
Obvestila Slovenskega odseka ISACA 

 

15. februar 2012 

Napovedujemo, obveščamo: 

 46. redni mesečni sestanek IIA – Slovenskega inštituta 

 Prednosti članstva v ISACA! 

 Prilagodite si ISACA profil in strani My ISACA! 
 
Spoštovani član Slovenskega odseka ISACA, 

to obvestilo ste kot vzorec prejeli, ker kot eni redkih članov niste naročeni na prejemanje odsekovega Mesečnika in Obvestil. V njih 
prejemnike obveščamo o aktualnostih iz odseka, ISACA in sekcije preizkušenih revizorjev IS pri SIR. 

Če bi se na prejemanje obojih vendarle želeli naročiti nam to prosim sporočite na mesecnik@isaca.si. Obiščite tudi našo spletno 
stran in izvedite več o naši aktivnostih. 

Uspešen teden, 
UO Slovenskega odseka ISACA 

Na vrh>  

46. redni mesečni sestanek IIA – Slovenskega inštituta 

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. 

 
SLOVENSKI INŠTITUT vabi člane Slovenskega odeska ISACA na sestanek: 

Predstavitev praktičnih izkušenj pri vzpostavitvi sistema obvladovanja tveganj v zavarovalnici in v trgovski družbi 
(moderatorka: Irena Terčelj Schweizer), 

ki bo v sredo, 28. marca 2012 ob 16.30 uri (predvidoma do 19.00) 
v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, II. nadstropje. 

Na sestanku bosta predstavitvi izvedla: 

 mag. Matija Bitenc, CFA, upravljavec tveganj, Zavarovalnica Triglav, d. d., in 

 mag. Melita Kolbezen, članica uprave za strateške finance in informatiko, Mercator d.d. 
Nekateri poudarki: 

 predstavitev procesa izgradnje sistema obvladovanja tveganj; 

 predstavitev obstoječega sistema obvladovanja tveganj (organizacije in razmejitev dolžnosti, delovnih in kontrolnih 

postopkov, nadzornih kontrol, načina dokumentiranja, načina merjenja in ocenjevanja tveganj na primerih, merjenja oz. 
spremljanja uspešnosti obvladovanja tveganj, poročevalskih poti, načinov ukrepanja ipd.); 

 ocena prednosti in slabosti obstoječega modela obvladovanja tveganj; 

 nasveti družbam, ki se šele lotevajo vzpostavitve sistema obvladovanja tveganj. 

IAA – Slovenski inštitut se veseli srečanja z vami, a prosi, da zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev 
potrdite svojo udeležbo najpozneje do ponedeljka, 26. marca 2012, po e-pošti na naslov info@si-revizija.si. Prosijo tudi, da 
se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh>  

Prednosti članstva v ISACA! 

ISACA eLibrary vam na zahtevo omogoča dostop do vsebine skoraj vseh ISACA/ITGI knjig in prek 425 dodatnih naslovov,  
članstvo pa nudi tudi druge prednosti. 

Če še niste, obnovite svoje ISACA članstvo ali se nam pridružite prek spleta kot član do 31. decembra 2012! 

Na vrh>  

Prilagodite si ISACA profil in strani My ISACA! 

Na strani s pomočjo si oglejte kako posodobiti vaš ISACA profil ali si oglejte prikaz in se naučite prilagoditi vaše My ISACA strani. 

Na vrh>  
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Obiščite našo spletno stran! 

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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