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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: 

  Odsek je prejel še eno priznanje! 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  

o  Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

o Naslednji brezplačni izobraževanji 

o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

o Udeležba na mesečnih predavanjih 

o Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

 Drugo iz odseka  

o  S Slovenskim odsekom CSA smo sklenili dogovor o sodelovanju 

o  Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve UO 

o Člani Slovenskega odseka 

o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA®  

o  28. januar je svetovni dan zasebnosti 

o Rezultati raziskave Nizozemskega odseka ISACA® o varnosti v internetu 

o Nove elektronske vsebine ISACA® 

o Brezplačna spletna izobraževanja 

o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

o Intelektualna lastnina ISACA® 

 Brezplačno predavanje IIA® - Slovenskega inštituta 

 Mednarodni kongres CSA
SM

 CEE Summit 2015 

Odsek je prejel še eno priznanje! 

 

  Slovenski odsek je ponovno prejel priznanje K.W. Snipes za najboljše ISACA odseke, tokrat častno 

omembo med srednjimi odseki v regiji! To je že 25. odsekova nagrada, ki zaokroža 20 let delovanja. 

Čestitamo vsem, ki ste s prostovoljnim delom prispevali k odsekovi uspešnosti! 

Na vrh 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

Vse zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA®, ki so običajno prvi torek v 

mesecu ob 16.30 uri, na Dunajski 106 v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. V tem šolskem letu jih bomo 

pripravili še 3. februarja, 3. marca, 7. aprila, 5. maja in 2. junija. Za udeležbo lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri 

dodatnega izobraževanja. 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1411.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
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Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

  Kot veste lahko člani, ki smo imetniki nazivov, pridobljene CPE v svoj ISACA profil od lani vpisujemo sproti, že med letom. 

Od letos bomo podatke o CPE, pridobljenih z udeležbo na odsekovih izobraževanjih, v vaše profile dodajali mi, vi jih 

morate samo potrditi! 

Naslednji brezplačni mesečni izobraževanji 

 V torek, 3. februarja 2015, bo Manuela Šribar predstavila 

Sodelovanje revizorja IS s pooblaščenim revizorjem pri revizijah računovodskih izkazov (2 CPE)          Dodaj v Outlook 

Povzetek: med drugim bosta predstavljena: 

- MSR 315, ki določa vlogo pregleda IS v okviru revizije računovodskih izkazov: pojasnjeno bo, zakaj je za revizorja 

računovodskih izkazov potreben pregled IS, kar je lahko v pomoč revizorju IS, da bolj usmerjeno in ciljno načrtuje svoje 

delovanje; 

- MSR 620, ki govori o revizorjevem veščaku; poudarek bo na vlogi revizorja IS v revizijski skupini in njegovi odgovornosti pri 

revizijah računovodskih izkazov. 

Očitno je, da revizije računovodskih izkazov po MSR ni mogoče opraviti brez spoznavanja informacijskega kontrolnega okolja in 

v določenih organizacijah tudi ne brez poznavanja in testiranja aplikativnih notranjih kontrol. Sekcija PRIS je na SIR je večkrat 

opozorila na to problematiko, vendar za zdaj neuspešno. Predstavljen bo vprašalnik o splošnih informacijskih kontrolah, ki bi ga 

moral izpolniti vsak revizor pri vsaki reviziji računovodskih izkazov. Na osnovi začetnih vprašanj se odloči, ali pregled IS zahteva 

sodelovanje z veščakom, revizorjem IS. Če odgovori pokažejo, da ne, lahko revizor računovodskih izkazov eventualno sam 

nadaljuje s pregledom splošnih kontrol v IS. Če odgovori pokažejo, da gre za t.i. »kompleksni« IS (skoraj vsak ERP sistem), naj 

bi revizor vključil veščaka. Z udeleženci bi šli skozi vprašalnik in zbrali predloge dopolnitev. 

