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Če imate težave s prikazom sporočila, ga preberite v brskalniku ali si ga oglejte v arhivu na naši spletni strani! 

 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA® namenjeno rednemu 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: 

  Prevedli smo 3. izdajo ITAF™! 

  Oglejte si letno poročilo za 2014! 

 Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CGEIT®, CRISC™ (po 24 CPE) 

 Povabilo avtorjem na 23. konferenci RKIS 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Naslednja brezplačna izobraževanja 
o Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih izobraževanjih 
o Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

 Drugo iz odseka  

o  Dogovor o sodelovanju smo sklenili tudi s centrom SI-CERT 

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 Nove elektronske vsebine ISACA® 
o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

 Iz organizacij, skaterimi sodelujemo 
o Brezplačno predavanje IIA® - Slovenskega inštituta 

 Druge zanimivosti 

Prevedli smo 3. izdajo ITAF™! 

 Prevedli smo 3. izdajo ITAF™, strokovnega okvirja za dajanje zagotovil in revidiranje IS! Tudi tokrat smo za pokritje 

dela stroškov prevoda in lektoriranja na podlagi poslovnega primera pridobili sredstva ISACA, posebna zahvala pa gre 

Slovenskemu inštitutu za revizijo, ki bo pokril večji del stroškov! 

Tudi tokrat je besedilo novih smernic za dajanje zagotovil/revidiranje IS, ki sicer veljajo od 1. septembra 2014, prevedla poklicna 

prevajalka in pregledala poklicna lektorica, strokovni pregled in oblikovanje prevoda pa so opravili prostovoljci: kot predstavnica 

notranje revizijske stroke Martina Toman Pfajfar, kot predstavnik uporabnikov oziroma javnega interesa pa Matija Debelak. Iz 

odseka so sodelovali Marko Jagodic, Boža Javornik, Boštjan Kežmah, Tadej Kosmačin, Jožica Kržič in Janja Zidarn. 

Ker so zaradi uskladitve z izrazjem in prevodi drugih standardov nekateri izrazi prevedeni drugače, kot v standardih v prejšn ji 

izdaji, je posodobljen tudi prevod standardov, pa še kakšno napako smo odpravili. Zato priporočamo, da preberete ali si ogledate 

cel prevod. Dokument je že objavljen tudi na spletnih straneh ISACA. 

Hvala sodelujočim prostovoljcem, ki so žrtvovali svoj prosti čas! 

Na vrh 

http://eepurl.com/be_UPH
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2015
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/dokumenti/ITAF-3Izd_Slo.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-3rd-Edition.aspx
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Oglejte si letno poročilo za 2014! 

 Pripravili smo poročilo o delu odseka v letu 2014! Poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o komuniciranju v 2014, je pripravil 

in sprejel odsekov upravni odbor in ga skupščini predlaga v potrditev. 

Člani UO smo ponosni na delo in dosežke odseka in UO v iztekajočem mandatu. Prejeli 4 nagrade ISACA, kar 3 za 2014! 

Delite zadovoljstvo z nami in se nam ob 20. obletnici odseka pridružite na izobraževalnem dogodku, skupščini in 

družabnem srečanju 3. marca! 

             

Na vrh 

Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CGEIT®, CRISC™ (po 24 CPE) 

Naslednji rok za opravljanje ISACA izpitov CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ bo 13. junija 2015, tudi v Ljubljani! Skrajni 

rok za prijavo je 10. april. Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi 

prijavo za pridobitev naziva. Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za 

prijavo na izpite najdete na spletnih straneh ISACA. 

 Letos prvič razpisujemo pripravljalne seminarje za vse 4 ISACA izpite. Seminar bomo izvedli, če bodo prijavljeni vsaj 4 

udeleženci: 

 CISM: 18.-20. marca, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, CEH, in Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. 

 CISA: 8.-10. aprila, predavatelja mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PRIS, in Franci Tajnik, CISA, CISM, PRIS, 

 CRISC: 20.-22. aprila, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, CEH, in mag. Marko Jagodic, CISA, CRISC, PRIS, 

 CGEIT: 13.-15. maja, predavatelja Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, in Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. 

Vsi seminarji bodo v predavalnicah Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, v Ljubljani, od 9. 

do 17. ure z vmesnimi odmori. Letos bodo seminarji 3-dnevni, za udeležbo boste lahko uveljavljali po 24 CPE oziroma ur 

izobraževanja. Prijavnina za vsak seminarjev bo 600 €, za člane ISACA in imetnike nazivov SIR po 510 € (z vključenim DDV). 

