopolnite in posodobite demografske podatke v svojem ISACA profilu. 

V odseku nas je 152 članov, od tega 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent. Letos smo pridobili 13 novih ali po prekinitvi 
ponovno včlanjenih članov (v 2012 20, v 2011 23) - decembra se nam je pridružila Meta Pfajfar, ki je letos pridobila tudi naziv 
CISA -, zadržali smo jih 88% (v 2012 90,2%, v 2011 85,5%). 

17 članov ima Platinasto (prek 15 let), 39 Zlato (10 do 14 let), 53 Srebrno (5 do 9 let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 
118 članov ima pravico uporabljati nazive (77,6% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 28 po 2 naziva. Letos so 4 člani pridobili naziv 
CISA in 2 CISM (v 2012 9 novih: 7 CISA, 2 CISM; v 2011 28: 17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo člani 162 veljavnih 
nazivov: 105 CISA (69,1% vseh), 34 CISM, 15 CGEIT, 8 CRISC. Od članov ISACA jih ima 77 tudi naziv PRIS. 

Mimogrede, 14. decembra je izpite ISACA opravljalo 9 kandidatov iz Slovenije, in sicer prijavljenih 5 CISA (1 nečlan), 1 CISM in 
3 CRISC. 

V odseku je 26 članic, "povprečni" član je rojen 1966.: najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 133) rojen 1947., najmlajša 
članica 1985., 10 članov je mlajših od 35 let (le 7,5%, kar je daleč pod povprečjem ISACA pri 65%). 

127 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 115 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 32% članov je zaposlenih v 
tehnoloških storitvah in svetovanju, 22% v bančništvu in finančnem posredništvu, 8% v javni upravi, 7% v zavarovalništvu... 

 

Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je prikazana na sliki. 

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. 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

 Že spomladi smo vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

V linkedIn skupini nas je že 61, 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! 

Na vrh 

Novice iz ISACA® 

Od 1. novembra veljajo novi standardi 

Ne spreglejte! Od 1. novembra velja 17 prenovljenih standardov za dajanje zagotovil in revidiranje informacijskih 
sistemov! Objavljeni so bili v okviru 2. izdaje ITAF

TM
, ki predstavlja prenovljen okvir strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil in 

revidiranje IS. Sestavlja ga po 8 splošnih, 7 izvedbenih ter 2 poročevalska standarda in smernici. Smernice so za zdaj 
nespremenjene, zaradi preglednosti pa so ob novih oznakah navedene tudi stare. Prejšnja orodja in tehnike nadomeščajo druga 
ISACA gradiva, in sicer bele knjige, programi dajanja zagotovil in revidiranja, družina COBIT 5... (glej stran 82 v ITAF). 

Še do 31. decembra lahko komentirate osnutke prenovljenih 17 smernic ISACA
®
, tako imenovani "Exposure draft", 

ali si osnutke zgolj ogledate. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila prihodnje leto. 

Druge novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

Tokrat najpomembnejše novice in objave iz ISACA
®
 in Knowledge Centra: 

 Objavljena je bela knjiga Security as a Service, ki je brezplačno na voljo vsem zainteresiranim, če niste člani se morate 

samo registrirati. 
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Podjetja lahko oddajo v zunanje izvajanje zadolžitve, ne pa tudi odgovornosti. Zato morajo pri najemanju storitev tehtati med 
tveganji in pridobitvami. Kljub vsemu pa morajo pridobiti dokaze, da kontrole za zaščito njihovih informacijskih sredstev delujejo 
učinkovito. 

 Na strani s pregledom tekočih projektov lahko preberete, kaj novega pripravlja ISACA v naslednjih mesecih. 
Poleg prenovljenih programov dajanja zagotovil/revidiranja IS, ki jih bo ISACA postopno objavljala prihodnje leto in bodo v 
celoti usklajeni s COBIT 5 in COBIT 5 for Assurance, je med drugim v 2. četrtletju 2014 napovedana knjiga Načela COBIT 5, 
Od kod izvirajo, ki bo pojasnila, kako so ta načela vgrajena v vodenje IT v podjetjih tako z vidika IT kot splošnega 
poslovodstva. V 1. četrtletju naj bi izšla Primerjava okvirov notranjih kontrol COSO in COBIT 5, ki sta v zadnjem letu oba 
doživela prenovo. Prav tako v 1. četrtletju je napovedana tudi 1. iz niza publikacij "DevOps", pregledna bela knjiga, ki bo 

predstavila možnosti za izboljšanje odnosov med razvojem in operativo z metodami, podobnimi agilnim. 

 Da niste kaj spregledali pa lahko preverite na strani z vsemi izsledki raziskav, kjer pregled seže do leta 2003. 

 V zadnji, 6. letošnji številki ISACA Journala boste našli več zanimivih člankov o varovanju informacij. Naj samo spomnimo, 
da članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si tako že lahko 
brezplačno ogledate članke iz lanske 6. in starejših številk. Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 V 26. številki obvestil @ISACA, ki jih lahko brezplačno naročijo tudi nečlani, preberite Bruca R. Wilkinsa Are You a 
Fearmonger? Tips on How Not to Be (fearmonger - nekdo, ki poskuša zasejati strah), o tem, da so varnostne organizacije 
zaznavane kot sejalci strahu. 

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 spletna izobraževanja 

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

 

Cloud Maturity – How to Solve Your Cloud Security Challenges (5 CPE) 

Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

Where Do You Draw the Creepy Line? Privacy,  
Big Data Analytics and the Internet of Things (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 9. januar 2014 

Want Better Data Security? Consolidate Your Databases (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 23. januar 2014 

The State of Cybercrime Today: Threats and Solutions 

Webcast 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Že je mogoča prijava na naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 izpitov, ki bo 14. junija, 

ponovno tudi v Ljubljani! Rok za zgodnjo prijavo in prihranek je 12. februar, končni rok za prijavo pa 11. april. Dodaten 

prihranek je mogoč s prijavo in plačilom prek spleta. Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih 
izkušenj, boste lahko oddali tudi prijavo za pridobitev naziva. 

                    

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

odseku se bomo kot letos potrudili tudi v 2014 organizirati pripravljalne seminarje za čim več nazivov ISACA! 

 Povsem nova je od letos možnost pridobitve dodatne ugodnosti ob nakupu spletnega ISACA CISA pripravljalnega 
seminarja, in sicer tako za člana, kot za odsek. Če boste ob nakupu seminarja navedli odsekovo kodo "ISACA137", boste 
prejeli pravico dostopa do seminarja za dodatnih 30 dni, odsek pa 10% plačane kupnine! 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine boste takoj pridobili vse članske ugodnosti in polno članstvo do 

konca leta 2014! Izkoristite prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega odseka! 

 Nosilci nazivov ISACA ne pozabite poročati doseženih CPE in podaljšati članstva, ob tem pa posodobiti svoje 
podatke! Pravico do uporabe ISACA nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev glede CPE! 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 21.12.2013.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 456. 
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