Za konec bi razpravljali o sodelovanju z revizorji računovodskih izkazov in načinu, kako bi to v prihodnosti dosegli. Predlog je, da 

"združimo moči" in revizorje računovodskih izkazov na izobraževanjih opozorimo na nujnost spoznavanja in ocene tveganja z 

vidika splošnih kontrol IS. Predavateljica meni, da revizor računovodskih izkazov ne more podati mnenja o računovodskih izkazih 

po MSR (kar mimogrede zapiše v svojem poročilu), če pri reviziji ne upošteva vsakega od MSR. 

 

  V torek, 3. marca 2015 ob 14. uri, ob odsekovi 20. obletnici in skupščini spet 

pripravljamo obsežnejši dogodek z mednarodnim gostom, Ramsesom Gallegom, mednarodnim 

podpredsednikom ISACA, tokrat na temo 

Varnost v internetu (Cybersecurity) in odzivanje na incidente (4 CPE)      Dodaj v Outlook 

Predstavili bomo orodja in priporočila ISACA ter ravnanje ob incidentih vodilnih ponudnikov 

interneta in varnostnih rešitev pri nas. Po izobraževanju ste vsi udeleženci vabljeni na 

sproščeno druženje ob hrani in pijači! Več podrobnosti sledi. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo vse - člane in nečlane - k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v tem šolskem letu! Za 

prispevek lahko prejmete nagrado! 

Na predavanjih bi si želeli slišati aktualne teme s področja IS (oblaki, varnost in tveganja v internetu, BYOD...), pa tudi bolj 

"vsakdanje in ustaljene" teme s področij varovanja informacij, uporabe okvira COBIT ter iz revizijske prakse (primeri izvedbe 

revizij z uporabo standardov, smernic, COBIT in drugih gradiv ISACA). 

 Ponujamo tri možnosti predstavitve, za zadnjo boste prejeli nagrado v obliki »bona« za nakup elektronske knjige v 

ISACA Bookstore, za vse lahko uveljavljate CPE, in sicer po 5 CPE za vsako uro prve predstavitve in dejansko porabljene 

ure za pripravo članka/prispevka: 

 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 (recenzirano in honorirano) ali v ISACA Journal™; za to možnost ponujamo 

dodatno spodbudo. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1502_SodelovanjeRevizor_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplacnoSkupscina-1503_Cybersecurity_4CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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Udeležba na mesečnih predavanjih 

V zadnjih 7 letih je bilo na odsekovih 62 brezplačnih izobraževanjih 

skupaj 295 (151 članov in bivših članov ter 144 nečlanov), povprečno pa 

38,7 udeležencev. Letos je bilo na januarskem izobraževanju 57 (od tega 

38 članov, 3 bivši člani in 16 drugih — v glavnem članov IIA). 

Lani je bilo na 9 izobraževanjih skupaj 121 (od tega 75 članov — kot 

prejšnja leta ~50% vseh), povprečno pa 43,2 udeležencev (35,6 članov), 

največ marca, kar 70 (53). 6 članov se je udeležilo vseh 9 predavanj, en 

nečlan je bil na 7 izobraževanjih, 31 udeležencev je bilo lani na naših 

izobraževanjih prvič. 

 

  

Podrobne statistike udeležbe in predstavitve s predavanj (od 2002 dalje) si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

Kot ste že prebrali smo za odsekov brezplačni dogodek ob skupščini marca pridobili sponzorja. Da bi bili podobni prispevki kar 

najbolj transparentni, je odsekov UO je sprejel pravilnik o sponzoriranju. 

Vabimo podjetja, da nam sporočite svoj interes! Z veseljem vas bomo kontaktirali za morebiten dogovor. 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

S Slovenskim odsekom CSA smo sklenili dogovor o sodelovanju 

 

 Da bi bili ISACA®, odsek in naša dejavnost ter stroka kar najbolj prepoznavni, se trudimo v 

okviru odsekovih možnosti dogovoriti o sodelovanju tudi s podobnimi strokovnimi združenji. Potem, ko 

smo se o strokovnem sodelovanju dogovorili s Fakulteto za računalništvo ter z Ekonomsko fakulteto 

UL, smo sklenili memorandum o sodelovanju s Slovenskim odsekom CSA. 