Spremljajte naše objave in objave Slovenskega inštituta za revizijo, podrobnosti in prijavnice za vsak seminar (CISM, 

CISA in CGEIT) najdete na povezavah! Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem na 23. konferenci RKIS 

 S Slovenskim inštitutom za revizijo pripravljamo že 23. mednarodno konferenco o reviziji in kontroli informacijskih 

sistemov! Tudi letošnja konferenca bo v Zrečah, 22. in 23. septembra. Izvedena bo podobno kot zadnji 2 leti, a potem, ko je 

bila lanska konferenca po udeležbi najuspešnejša do zdaj, v organizacijskem odboru razmišljamo o širši mednarodni zasedbi. 

Vabimo vse, ki ste svoje delo in znanje pripravljeni deliti, da razmislite o pripravi prispevka za konferenco. Spremljajte 

naše objave, povabilo avtorjem in več podrobnosti sledi v kratkem! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/LetnoPoročilo_ISACA-SI_2014.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/communications-report-2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-opravljanje-izpita-isacar-cismr
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-opravljanje-izpita-isacar-cisar
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-pripravo-na-izpit-iz-isaca-preizkusen-v-vodenju-it-v
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/dokumenti/nagrade/isaca-retention-award-2014.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/nagrade/snipes-honorable-mention-2014.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/isaca-communication-excellence-2014.pdf
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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 pripra-

vili še 3. marca, 7. aprila, 5. maja in 2. junija. Za udeležbo lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Naslednja brezplačna izobraževanja 

 V torek, 3. marca 2015 ob 14. uri, v predavalnici A v 4. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, ob odsekovi 20. oblet-

nici in skupščini pripravljamo obsežnejši dogodek s tujim gostom, Ramsesom Gallegom, mednarodnim podpredsednikom 

ISACA, na temo 

Varnost v internetu (Cybersecurity) in odzivanje na incidente (3 CPE)                                                        Dodaj v Outlook 

Predstavili bomo priporočila ISACA, naloge si-cert, nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti 

elektronskih omrežij in informacij, ter orodja za ravnanje ob incidentih dveh ponudnikov varnostnih rešitev. Predvideni program: 

14:00-14:30   Dobrodošli - motivacijski nagovor in novosti iz ISACA: Renato Burazer, predsednik Slovenskega odseka, 

                       Ramses Gallego, mednarodni podpredsednik ISACA 

14:30-15:00   CSX - Orodja in tehnike ISACA za varnost v internetu danes in vizija CSX: 

                       Ramses Gallego, mednarodni podpredsednik ISACA 

15:05-15:35   Kaj lahko stori si-cert: Gorazd Božič, vodja si-cert 

15:40-16:25   Skupščina Slovenskega odseka ISACA 

16:25-16:45   Odmor 

16:45-17:15   Qualys - Cybersecurity Incident response planning and scenarios 

17:20-17:50   S&T - Technical management and solutions and direct response to cybersecurity incidents or threats 

Po izobraževanju ste vsi udeleženci vabljeni na sproščeno druženje ob hrani in pijači! 

 V torek, 7. aprila 2015 ob 16.30, vabimo vse, tudi nečlane, na odsekovo brezplačno izobraževanje, ki bo na Dunajski 106 

v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. Alenka Krkovič bo predstavila 

Letno poročilo v luči poslovnih tveganj (2 CPE)                                                                                             Dodaj v Outlook 

Povzetek: Direktiva 2013/34/EU je prinesla nove določbe, na podlagi katerih je v postopku spreminjanja tudi ZGD-1. Ta med 

drugim določa tudi pravila za letno poročanje in zakonsko obveznost poročanja. V praksi opažamo, da so v letnih poročilih 

poglavja o obvladovanju tveganj in kontrolnem okolju pogosto zelo skromna, ne glede na to, da imajo nekatera operativna 

tveganja za posledico lahko, da letno poročilo družbe ne izkazuje resničnega in poštenega prikaza premoženja in obveznosti 

družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida in je s tem kršena zakonska določba. 

Predavateljica bo predstavila novosti, ki jih je v zvezi z letnim poročilom prinesla direktiva, predloge v osnutku novele ZGD-1 in 

nadaljevala s prikazom izbranih tveganj, predvsem operativnih, kot jih vidi ne-IT oseba, z namenom, da bo spodbudila razpravo 

in pridobila predloge morebitnih rešitev, ki bi vsem olajšale delo. Na kratko bi se dotaknili tudi davkov in kako ravnati, saj 

določenih napak ni mogoče preprosto popraviti, medtem ko pri drugih njihova odprava ne povzroča strokovnih vprašanj. 

 V torek, 5. maja 2015 ob 16.30, vabimo vse, tudi nečlane, na odsekovo brezplačno izobraževanje, ki bo na Dunajski 106 

v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. Miha Ozimek bo predstavil 

Tehnično preverjanje varnosti informacijskih sistemov – dobre prakse (2 CPE)                                        Dodaj v Outlook 

Povzetek: Z namenom zagotavljanja celovite informacijske varnosti je ob vzpostavitvi organizacijskih in tehničnih varnostnih 

kontrol smiselno preveriti, kako je IS varen pred morebitnimi zlonamernimi napadi. Izvedba varnostnega pregleda omogoča, da 

to preverimo, saj se pri preverjanju uporabljajo enake metode, tehnike in orodja, kot jih uporabljajo hekerji. Cilj varnostnega 

pregleda je prepoznava ranljivosti, ki lahko povzročijo zlorabo zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti IS. 

Tega se zavedajo tudi zakonodajalci in pripravljavci standardov s področja informacijske varnosti, saj zahtevajo periodične 

varnostne preglede v tistih IS, ki so bolj izpostavljeni (npr. zahteve PCI-DSS, ZVDAGA-A, itd). Kako izvesti varnostni pregled, da 

bodo zahteve zakonodaje in standardov upoštevane in da boste dobili uporabne informacije za izboljšave? Praktično bomo 

prikazali primere najsodobnejših oblik napadov (Advanced Persistent Threats, APT), ki smo jim izpostavljeni. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite!  

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplacnoSkupscina-1503_Cybersecurity_3CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1504_LetnoPorocilo-Tveganja_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1505_TehnicnaVarnostIS_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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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 vpisujemo sproti. Od letos bomo 

podatke o CPE, pridobljenih z udeležbo na odsekovih izobraževanjih, v vaše profile dodajali mi, vi jih morate samo 

potrditi! 

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! 

Udeležba na mesečnih izobraževanjih 

V zadnjih 7 letih je bilo na odsekovih 63 brezplačnih izobraževanjih skupaj 306 (157 članov in bivših članov ter 149 nečlanov), 

povprečno pa 38,9 udeležencev. Letos je bilo na januarskem izobraževanju 57 (od tega 38 članov, 3 bivši člani in 16 drugih — v 

glavnem članov IIA), februarja pa 37 (29) udeležencev. 

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 pregledni, 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 

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#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
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Drugo iz odseka 

Dogovor o sodelovanju smo sklenili tudi s centrom SI-CERT 

 

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

okviru odsekovih možnosti dogovoriti o sodelovanju tudi s strokovnimi organi. Kot zadnjega med 

tovrstnimi dogovori smo memorandum o sodelovanju sklenili s centrom SI-CERT. 

S centrom SI-CERT, nacionalnim odzivnim centrom za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in 

informacij 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 zadnjima, 

še povsem svežima, prejeli kar 26 nagrad! Tudi obstoječi člani odsekovega upravnega odbora 

(UO), ki nam marca poteče 2-letni mandat, smo ponosni na svoje delo. Rezultate ste lahko spremljali 

sproti, o njih lahko preberete tudi v letnem poročilu za 2014, ki bo predstavljeno na skupščini 3. 

marca (oglejte si tudi prejšnja poročila o delu). 

Naj ob tem omenimo, da so odsek 30. aprila 1995 ustanovili: Kosta Bizjak, Alenka Ferjančič, Jože 

Gričar, Silva Jamnik, Boža Javornik, Marta Juvan, Franci Mugerle, Branka Sedej, Boris Težak, 

Mladen Terčelj, Maksimiljan Vreča in Erik Žunič. Boža Javornik in Mladen Terčelj sta še vedno 

aktivna člana. 

 Na skupščini je predlagan naslednji dnevni red: 

1. Imenovanje organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Predstavitev in potrditev letnega poročila 2014; 
3. Potrditev finančnega načrta 2015; 
4. Volitve članov UO za mandat 2015/2017. 

