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Tokrat objavljamo: 

 Prenavljamo spletne strani! 

 Redni mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA 

 Novice Slovenskega odseka ISACA 

 Novice ISACA 

 Sekcija preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

 Vabilo na sestanek in predavanje Slovenskega odseka IAA 
  

Prenavljamo spletne strani! 

Spletne strani Slovenskega odseka ISACA bi želeli narediti privlačnejše in članom predstaviti ali vas opozoriti na še več zanimivih 
vsebin. 

Del strani smo vsebinsko že prenovili. Vabimo vas, da si jih ogledate in nam po e-pošti sporočite vaše morebitne želje, pripombe 
in predloge! 

Veseli pa bomo tudi morebitnih želja in pripomb v zvezi z Mesečnikom! 

Na vrh...  

Redni mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA 

Vabimo vas na redni mesečni sestanek Slovenskega odseka ISACA in brezplačna predavanja, ki bodo v 

torek, 7. februarja 2012 ob 16.30 uri 

v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, II. nadstropje. 

Na sestanku bodo predstavljene izbrane seminarske naloge za pridobitev naziva PRIS: 

 Pravni okvir izvrševanja sklepov o izvršbah v banki (Mladen Borovinšek)  

 Skladnost delovanja informacijske poslovne rešitve E-Busines Suite z zahtevami priprave elektronsko vodenih 
poslovnih knjig iz zakona o davčnem postopku (Andrej Lenarčič)  

 Varnostni pregled IT okolja za IT storitve hrambe dokumentarnega gradiva v elektronski obliki (Robert Stražišar)  
Za predavanja lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 točki. 

Naslednji redni mesečni sestanek bo v torek, 6.3.2012. 

Na vrh...  

Novice Slovenskega odseka ISACA 

Objavljen je razpis pripravljalnega seminarja za izpit CISM, ki bo 29.-31. marca 2012.  

  

Če bo dovolj interesa, bomo konec marca ali aprila organizirali tudi pripravljalni seminar za izpit CISA, v maju pa intenzivne 
dvodnevne priprave na izpit CISA, s poudarkom na reševanju izpitnih vprašanj. Prijavnica in termin izvedbe bosta objavljena na 

spletnih straneh www.isaca.si in v Mesečniku. 

  

Aktivno sodelovanje članov 

 Ena od nalog, ki smo si jih zadali za 2012, je tudi prevod ISACA pojmovnika. Vabimo člane, da nam sporočite pripravljenost 
za sodelovanje pri prevodu! Za sodelovanje boste lahko uveljavljali dodatne točke CPE. 

 Prispevke za objavo v Mesečniku in s tem povezane pobude pošljite na mesecnik@isaca.si 

.  

 Pobude za teme mesečnih predavanj in avtorje pošljite na predsednik@isaca.si 

.  

 Ker pri ocenjevanju dela odseka štejejo tudi prispevki posameznikov, vas prosimo, da nas na tajnik@isaca.si sproti 
obveščate o svojih objavah, predstavitvah in predavanjih! 

  

Več informacij: spletne strani Slovenskega odseka ISACA. 
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Na vrh...  

Novice ISACA 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA: 

 Nova številka COBIT Focus Št. 1: januar 2012  

 Objavljen je COBIT 5 Executive Summary!  

 Izšla je nova številka ISACA Journal, Št. 1, 2012 - Critical Resource Management  

 Nova številka @ISACA Št. 1: 4. januar 2012  

 COSO je dal v javno obravnavo posodobljen dokument Notranje kontrole - Celostni okvir.  

 Voice-over Internet Protocol (VoIP) Audit/Assurance Program  

 IT Risk Management Audit/Assurance Program 
Članstvo 

 Ne pozabite na podaljšanje članstva za leto 2012! 

 Vzpostavljen je sistem spletnega podaljšanja članstva in veljavnosti certifikatov za leto 2012. Če ste pozabili svoje geslo za 
portal www.isaca.org, kliknite na povezavo "Forgot Password?" v okencu za prijavo. 

 Če želite poravnati članarino in podaljšanje certifikatov s čekom ali bančnim nakazilom, potem v nakupovalni košarici 
izberite "Pay by Check or Bank Transfer". 

Certificiranje 

 Naslednji izpitni rok je 9. junija 2012. 

 Rok za zgodnje prijave in s tem za prihranek pri prijavnini poteče 8. februarja 2012. 

 Zadnji rok za prijavo na izpite je 4. aprila 2012. 

 

  

Več informacij: Spletne strani ISACA 

Na vrh...  

Novice Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

V mesecu marcu bo potekalo srečanje s predstavniki Računskega sodišča. Na koncu predavanja bomo organizirali mini okroglo 
mizo. Vljudno prosimo, da morebitna vprašanja posredujete na elektronski naslov ales.zivkovic@uni-mb.si.. 

Hkrati bi vas želeli povabiti k aktivnemu sodelovanju pri promociji revizije IS s predstavitvami na strokovnih konferencah in objavah 
v revijah. Ena izmed možnosti je tudi objava strokovnega prispevka v reviji Revizor. Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
SIR ali vodstvo sekcije PRIS. 

  

Razpis izobraževanj 

 Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva PRIS 

Več informacij: spletne strani sekcije PRIS 

Na vrh...  

Vabilo na sestanek in predavanje Slovenskega odseka IAA 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj Slovenskega 
odseka IAA. 

Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 uri (pod drugo dodatno izobraževanje) oziroma 2 CPE. 

Člani ste povabljeni na sestanek 

Beleženje revizijske sledi in prikaz delovanja orodja Arbiter na praktičnih primerih (moderatorka: Tina Toman Pfajfar), 

ki bo v sredo, 15. februarja 2012 ob 16.30 uri (predvidoma do 19.00) 

v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, II. nadstropje. 

Na sestanku bodo izvedene predstavitve: 

 Beleženje Marije Novak - po sledeh vaših in naših osebnih podatkov (Stanka Šalamun, ACROS d.o.o.) 

 Upravljanje revizijske sledi (Maja Hmelak, Računsko sodišče Republike Slovenije) 

 Predstavitev programa Arbiter (Boris Oblak, Abakus d.o.o.) 
Zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev potrdite svojo udeležbo najpozneje do ponedeljka, 13. 
februarja 2012, po e-pošti na naslov info@si-revizija.si. 

Na vrh...  

Objavljeno 4.2.2012 
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Sporočilo ste prejeli na osnovi vaše prijave na e-obveščanje Slovenskega odseka ISACA. Če Mesečnika in naših obvestil ne želite 
več prejemati, pošljite e-pošto na mesecnik@isaca.si. 

Na naslov mesecnik@isaca.si nam sporočite tudi, če še niste pa bi želeli postati naš novi naročnik. 
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