S Slovenskim odsekom CSA bomo sodelovali predvsem pri organizaciji strokovnih in izobraževalnih dogodkov, pri 

oblikovanju strokovnih gradiv, mnenj in nagovarjanju javnosti, vzajemno bomo objavili tudi logotip in povezavo do 

partnerjevih spletnih strani. 

Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve UO 

 

Slovenski odsek je dejaven in uspešen, saj smo za svoje delo v 20. letih delovanja z 

zadnjo, še povsem svežo, prejeli kar 25 nagrad! Tudi obstoječi člani odsekovega UO, ki nam 

marca poteče 2-letni mandat, smo ponosni na svoje delo. Rezultate ste lahko spremljali sproti, o 

njih boste lahko prebrali tudi v letnem poročilu, ki bo predstavljeno na skupščini 3. marca 

(oglejte si prejšnja poročila o delu). Ker odsekov statut določa 2-letni mandat in omejitev največ 

dveh zaporednih mandatov na eni funkciji, ker bodo nekateri člani zaradi osebnih strokovnih poti 

UO zapustili, potrebujemo sveže moči! 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#brezplacna_izobrazevanja
http://www.isaca.si/download.php#leto-2014
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/Prav-Sponzoriranje-140217.pdf
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Sponzoriranje%20dogodka%20Slovenskega%20odseka%20ISACA
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI-CSA-SI_Memorandum_141219.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#opravljeno_delo
http://www.isaca.si/dokumenti/o_odseku/01_137-ISACA-SI_Bylaws-Eng_140304.pdf
http://csa.si/
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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 Da bi tudi v prihodnje ustrezno zastopali interese članov, k sodelovanju v upravnem odboru vabimo vse, ki bi radi 

pripomogli k delu in usmerjanju aktivnosti našega odseka! Oddaja kandidatur bo po statutu mogoča tudi na skupščini, a vas 

vabimo, da že prej oddate kandidaturo za eno od funkcij v UO, ki jih predvideva statut. Pogoji za članstvo v odsekovem UO so 

plačana članarina ISACA in odseka ter podpisani izjavi o pripravljenosti služiti in o neobstoju konflikta interesov. Za pregled in 

odobritev kandidatur ter izvedbo volitev je odsekov UO skladno s statutom imenoval volivno komisijo v sestavi Nada Čotar, 

Mojca Hiti Šketa in Damir Savanović. 

H kandidaturi vabimo vse naše člane, še posebej članice, mlade člane in člane študente! Med drugim iščemo tudi 

upravitelja spletnih strani in skrbnika za komuniciranje, dobrodošli pa vsi, ki ste pripravljeni žrtvovati del svojega 

prostega časa in prispevati sveže ideje. Pridružite se nam! 

Po izobraževanju in skupščini ste udeleženci vabljeni na sproščeno druženje ob hrani in pijači! Več podrobnosti sledi. 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je 155 članov, tudi 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent. Imamo 31 članic, najstarejši član je (po 

nepopolnih podatkih, n = 140) rojen 1947, najmlajši 1985, "povprečni" pa 1966.; 13 članov je mlajših od 35 let (9,3%). Letos smo 

že pridobili 1 novega člana ( v 2014 12 novih, zadržali 93% članov; v 2013 15 novih, zadržali 88%). Decembra lani sta se nam 

pridružili Mateja Kocbek in Tina Schweighofer, letos pa Matej Trnik. Med člani je največ tistih s srebrno ravnjo članstva (5 do 9 

let), in sicer 47. po poštnih številkah je kar 61,7% članov iz osrednje Slovenije. 

 

133 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (8 doktorski, 49 magistrski naziv), 115 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 

34% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 21% v bančništvu in finančnih storitvah, 8% v javnem sektorju, 

8% v telekomunikacijah, 5% v zavarovalništvu ... 

126 članov (81,3% vseh) ima pravico uporabljati 172 nazivov, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 30 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 

12 nazivov (8 CISA, 3 CISM in 1 CRISC; v 2013 4 CISA, 2 CISM), skupaj imamo člani 111 CISA (71,6% vseh članov), 37 CISM, 

15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 69 tudi naziv PRIS. 