Skupščine se lahko udeležijo vsi prisotni na spremljajočem dogodku, glasovali pa boste lahko le tisti člani, ki se boste vpisali 

v listo prisotnosti. Ob tem boste prejeli glasovalni listič. Skupščina bo po statutu sklepčna, če bo na njej prisotnih najmanj 

30 članov. Če ne, bo preložena in sklicana en teden kasneje. Glasovanja bodo javna, z dvigom rok, za sprejem posameznega 

sklepa in/ali izvolitev člana UO je potrebna navadna večina. Le v primeru, da se bo glasovalo o več kot 10 kandidatih za UO, ali 

v primeru, da bosta za eno funkcijo v UO kandidirala dva ali več kandidatov, boste svojo voljo označili na glasovalnem lističu. 

Glasovali bomo o potrditvi letnega poročila za 2014 in finančnega načrta za 2015 - oba si lahko ogledate v dokumentu na 

povezavi -, ter o kandidatih za člane UO. Oddaja kandidatur bo po statutu mogoča tudi na skupščini, volilna komisija v 

sestavi Nada Čotar, Mojca Hiti Šketa in Damir Savanović, ki jo je za pregled kandidatur ter izvedbo volitev skladno s statutom 

imenoval odsekov UO, pa je do zdaj prejela 6 veljavnih kandidatur. Predstavitev kandidatov si lahko ogledate na povezavi, 

sedanji predsednik UO, Renato Burazer, bo v novem UO samodejno zasedel mesto bivšega predsednika. 

Ker ima UO po statutu lahko od 7 do 10 članov, so prosta še 3 mesta; kandidira lahko vsak član odseka, ki je plačal članarino 

za tekoče leto ter podpisal izjavi o pripravljenosti služiti in o neobstoju konflikta interesov. Med drugim še iščemo skrbnika za 

komuniciranje in upravitelja spletnih strani, dobrodošli pa vsi, ki ste pripravljeni žrtvovati del svojega prostega časa in 

prispevati sveže ideje. Pridružite se nam! 

Po izobraževanju in skupščini ste vsi udeleženci vabljeni na sproščeno druženje ob hrani in pijači! 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je 157 članov, tudi 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent. Imamo 31 članic, najstarejši član je rojen 1947., 

najmlajši (po nepopolnih podatkih, n = 143) 1987., "povprečni" pa 1966.; 14 članov je mlajših od 35 let (9,8%). Letos smo 

pridobili 3 nove člane ( v 2014 12 novih, zadržali 93% članov; v 2013 15 novih, zadržali 88%). Trenutna stopnja zadržanja, ki se 

sicer izračuna 30. aprila po izbrisu tistih, ki ne podaljšajo članstva, je 80,7%, naša povprečna 86,7%, letošnji globalni cil j ISACA 

pa 83%. Da bi dosegli lansko stopnjo, bi članstvo moralo podaljšati še 18 članov. 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI-SICERT_Memorandum_150220.pdf
https://www.cert.si/
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://nalozi.isaca.si/LetnoPoročilo_ISACA-SI_2014.pdf
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://nalozi.isaca.si/LetnoPoročilo_ISACA-SI_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/Kandidati_ISACA-SI-UO_150303.pdf
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
https://www.cert.si/
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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Konec januarja se nam je pridružil Dušan Sašek, februarja pa ponovno Damjan Bojovič. Decembrski izpit so od članov opravili 

Luka Terbuc (CGEIT), Matej Bučar (CISA) in Robert Umer (CRISC), naziv CISA pa so letos pridobili Mateja Zalar Oblak, Matjaž 

Stražišar in Marjan Lužar. Platinasto stopnjo članstva (nad 14 let) so si letos prislužili Jure Vehovec, Andrej Vozlič, Matjaž Jekl, 

Andrej Mršek, Borut Jereb, Marko Kamenšek, Miran Grum in Nada Žagar Seničar. 

 

135 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (8 doktorski, 50 magistrski naziv), 117 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 

34% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 20% v bančništvu in finančnih storitvah, po 8% v javnem sektorju 

in telekomunika-cijah ... 129 članov (82,2% vseh) ima pravico uporabljati 175 nazivov, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 30 po 2 naziva. 

Letos so člani pridobili 3 CISA nazive (lani 12: 8 CISA, 3 CISM in 1 CRISC), skupaj imamo člani 114 CISA (72,6% vseh članov), 

37 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 74 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 80, prav lepo pa je zaživela facebook 

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

pridobili tudi zunanje člane. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

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® 

 

Nove elektronske vsebine ISACA® 

 Naj spomnimo, 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!  

o kot zanimivost, v uradni COBIT 5 LinkedIn skupini je zaslediti objavo o zagonu Kickstarter projekta, ki olajša uvedbo 

COBIT 5 podjetjem ali svetovalcem; 

o med objavami na COBIT Focus lahko med drugim preberete tudi o namigih Tips for Implementing and Sustaining 

Effective GEIT, Okanlawona Zachy Olorunojowona.  

  zadnji objavi med rezultati raziskav ISACA® sta:  

o novi praktični vodič - navodilo - iz 3. poglavja ITAF™, Information Systems Auditing: Tools and Techniques, z napotki 

za poročanje o reviziji IS. Navodilo je brezplačno na voljo članom, nečlanom že ob registraciji, priložena je tudi 

predloga poročila. Več o vodiču lahko preberete tukaj; 

o bela knjiga ISACA, Internet of Things: Risk and Value Considerations, z opisom »dos« in »don'ts« ter vrstami tveganj, 

ki jih mora organizacija upoštevati v internetu stvari. Je prva v prihajajoči seriji objav, ki se bodo ukvarjali s 

problematiko varnosti, zasebnosti, skladnosti in zanesljivosti. V Zvezi z vdorom IoT na delovna mesta je ISACA 

javno objavila tudi priporočilo, ISACA: Nine Questions to Ask to Improve IoT Risk Management. 

 V 2. številki oblikovno prenovljenih obvestil @ISACA, ki jih brezplačno lahko naročijo tudi nečlani, lahko preberete kratek 

prispevek How to Respond to Data Breaches (Leighton Johnson), v 3. številki Tips for Understanding Big Data (Lisa Young), 

v 4. številki pa Securing Data as a Top Priority (Bruce R. Wilkins). 

 Ne spreglejte! Pogovore z avtorji člankov zadnje številke ISACA Journala lahko poslušate na podcastu. 

 Med zanimivimi objavami na blogu ISACA Now vas bo morda zanimala objava Toma Garrubba, Why handshakes are not 

enough—vendor risk management is in the details, ali Dimitrija Vlachosa, 4 Ways to Honor User Privacy (While Avoiding 

User Threats) o tem, kako uspešno krmariti med spoštovanjem zasebnosti uporabnikov ter grožnjami, ki jih le-tipredstavljajo, 

glede na to, da kar 69 % vdorov v informacijske sisteme vključuje zaposlene v podjetju. Zanimivih objav je seveda več. 

 Globalna ISACA anketa 2015 Global Cybersecurity Status Report je pokazala nekaj zaskrbljujočih številk: le 38 % vprašanih 

se čuti usposobljenih na odvračanje sofisticiranega spletnega napada in kar 86% jih meni, da obstaja globalen primanjkljaj 

usposobljenih strokovnjakov na tem področju. 

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. 

https://cobitonline.isaca.org/
https://cobitonline.isaca.org/
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&item=5975249556051353600&type=member&gid=2387927&trk=eml-b2_anet_digest_weekly-group_discussions-5-grouppost-disc-0&midToken=AQHaYVr4RyHcrA&fromEmail=fromEmail&ut=1AKWA6At1nlCE1
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&item=5975249556051353600&type=member&gid=2387927&trk=eml-b2_anet_digest_weekly-group_discussions-5-grouppost-disc-0&midToken=AQHaYVr4RyHcrA&fromEmail=fromEmail&ut=1AKWA6At1nlCE1
http://www.isaca.org/COBIT/focus/Pages/FocusHome.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/focus/Pages/Tips-for-Implementing-and-Sustaining-Effective-GEIT.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/focus/Pages/Tips-for-Implementing-and-Sustaining-Effective-GEIT.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/information-systems-auditing-tools-and-techniques.aspx
http://www.isaca.org/knowledge-center/research/researchdeliverables/pages/information-systems-auditing-tools-and-techniques.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/internet-of-things-risk-and-value-considerations.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2015/Pages/ISACA-Nine-Questions-to-Ask-to-Improve-IoT-Risk-Management.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/@-ISACA-Volume-2-28-January-2015.aspx#2
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/@-isaca-volume-3-11-february-2015.aspx#1
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/@-isaca-volume-3-11-february-2015.aspx#1
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2015/Volume-1/Documents/Journal-volume-1-Podcast_0115.mp3
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=486
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=486
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=265
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=265
http://www.isaca.org/Pages/Cybersecurity-Global-Status-Report.aspx?cid=pr_1105839&appeal=pr
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/cyber/Pages/default.aspx
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Brezplačna spletna izobraževanja 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite z aktualnimi 

tematikami. 

 

Mobile Security Matures: Managing the New Mobile Enterprise 2.0 (5 CPE) 

Virtualna konferenca | sreda, 15. april 2015 

Evolving Security for a Maturing Cloud (5 CPE) 

Virtualna konferenca | Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

IoT — The Intergalactic Highway (1 CPE) 

Webinar | sreda, 25. februar 2015 

Authentication 2.0 — Emerging Trends in Payment Security (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 26. februar 2015 

Achieving Success by Stepping Outside your Cultural Comfort Zone (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 5. marec 2015 

Cybercriminals Share Information. So Should Your Network Security Devices. (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 12. marec 2015 

Revealing the Secrets: Advances in Android and iOS Attacks (1 CPE) 

Webinar | torek, 17. marec 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! 

                   

Še je mogoča prijava na ISACA® CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ izpite 13. junija 2015, ki bodo ponovno tudi v Ljubljani! 

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, med drugim popolna spletna gradiva za pripravo na izpita CISA 

in CISM ter baza vprašanj za izpit CRISC! Več o razlogih za certificiranje, nazivih, postopkih za njihovo pridobitev in prijavnice na 

izpite najdete na spletnih straneh ISACA! 

 Še vedno obstaja 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! 

Na vrh 

http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/virtual-conference-mobile-security-matures-managing-the-new-mobile-enterprise-2.0.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-iot-the-inter-galactic-highway.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinar-authentication-2.0-emerging-trends-in-payment-security.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinar-achieving-success-by-stepping-outside-your-cultural-comfort-zone.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinar-cybercriminals-share-information-so-should-your-network-security-devices.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinar-revealing-the-secrets-advances-in-android-and-ios-attacks.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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Iz organizacij, s katerimi sodelujemo 

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, ki bo v sredo, 4. marca 2015 ob 16.30 uri, v predavalnici A ZRFRS v Ljubljani, Dunajska 106, 4. 

nadstropje, 

Javna naročila (Borut Smrdel, predsednik DRK, Miriam Ravnikar Šurk, moderatorka Cirila Kovačič)                          Dodaj v 

Outlook 

Državna revizijska komisija je organ, ki skladno z zakonom odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka 

javnega naročanja. Predsednik Državne revizijske komisije nam bo predstavil način dela in najpogostejše nepravilnosti oz. 

nezakonitosti, ki jih delajo tako naročniki kot ponudniki v postopkih javnega naročanja (slabe prakse, ki bi jih morali odpraviti). V 

drugem delu nam bo priznana strokovnjakinja s področja javnega naročanja predstavila primere dobrih praks v javnem naročanju 

in napovedane uskladitve javnonaročniške zakonodaje z evropskimi smernicami. Del časa pa bomo namenili izmenjavi mnenj in 

izkušenj udeležencev. Oba predavatelja sta priznana strokovnjaka, pisca več strokovnih prispevkov in predavatelja. 

IIA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 2. marca 2015, po e-pošti na info@si-

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

Na vrh 

Druge zanimivosti 

Ker nam jo je zadnjič zagodel tiskarski škrat, ponavljamo 1. objavo nove rubrike. Na koncu Mesečnika želimo zbrati zanimivosti z 

vsega sveta, ki so nam po vsebini blizu: 

 na techcrunch.com preberite o tem, kako so informacije kronično kompromitirane, 7 Troubling Security Breaches And How 

They Happened; 

 Na spletni strani Bazelskega komiteja si lahko ogledate vsebino posvetovalnega dokumenta Načela korporativnega upravljanja 

za banke ter odzive in komentarje nanj. 

 Na povezavi boste našli zapis o 10 največjih računovodskih škandalih, Unraveling the Details of 10 High-Profile Accounting 

Scandals, kratko analizo, ki skuša poiskati skupne značilnosti. 

Vabimo vas, da prispevate namige in povezave na zanimive vsebine! 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 24.2.2015.   |    Slovenski odsek ISACA® 2015. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 581. 

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

http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1503_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1503_2CPE.ics
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
http://techcrunch.com/gallery/7-troubling-security-breaches-and-how-they-happened/
http://techcrunch.com/gallery/7-troubling-security-breaches-and-how-they-happened/
https://www.bis.org/publ/bcbs294.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs294.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs294/comments.htm
http://www.brighthub.com/office/finance/articles/101200.aspx
http://www.brighthub.com/office/finance/articles/101200.aspx
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20v%20Mesečniku
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.si-revizija.si/iia/

