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

 

       

Obvestila 
8. februar 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: 

 Odsekova skupščina, vabimo kandidate za člane odsekovega UO! 

 Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 

Odsekova skupščina, vabimo kandidate za člane odsekovega UO! 

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

Skupščina Slovenskega odseka ISACA
®
, bo v torek, 5. marca 2013 ob 16.45,                                                 Dodaj v Outlook 

v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Dnevni red: 

 Potrditev poročila o delu odseka v obdobju od 1.10.2011 do 31.12.2012; 

 Volitve članov UO. 

Skupščine se lahko udeležijo vsi člani in vsi prisotni na spremljajočem dogodku, glasovali pa boste lahko tisti člani, ki se boste 
vpisali v podpisno listo oziroma listo prisotnosti in ob tem prejeli glasovalni listič. 

Ker smo lani sprejeli nov statut, s katerim smo spremenili poslovno leto - ki zdaj traja od 1. januarja do 31. decembra - se tokratno 
poročilo zaradi uskladitve nanaša na obdobje po zadnji skupščini, to je od 1.10.2011, do 31.12.2012. 

Ker smo s spremenjenim poslovnim letom 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 tej skupščini! 

Zaradi izjemoma spremenjenega roka bodo skrajšani tudi v statutu predvideni kandidacijski roki. Kandidature bo zbrala in preg ledala 
3-članska volivna komisija v sestavi Nada Čotar, predsednica, Nataša Žabkar, Marko Jagodic, člana, ki bo tudi nadzirala potek 
glasovanja. 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 
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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. marca, 9. aprila, 7. maja in 11. junija 2013. Za 
udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Na dogodku ob odsekovi skupščini, v torek, 5. marca 2012, tokrat že ob 14. uri, bomo ob odsekovi skupščini organizirali 

obsežnejši dogodek z vodilno temo 

BYOD/BYOT - Prinesi svojo napravo (3 CPE). Pokrovitelj dogodka bo Microsoft Slovenija.                            Dodaj v Outlook 

Dnevni red dogodka: 

14.00 - 14.30 Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, Izzivi varnosti in revidiranja BYOD/BYOT; 

14.30 - 15.00 Tadej Vodopivec, CISA, PRIS, Primer tipičnega tveganja/ranljvosti pri razvoju mobilne aplikacije in primernih kontrol; 

15.00 - 15.30 Primož Karlin Microsoft, Rešitve varnosti na mobilnih naprava MS 

15.45 – 16.30 Okrogla miza: Pomen revizijske sledi, moderator mag. Boštjan Kežmah, CISA, PRIS; 

Sodelujoči: Dean Korošec, NKBM, vodja IT, Barbara Nose, Constantia Plus, pooblaščena revizorka, Marko Kozjak, Mikropis, 
vodja razvoja IT rešitev, Janko Uratnik, CISA, PRIS, sodni izvedenec. 
Povzetek: Revizijska sled je pomemben zapis o poslovnih dogodkih družbe, kot tudi dogodkih v informacijskem sistemu. Na 

okrogli mizi bomo poskušali osvetliti problematiko zagotavljanja, upravljanja in uporabe revizijskih sledi s stališča različnih 
deležnikov, od vodij IT oddelkov, razvijalcev, pooblaščenih in IT revizorjev do sodnih izvedencev. Čeprav so v teoriji zahteve 
povezane z revizijsko sledjo bolj ali manj jasne, se v praksi srečujemo s številnimi praktičnimi problemi, zato bomo na okrogli mizi 
poskušali prikazati različne vidike in oblikovati predlog stališča glede revizijske sledi. 

16.45 - 18.00 Skupščina Slovenskega odseka ISACA 

18.00 - 20.00 Družabno srečanje 

Vabimo tudi nečlane, da se po predavanju in skupščini udeležijo sproščenega druženja! 

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 268, poslano na 294 naslovov. 

Sporočilo ste prejeli kot član odseka, ali 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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