Podrobnejšo statistiko si oglejte na naši spletni strani, kjer objavljamo tudi seznam tistih članov, 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. 

Ne pozabite dopolniti in posodobiti podatke v svojem ISACA profilu! Ti nam pomagajo razumeti vaše potrebe. 

Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Vabimo vas v našo odprto LinkedIn skupino ter na facebook stran Slovenskega odseka ISACA®! 

Tudi na družbenih omrežjih želimo razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, 

pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. V linkedIn skupini nas je že 76, prav lepo pa je zaživela facebook 

stran, kjer je bilo predvsem po zaslugi kolegice Maje Hmelak prek 200 objav, ki jih je všečkalo 66 uporabnikov. Radi bi pridobili 

tudi zunanje člane. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

mailto:tajnik@isaca.si?subject=Kandidatura%20za%20člana%20UO
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://www.isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1209.pdf
https://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyProfilePage.aspx
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
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Novice iz ISACA® 

Cybersecurity Nexus (CSX™), osrednje ISACA® mesto z usmeritvami in navodili za strokovnjake s področja varnosti v 

internetu! 

 

Zaradi naraščajočih potreb ISACA ponuja certifikat "Cybersecurity Fundamentals", namenjen študentom. 

Za začetek 2015 je napovedana uvedba naziva "Cybersecurity Practitioner", namenjenega mladim 

strokovnjakom, prve izpite naj bi izvedli junija 2015. 

Najvišjo usposobljenost pa bodo strokovnjaki še vedno izkazovali z že uveljavljenim nazivom CISM®. 

28. januar je svetovni dan zasebnosti 

 ISACA je ena od 220 organizacij, ki so postale "šampioni svetovnega dneva zasebnosti", s čimer so javno izkazale 

svojo podporo, se zavezale k "spoštovanju zasebnosti, varovanju podatkov in omogočanju zaupanja" in prispevati k 

zavedanju o pomenu zasebnosti. Več o tem lahko preberete na povezavi organizacije StaySafeOnline.org. 

Rezultati raziskave Nizozemskega odseka ISACA® o varnosti v internetu 

 Z dovoljenjem Nizozemskega odseka ISACA objavljamo rezultate raziskave Governance of Cybersecurity, ki so jo 

njihovi člani odseka lani izvedli v velikih mednarodnih korporacijah, ki delujejo na Nizozemskem. Raziskava pokriva vse vidike in 

organizacijske ravni upravljanja varnosti v internetu v organizaciji. Zanimivo branje, priporočamo! 

Nove elektronske vsebine ISACA® 

 V Mesečniku smo vas že obvestili, da je spletno mesto COBIT 5, zdaj na voljo v polni funkcionalnosti! Na enem mestu so 

pregledno razvrščena in dostopna orodja, metodološke osnove, vodila, bele knjige in drugi ISACA viri o delovanju IT, 

dajanju zagotovil/revidiranju IS, ravnanju s tveganji, varovanju informacij, regulativi in zagotavljanju skladnosti ter 

vodenju IT v podjetjih. Obiščite COBIT 5 Online, precej vsebin je na voljo že ob brezplačni registraciji! 

  tudi v času okrog Novega leta so bili pri ISACA delavni, za mnoge najzanimivejši knjigi letos pa sta napovedani proti 

koncu četrtletja PCI DSS in nekaj kasneje Operational Risk Management/Basel Using COBIT 5:  

o ravnokar je z nekaj zamude izšla bela knjiga DevOps Overview, ki bo uvedla niz knjig na temo DevOps. DevOps se 

nanaša na potrebo znotraj IT, da se izboljša odnos med razvojem in produkcijo. Temelji na agilni podobnih metodah, ki 

dovoljuje pogostejšo objavo manjših sprememb kode (na 5-6 dni) v primerjavi s tradicionalnimi pristopi. Te metode bi 

lahko bile posebej obetajoče za nove spletne aplikacije; 

o decembra je bilo objavljenih 6 programov za dajanje zagotovil/revidiranje IS za COBIT procese DSS, Deliver, Service and 

Support Audit/Assurance Programs 1-6; 

 še vedno priporočamo prebiranje:  

o rezultatov raziskave A Global Look at IT Audit Best Practices, ki sta jo izvedla Protiviti in ISACA, 

o 5 knjižic z vodili za uvedbo in revizijskim programom European Cybersecurity Implementation Series: Overview, 

Assurance, Resilience, Risk Guidance, Audit/Assurance Program, 

 Ozaveščanju je namenjena bela knjiga za člane uprav/upravnih odborov Cybersecurity: What the Board of Directors Needs 

to Ask; 

 Podoben namen ima niz osmih videov Presečišče tehnologije, strategije in tveganja, ki ga je ISACA izdala v sodelovanju z 

NACD (National Association of Corporate Directors) in KPMG. Niz videov pomaga izboljšati tehnično pismenost na ravni 

poslovodstva in spodbuja komuniciranje med poslovodstvom in IT. V njih je predstavljen odnos med tehnologijo in poslom, 

koristi in tveganja tehnologije ter kako izvajati dobre strategije upravljanja tveganj v podjetju. 

Videi so dostopni brezplačno, oglejte si jih in jih posredujte zainteresiranim! 

 V prenovljeni spletni obliki je izšla 1. letošnja številka ISACA Journala, ki ga člani prejmejo tudi v tiskani obliki, s temami o 

oblakih, varnosti v internetu, nenehnem spremljanju varovanja informacij ... Med drugim lahko preberete Understanding 

Software Metric Use, Davida Hendersona, Stevena D. Sheetza and Linde Wallace, ali razmišljanje User Threats Vs. User 

Privacy: Striking the Perfect Balance, Dimitrija Vlachosa. Na tedenskem blogu avtorjev člankov iz Journala pa Return on 

Security Investment (ROSI), Eda Gelbsteina. 

 Oblikovno so prenovljena tudi obvestila @ISACA. Izšla je 1. letošnja številka, v kateri preberite kratek zapis Jacka Freunda, 

Effective Approaches to “Bringing the Pain” With Risk Management. 

 Tudi na blogu ISACA Now boste vedno našli zanimive vsebine. Revizorje bo morda zanimala objava Serena Dagdevirena, 

Integrating data analytics into a risk-based IT audit, tisti, ki vas bolj zanimajo trendi boste prebrali Todda Fitzgeralda, Ten 

2015 security risk lessons from 2014 breaches. Zanimivih objav je seveda še več. 

http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
http://www.staysafeonline.org/data-privacy-day/champions#sthash.Yq9PJNlg.dpuf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-NL_CyberSecuritySurvey-2014.pdf
https://cobitonline.isaca.org/
https://cobitonline.isaca.org/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/devops-overview.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/deliver-service-and-support.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/deliver-service-and-support.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/a-global-look-at-it-audit-best-practices.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/European-Cybersecurity-Implementation-Series.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cybersecurity-What-the-Board-of-Directors-Needs-to-Ask.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cybersecurity-What-the-Board-of-Directors-Needs-to-Ask.aspx
http://www.nacdonline.org/IT
http://www.nacdonline.org/IT
http://www.isaca.org/Journal/Current-Issue/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2015/Volume-1/Pages/Understanding-Software-Metric-Use.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2015/Volume-1/Pages/Understanding-Software-Metric-Use.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2015/Volume-1/Pages/Understanding-Software-Metric-Use.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2015/Volume-1/Pages/Understanding-Software-Metric-Use.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=263
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=263
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-24-19-November-2014.aspx#2
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=477
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=471
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=471
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
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Pomembne povezave na spletnih straneh ISACA® Knowledge Centra 

Naslednje povezave je priporočljivo večkrat preveriti: 

 Na strani s pregledom tekočih projektov lahko preberete, kaj novega pripravlja ISACA v naslednjih mesecih. 

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

 Članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si tako lahko 

brezplačno ogledate članke iz številk, starejših od enega leta. Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 Obvestila @ISACA lahko brezplačno naročijo tudi nečlani! V njih boste našli vse najnovejše informacije iz ISACA. 

 Na blogu ISACA Now pa lahko spremljate zanimive in aktualne objave ter razprave članov. 

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. 

 

Evolving Security for a Maturing Cloud (5 CPE) 

Virtualna konferenca | Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

Auditing VoIP Networks to Ensure Compliance: Industry Tools (1 CPE) 

Webinar | torek, 20. januar 2015 

Data Protection and Privacy: How What You Don’t Know Can Hurt You (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 22. januar 2015 

Manage, Monitor & Audit: The Mobile User (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 12. februar 2015 

Oglejte si arhivirane webinarje! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine boste takoj pridobili vse članske ugodnosti, med drugim tudi 

pravico do uveljavljanja popustov na ISACA dogodkih in izpitih, ter polno članstvo do konca leta 2015. Izkoristite 

prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega odseka! 

Nosilci nazivov ISACA, ne pozabite poročati doseženih CPE in ob tem pa posodobiti svoje podatke! Pravico do uporabe 

ISACA nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev glede CPE! 

                   

Mogoča pa je že prijava na ISACA® CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ izpite 13. junija 2015, ki bodo ponovno tudi v 

Ljubljani! Z zgodnjo prijavo do 11. februarja 2015 dodatno prihranite, skrajni rok za prijavo na izpit je 10. april 2015. Po 

opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. Vsi štirje 

certifikacijski programi imajo ANSI (The American National Standards Institute) akreditacijo po ISO/IEC 17024:2003, "General 

Requirements for Bodies Operating Certification Systems of Persons". 

V ISACA Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite! Več o razlogih za certificiranje, nazivih, postopkih za njihovo 

pridobitev in prijavnice na izpite najdete na spletnih straneh 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! 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/All-Deliverables.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
https://www.isaca.org/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/Member-Tutorials.aspx
https://www.isaca.org/MyISACA/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Evolving-Security-for-a-Maturing-Cloud.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Auditing-VoIP-Networks-to-Ensure-Compliance-Industry-Tools.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Data-Protection-and-Privacy-How-what-you-dont-know-can-hurt-you.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Manage-Monitor-Audit-The-Mobile-User.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Pages/Benefits.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
https://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Resources-To-Help-You/Incentive-Programs/Pages/OnlineCISAReviewIncentive.aspx
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Resources-To-Help-You/Incentive-Programs/Pages/OnlineCISAReviewIncentive.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/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
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Intelektualna lastnina ISACA® 

 Čeprav so v centru znanja ISACA® - Knowledge centru -, mnoga gradiva na voljo brezplačno, so zaščitena z 

avtorskimi pravicami. To velja tudi za prevedena gradiva, zaradi česar moramo sodelujoči pri prevodih med drugim podpisati 

izjavo o odpovedi vsem morebitnim pravicam. Podrobnosti so opisane v smernicah ISACA o intelektualni lastnini. 

ISACA je zaščitila svoje blagovne znamke. V ZDA zaščitene so označene z znakom ®, med drugim: 

 ISACA®, 

 ITGI®, IT Governance Institute® in logo, 

 Certified Information Systems Auditor® in CISA®, 

 Certified Information Security Manager™ in CISM®, 

 Certified in the Governance of Enterprise IT™ in CGEIT®, 

 Certified in Risk and Information Systems Control™ in CRISC™, 

 COBIT®, COBIT Online® in COBIT Quickstart®, 

V Evropi je ISACA zaščitila nekaj manj blagovnih znamk, a med njimi tudi ISACA, CISA, CISM, COBIT in COBIT Online. 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

 

Po dogovoru se lahko člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno 

udeležiti tudi predavanj IIA - Slovenskega inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko 

uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Vabljeni na predavanje, v sredo, 28. januarja 2015 ob 16.30, v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje, 

Notranjerevizijski pregled pogodb o vzdrževanju informacijskih rešitev 

(Špela Jovanovič Gabršek in Maja Hmelak, moderatorka Brigita Raščan)                                                      Dodaj v Outlook 

Storitve vzdrževanja informacijskih rešitev pogosto sodijo med večje redne izdatke organizacije, lahko predstavljajo pomembno 

varnostno tveganje in v najhujših primerih lahko celo ovirajo poslovanje. S pravilnim pristopom k sodelovanju z izvajalcem lahko 

organizacije stroške pomembno znižajo, a v praksi pogosto pristajajo na previsoke stroške in tudi na nezadostno kakovost 

storitev. Osnovni vir težav so pogodbe o nakupu oziroma dobavi informacijskih rešitev. Sprememba teh pogodb bi največkrat 

zahtevala zamenjavo informacijskih rešitev, ki jih uporablja organizacija, kar ni vselej praktično. Vir dodatnih težav pri 

zagotavljanju kakovostnih in nemotenih storitev vzdrževanja pa so slabo pripravljene vzdrževalne pogodbe, ki včasih ne 

ustrezajo niti temeljnim dobrim praksam priprave pogodb. 

S predstavitvijo želimo notranje revizorje opremiti s ključnimi znanji za zasnovo notranjerevizijskega pregleda področja 

vzdrževalnih pogodb za informacijske rešitve: 

 z razumevanjem razlogov, da vzdrževalne pogodbe za informacijske rešitve pogosto ne ščitijo interesov organizacije, in 

tveganj, ki iz tega izhajajo, 

 z znanjem s področja materialnih avtorskih pravic informacijskih rešitev in vplivom, ki ga ima na vzdrževalne pogodbe, 

 s predstavitvijo primerov slabih in dobrih praks pri pripravi vzdrževalnih pogodb za vzdrževanje informacijskih rešitev. 

IIA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 26. januarja 2015, po e-pošti na info@si-

revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/Licensing-and-Promotion/Pages/IP-Guidelines.aspx
http://oami.europa.eu/eSearch/#details/owners/97614
http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1501_2CPE.ics
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
http://www.si-revizija.si/iia/
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Mednarodni kongres CSASM — CEE Summit 2015 

 

Po dogovoru vzajemno objavljamo vabila na dogodke organizacij, s katerimi sodelujemo. ISACA je 

pridruženi ustanovni član CSA. 

Posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security Alliance
SM

 - CSA.Si na: 

3. mednarodni kongres CSA Srednje in Vzhodne Evrope za strokovnjake s področja varnosti v oblaku, ki bo 11. marca 

2015 v Ljubljani! Za udeležbo boste lahko uveljavljali 7,5 CPE. 

Čas za zgodnjo prijavo je že potekel, a člani Slovenskega odseka ISACA lahko uveljavljamo 10-odstotni popust na polno 

kotizacijo, ki znaša 189 € brez DDV. Prijavite se prek spleta. 

Predavali bodo Raj Samani, VP, CTO, McAfee EMEA, Nathaly Rey, EMEA Head of Trust, Google for Work, Damir Savanović, 

Senior Analyst, Researcher, CSA EMEA, Hila Meller, Head of Security Strategy EMEA, CA Technologies, Renato Burazer, 

predsednik, Slovenski odsek, Andrej Tomšič, Urad Informacijskega pooblaščenca RS, Nazar Tymoshyk, Security Consultant, 

SoftServe, Gorazd Božič, direktor SI-CERT, in drugi. 

Po besedah glavnega analitika IDC Franka Gensa prehaja trg oblačnih storitev v »fazo inovacije« z eksplozijo inovacij in dodane 

vrednosti na osnovi oblaka, skupaj z mobilnimi, socialnimi in big data tehnologijami. IDC napoveduje, da se bo v naslednjih štirih 

do petih letih skupnost razvijalcev potrojila in ustvarila 10-kratno povečanje v številu novih oblačnih storitev. Mnoge od teh 

storitev bodo tvorile jedro radikalnih transformacij in motenj v skoraj vseh industrijah. To pomeni, da bodo oblačne storitve 

postale bolj strateške kot je tradicionalni IT kadarkoli bil. 

Pridružite se strokovnjakom in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 18.1.2015.   |   © Slovenski odsek ISACA® 2015. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 563. 

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

https://csa-cee-summit.eu/
https://csa-cee-summit.eu/register/
https://csa-cee-summit.eu/
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://csa.si/

