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Zadeva: Vabilo na delavnico »Notranjerevizijski pregled upravljanja 
uporabniških dostopov«

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na delavnico »Notranjerevizijski pregled upravljanja uporabniških 
dostopov«, ki bo v torek, 7.5.2019 v prostorih Urada RS za nadzor proračuna 
(Fajfarjeva 33, Ljubljana), s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim zaključkom ob 12.30. 

Delavnica je brezplačna in je namenjena vodjem notranjerevizijskih služb proračunskih 
uporabnikov.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z Računskim sodiščem Republike Slovenije, 
izvedla pa jo bo mag. Maja Hmelak, strokovna sodelavka na Računskem sodišču 
Republike Slovenije. Njeno posebno strokovno področje so revizije učinkovitosti, 
uspešnosti in gospodarnosti delovanja informacijskih tehnologij. Pred tem je vrsto let 
delala kot revizor informacijskih sistemov v finančnih institucijah, proizvodnih in 
trgovskih organizacijah v različnih evropskih državah.

Kratek opis vsebine delavnice:

Upravljanje uporabniških dostopov je proces, s katerim organizacije določajo, kdo 
lahko dostopa do katerih informacijskih virov in  kaj so vsebinski in časovni pogoji, ki jih 
mora za dostop izpolnjevati. Dostop do informacijskih virov organizacij imajo lahko tako 
zaposleni organizacije, kot tudi različni zunanji sodelavci in dobavitelji, lahko pa tudi  
uporabniki storitev organizacije in drugi. Dostop do informacijskih virov je ključen pogoj 
za učinkovito delo, a ker informacijski viri organizacij pogosto vključujejo osebne in 
druge zaupne podatke, morajo biti dostopi do njih omejeni skladno z zakonskimi 
zahtevami in z dobrimi praksami informacijske varnosti. Usklajevanje nasprotujočih si 
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zahtev učinkovitosti in informacijske varnosti je lahko zelo kompleksno. Organizacije ta 
proces pogosto zaupajo predvsem informacijski podpori in ne vsebinskim 
organizacijskim funkcijam, ki bi sicer lahko najbolje presodile, kakšen obseg dostopa je 
za določen tip uporabnika najbolj primeren. Ker so največja tveganja upravljanja 
uporabniških dostopov vsebinska in ne tehnična, je področje uporabniških dostopov 
primerno za notranjerevizijski pregled tudi v tistih notranjerevizijskih službah, ki nimajo 
posebnih znanj s področja informacijskih tehnologij. 

Na delavnici boste (v notranjim revizorjem razumljivem jeziku) spoznali:
 temeljne izraze s področja upravljanja uporabniških dostopov,
 vrste dostopov do informacijskih virov (»navadni« uporabniški dostopi, 

privilegirani dostopni računi, dostopni računi za informacijske rešitve, dostopni 
računi zunanjih uporabnikov in podobno)

 ključna tveganja, povezana s področjem upravljanja uporabniških dostopov,
 vsebinske kontrole pri upravljanju uporabniških dostopov,
 priporočene elemente revizijskega programa za pregled področja upravljanja 

uporabniških dostopov,
 pristope k izvedbi konkretnih testiranj na področju upravljanja uporabniških 

dostopov,
 (nekatere) potencialne ugotovitve, ki lahko oblikujemo na podlagi izvedenih 

pregledov.

Ob udeležbi na delavnici boste prejeli tudi pisno gradivo predavateljice.

Prosimo vas, da vašo udeležbo sporočite najkasneje do 3.5.2019 na elektronski naslov 
janja.perme@gov.si (s pripisom »prijava na delavnico«).

Vljudno vabljeni!

                                                                                   Dušan Sterle
                                                                                       direktor     
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