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

 

       

Obvestila 26. 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 

 Pripravljalni seminarji CISA
®
, CISM

®
, CRISC

TM
 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 

 Obnovitev članstva 

 Brezplačno predavanje IIA - Slovenskega inštituta 

 Dogodek itSMF s predavanjem o COBIT 5 

Odsekova skupščina 

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

v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska 106, Ljubljana, 4. nadstropje. 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine; 
2. Potrditev poročila o delu odseka v obdobju od 1.10.2011 do 31.12.2012; 
3. Volitve članov odsekovega upravnega odbora (UO). 

Skupščine se lahko udeležijo vsi člani in vsi prisotni na spremljajočem dogodku, glasovali pa boste lahko tisti člani, ki se boste 
vpisali v listo prisotnosti in ob tem prejeli glasovalni listič. Skupščina bo odločala z večino prisotnih glasov (člen IV., 6. odsek 

statuta) in bo sklepčna, če bo na njej prisotnih najmanj 30 članov (člen IV., 5. odsek). V nasprotnem bo sklicana en teden kasneje, o 
čemer boste člani naknadno obveščeni. 

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 - dosedanja 
predsednica, Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, je zaradi zagotavljanja kontinuitete (člen V., 2. odsek, točka A) samodejno članica 
tudi v naslednjem mandatu -, bomo tako volili že na tej skupščini. 

Člani ste bili h kandidaturi pozvani prek odsekovih Obvestil in objave na spletni strani. Kandidiral je lahko vsak član Slovenskega 
odseka, tudi obstoječi člani UO, a noben ne sme iste funkcije zasedati več kot 2 zaporedna mandata (člen V., 2. odsek, točka B). 
Kandidature je skladno s statutom (člen VI., 1. odsek) zbrala in pregledala 3-članska volilna komisija, ki jo je imenoval UO, v sestavi 
Nada Čotar, predsednica, Nataša Žabkar, Marko Jagodic, člana, ki bo tudi nadzirala potek glasovanja. Vlaganje kandidatur bo 
mogoče tudi pred glasovanjem na skupščini (člen VI., 1. odsek, točka D). Kandidat se mora s kandidaturo strinjati ter pred 
glasovanjem podpisati izjavo o pripravljenosti služiti in izjavo o konfliktu interesov. 

Za člane UO bodo kandidirali: Katja Hozjan, CISA, za članico, Iztok Starc, (opravljen izpit CISM), za člana, Damir Savanović, CISA, 
CISM, za blagajnika, Marko Jagodic, CISA, CRISC, za tajnika in skrbnika za komuniciranje, Uroš Žust, CISA, CISM, za 
podpredsednika, Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, za predsednika. Oglejte si njihovo predstavitev. 

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 

Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CRISCTM 

Naslednji izpitni rok za pridobitev ISACA® nazivov CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ bo 8. junija 2013, tudi v Ljubljani! Rok za 
zgodnjo prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 12. aprila! Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede 
delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. 

http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno_BYOD-Skupščina_1303.ics
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2013.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2013.pdf
http://nalozi.isaca.si/Kandidati_ISACA-SI-UO_130305.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Building-Better-Leaders/Pages/Position_Descriptions.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Kandidiram%20za%20člana%20UO
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/


Potem, ko smo lani prvič izvedli CISM pripravljalni seminar, bomo letos, če bo dovolj prijav, izvedli pripravljalne seminarje za 3 
ISACA izpite: 

 CISA: 19.-22. marec, predavatelja mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PRIS, in Franci Tajnik, CISA, CISM, PRIS, 

 CRISC: 9.-12. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, 

MBCI, 

 CISM: 14.-17. maj, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Vsi seminarji bodo v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v 
Ljubljani, od torka do petka, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabila in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za vsakega lahko 
udeleženci z nazivi uveljavljate tudi po 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnice najdete v vabilih, na naših spletnih straneh ali 
straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na spletnih 
straneh ISACA. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Odsekova 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 v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, 
Dunajska 106, v 4. nadstropju, 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 napravah MS; 

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

Sodelujoči (do objave potrdila): Dušan Hartman, Deloitte, pooblaščeni revizor, Marko Kozjak, Mikropis, vodja razvoja IT rešitev. 
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 okrog li 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 de ljenja informacij 
znotraj mešane revizijske ekipe. 

Pridružite se nam! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je dveh predavanj udeležilo skupaj 62 (od tega 50 članov, 1 bivši članin 11 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno pa 
47 udeležencev (40 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35). Lani smo imeli skupaj 123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 
skupaj 94: 65, 5, 24), povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3) na predavanje, lani marca kar 67 (49) udeležencev . 4 člani so 

se udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 10 šestih, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka šestih predavanj (v 2011 5 članov na 
vseh 9 predavanjih, med nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Vabimo vas v našo družbo! 

 

http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISA_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo130215.pdf
http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplačnoMesečno_BYOD-Skupščina_1303.ics
ISACA-SI_BrezplačnoIzobr-1304_PomenRevizijeIS_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php


Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

V tem šolskem letu pripravljamo še predavanji 7. maja in 11. junija, verjetni temi bosta Razvoj varnih mobilnih aplikacij in PCI DSS v 
trgovskem podjetju. Podrobnosti sledijo. 

