
Če imate težave s prikazom sporočila, si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

       

Obvestila 
17. januar 2013 

Namen Obvestil je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA
®
, jih opozoriti na pomembne roke ali 

zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                       Obiščite tudi našo ZLATO spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Pozivamo kandidate za člane odsekovega UO! 

 Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 

Pozivamo kandidate za člane odsekovega UO! 

Vabimo člane, da kandidirajo za mesto v 7-članskem upravnem odboru za naslednji 2-letni mandat! 

Na skupščini Slovenskega odseka ISACA
®
, v torek, 5. marca 2013, bomo člani volili nov upravni odbor!     Dodaj v Outlook 

Ker smo lani sprejeli nov statut, s katerim smo spremenili poslovno leto - ki zdaj traja od 1. januarja do 31. decembra - in prestavili 
skupščino v marec, sedanjemu upravnemu odboru (UO) pa 2-letni mandat poteče septembra, je UO na svoji januarski seji sklenil, da 
zaradi uskladitve svoj mandat skrajša. 6 novih članov odsekovega UO, bivši predsednik je po statutu zaradi kontinuitete samodejno 
član tudi v naslednjem mandatu, bomo tako volili že na skupščini 5. marca 2013, ko bomo potrdili tudi poročilo o delu odseka v 
obdobju od zadnje skupščine! 

Zaradi izjemoma spremenjenega roka bodo skrajšani tudi v statutu predvideni kandidacijski roki. Kandidature bo zbrala in preg ledala 
3-članska volivna komisija - 1 član UO in 2 ne-člana -, ki bo tudi nadzirala potek glasovanja na skupščini. Kandidira lahko vsak član 
Slovenskega odseka, tudi obstoječi člani UO, a noben ne sme iste funkcije zasedati več kot 2 zaporedna mandata. Vlaganje 
kandidatur bo po statutu mogoče tudi a skupščini. Kandidati se morajo s kandidaturo strinjati in pred glasovanjem podpisati izjavo o 
pripravljenosti služiti in izjavo o konfliktu interesov. 

Pozivamo vas, da nam do 18. februarja sporočite svojo kandidaturo ali predlagate kandidata za predsednika, podpredsednika, 
tajnika, blagajnika, koordinatorja za komuniciranje, urednika spletnih strani ali drugo mesto v UO, predvideno v členu V. statuta, 

ter nam pošljete izpolnjena in podpisana obrazca. Ob tem povdarjamo, da ne gre samo za častne funkcije, ampak se od članov 
pričakuje aktivno sodelovanje, ki terja tudi nekaj njihovega časa. Naloge članov UO so opisane v statutu in na spletnih straneh ISACA. 

Pridružite se nam in pomagajte oblikovati vaša in naša pričakovanja! 

Na vrh 

Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

Člane Slovenskega odseka ISACA
®
 prosimo, da nam za odsekovo poročilo o delu, ki se bo tokrat zaradi omenjene spremembe 

nanašalo na obdobje od 1. oktobra 2011 do 31. decembra 2012, sporočite svoje članke, prispevke na konferencah, sodelovanje 
v učnem procesu ali druge aktivnosti, ki so lahko pripomogle k promociji ISACA in njenih strokovnih nazivov. 

Aktivnost članov namreč šteje pri ocenjevanju odsekov za ISACA nagrado K. Wayne Snipes za najboljše odseke, ki smo jo v 

preteklosti prejeli že 11-krat! Nagrada bo letos prvič podeljena po novih kriterijih, ki so še v pripravi. 

Na vrh 

Naslednja brezplačna izobraževanja 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so praviloma prvi 

torek v mesecu ob 16.30 uri, v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. 
nadstropje. Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu pripravili še 5. februarja, 5. marca, 9. aprila, 7. maja in 11. junija 
2013. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Na naslednjem, 5. februarja 2013 ob 16.30 bo izvedeno predavanje: 

Andja Komšo, CISA, PRIS, Post-implementacijski pregled projekta nabave informacijske rešitve                Dodaj v Outlook 

Povzetek: Pregled projekta implementacije informacijske rešitve v organizaciji javnega sektorja vključuje pregled kompletnega 

procesa načrtovanja projekta in rešitve, pridobitve zunanjega izvajalca ter same implementacije. Inicialno funkcionalno in tehnično 
zasnovana rešitev ter časovno in finančno zasnovan projekt se zaradi dolgotrajnosti procesa in izpostavljenosti spremembam v 
okolju v končni varianti implementacije velikokrat močno spremenita in sicer tako, da se povečajo vse projektne dimenzije: daljše 
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trajanje, višja cena in tudi večji obseg funkcionalnosti. V primeru nabave rešitve, ki podpira primarne poslovne procese organizacije 
in je poslovanje brez nje nemogoče, se naročnikom postavljajo vprašanja o pravilnosti izbire načina pridobitve, učinkovitosti izvedbe 
in predvsem primernosti vrednosti dobljenega glede na vložek… 

Pri predstavitvi primera bo sodeloval naročnik pregleda, ki bo predstavil problematiko in izvedbo priporočil pregleda v praks i pri 
drugih projektih. 

V torek, 5. marca 2012, predvidoma že ob 14. uri, bomo ob odsekovi skupščini organizirali obsežnejši dogodek s temo 

BYOD/BYOT - Prinesi svojo napravo. Pokrovitelj dogodka bo Microsoft Slovenija.                                                Dodaj v Outlook 

Po predavanju in skupščini vas vabimo na sproščeno druženje! Podrobnosti sledijo. 

V torek, 9. aprila 2012 ob 16.30, bosta Katarina Kadunc, pooblaščena revizorka, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, predstavila 

Pomen revizije IS kot dela revizije računovodskih izkazov:                                                                                     Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ob naraščajoči pomembnosti vloge informacijskih sistemov pri poslovanju sodobnih organizacij se sočasno povečuje tudi 

pomembnost revidiranja informacijskih sistemov v sklopu izvedbi revizije računovodskih izkazov. Obdelava podatkov z 
informacijskimi sistemi namreč predstavlja nova tveganja, zato pri presoji, razumevanju in pregledu le teh potrebujemo znanja 
revizorjev specialistov – revizorjev informacijskih sistemov. Sodelovanje revizorjev računovodskih izkazov ter revizorjev 
informacijskih sistemov je torej vedno bolj neizogibno, hkrati pa je usklajevanje različnih pogledov in pristopov pogosto težavno in 
zahtevno opravilo. Namen predavanja bo predstaviti ključne cilje revizije računovodskih izkazov, standardne postopke dela pri tej 
reviziji ter vlogo revizorjev informacijskih sistemov pri njihovi izvedbi. Navedli bomo primere uporabnih splošnih računalniških kontrol 
ter kontrol programskih rešitev v reviziji računovodskih izkazov in podali nekaj napotkov glede komuniciranja ter deljenja informacij 
znotraj mešane revizijske ekipe. 

Pridružite se nam! 

Na vrh 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2012. Vse pravice pridržane!   |   Naročnikov je 266, poslano na 290 naslovov. 

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

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