Vabimo pa člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od naslednjih odsekovih mesečnih izobraževanj, letos 
jeseni ali v 2014! Za prispevek lahko prejmete nagrado! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem, a ne izključno, teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic in drugih gradi ISACA; 

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, uveljavljate lahko CPE, tako za pripravo predstavitve ali članka, kot za izvedbo 
predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih zaprtih 

odsekovih članskih straneh, v reviji Revizor (honorirano) ali v ISACA Journal
TM

; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, 
»bon« za nakup poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Na vrh 

Obnovitev članstva 

Vabimo tiste, ki članstva za 2013 še niste obnovili, da to storite čimprej! ISACA bo v začetku maja brisala dosedanje 
člane, ki ne bodo plačali članarine. S tem boste izgubili članske ugodnosti, imetniki nazivov pa tudi pravico do njihove uporabe. V 
primeru, da si boste kasneje premislili, boste morali ponovno plačati pristopnino. 

V odseku se zelo trudimo, da bi z dejavnostjo povečali vrednost za člane, o čemer boste odločali tudi ob potrditvi poročila o delu na 
skupščini. Tako smo v 2011 uspeli zadržati 85,5%, v 2012 pa kar 90,2% članov, pri čemer smo število ob koncu 2012 povečali za 
skoraj 5%. ISACA je med tem zrasla v organizacijo s prek 110.000 člani, z 200 odseki v 82 državah po vsem svetu, ISACA nazivi pa 
so med najbolj prepoznanimi in iskanimi strokovnimi nazivi! 

Članstvo in veljavnost nazivov lahko podaljšate tudi prek spleta! Če ste pozabili svoje uporabniško ime ali geslo za prijavo na strani 
www.isaca.org, kliknite na povezavo "Forgot Password?" v okencu za prijavo. 

Člani 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je trenutno 159 članov, od tega od tega 1 

"akademski zagovornik", 2 člana študenta in 1 član na podlagi opravljenega izpita. Letos smo pridobili enega novega člana, v 2012 pa 
20 novih ali po prekinitvi ponovno včlanjenih članov. 14 članov ima Platinasto (prek 15 let), 39 Zlato (10 do 14 let), 55 Srebrno (5 do 9 
let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

122 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. V 2012 so člani pridobili 9 novih nazivov (7 CISA, 2 CISM), 
skupaj imamo 106 CISA, 37 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 81 tudi naziv PRIS. 

V odseku je 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih) rojen 1947, najmlajši 1985, 11 članov je mlajših od 35 let. 136 
članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 118 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. Na osnovi poštnih številk je sestava članstva 
po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 55,7% članov, Štajercev od Celja dalje 19%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem) in 
Dolenjcev (z Notranjci, Zasavci in Posavci) 8,9%, Gorenjcev pa po 8,2%. 

Na spletni strani objavljamo izključno člane, ki se s tem strinjajo. Če bi tudi vi želeli, da objavimo vaše ime in strokovne nazive, nam na 
tajnik@isaca.si vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete tudi na spletni strani. 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj IAA - Slovenskega 
inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

 

Vabljeni na predavanje: Kako osvestiti uporabnike o vseh vidikih groženj, povezanih z internetom, osebnimi podatki 

ki bo v sredo, 6. marca 2013 ob 16.30 uri                                                                                                        Dodaj v Outlook 

v predavalnici Č ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, v pritličju. 

http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.org/membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1112.pdf
http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1303_KakoObvestitiUporabnikeOGrožnjah-2CPE.ics
http://www.si-revizija.si/iia/


Izvedene bodo predstavitve: 

 Sandi Bižal, KD Skladi: Primer izvedbe internega izobraževanja; 

 Alenka Nakić in Mateja Brežan Skender, KDD d.d.: Primer e-učenja, vključno s preverjanjem znanja zaposlenih; 

 Predstavite gradiva za pridobitev IIAjeve licence CFSA. 

IAA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 4. marca 2013, po e-pošti na info@si-
revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

Dogodek itSMF s predavanjem o COBIT 5 

Kolegi iz itSMF Slovenija so nas opozorili na svojo konferenco s sloganom "Vrednost za Poslovanje", ki bo 7. marca v 
LJubljani. Na njej bo eno od ključnih tem, ITIL 2011 and COBIT 5 - the perfect symbiosis, predstavil Christian F. Nissen, 
strokovnjak s področja ITIL in eden od sodelujočih pri pripravi COBIT 5.0. 

Povzetek: "A number of good practices and standards competes to be the best practice. As new versions of the practices evolves 

they tend to cover more areas and consequently overlap more and more. So which best practices should you choose and does the 
one exclude the other? 
Hear how the newest versions of ITIL and COBIT complete each other and where they overlap. And get inspiration to how to combine 
the use of ITIL and COBIT in your organization from one, who has been part of the development of both practices." 

Kotizacija za celodnevni dogodek je 25 €. Več informacij o dogodku in prijavnico najdete na povezavi. 

Na vrh 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2012. Vse pravice pridržane!   |   Naročnikov je 269, poslano na 295 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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http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf

