
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte v arhivu na naši spletni strani! 

 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA
®
, namenjeno zlasti seznanjanju z dejavnostjo odseka ter z novostmi 

in aktualnimi dogodki iz ISACA
®
. Objavljamo pa tudi novosti in vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

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

V tokratnem Mesečniku: 

  Povabilo avtorjem prispevkov za 22. konferenco 

  Pripravljalna seminarja CISM
®
 in CRISC

TM
 (po 32 CPE) 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  

o Aprilsko in naslednji brezplačni izobraževanji 

o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

o  Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

 Drugo iz odseka  

o Pohvala ISACA
®
 za komuniciranje 

o Odsekova skupščina 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
  

o Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

o Brezplačna spletna izobraževanja 

o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

 Iz sekcije PRIS  
o Prenovljena priporočila za poročanje nadzornemu svetu 
o Strokovni prispevki za SIRIUS 
o Priprava strokovnega seminarja/delavnice 
o Postanite PRIS 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Povabilo avtorjem prispevkov za 22. konferenco 

 Podaljšali smo rok za oddajo predlogov prispevkov za že 22. mednarodne konference o revidiranju in vodenju 
informacijskih sistemov! Vabimo avtorje, da nam svoj predlog prispevka na priloženem obrazcu pošljejo do 31. marca! 

Povabilo je namenjeno vsem, tako članom kot nečlanom, ki menijo, da lahko iz predlaganih tem sami pripravijo tehten 
prispevek, ali predlagajo strokovnjaka, ki ga poznajo kot dobrega predavatelja in so prepričani, da bo njegov prispevek na 
konferenci koristen za udeležence, ki jim je konferenca namenjena, in kakovostno podan! 

Konferenca bo v torek, 23., in v sredo, 24. septembra, v Termah Zreče, povezani delavnici pa 25. septembra v Ljubljani. Vse 
podrobnosti o konferenci si oglejte v priloženem vabilu avtorjem (predlagane nosilne in druge teme, navodila avtorjem, 
povezave do predlog...) in nam na priloženem obrazcu čimprej, najkasneje do 31. marca 2014, pošljite svoj predlog za 
prispevek, delavnico ali predlog za avtorja! 

Predavatelji, vabljeni! V pomoč pri odločitvi vam je lahko tudi pregled ocen zadovoljstva dosedanjih udeležencev konference! 

Na vrh 

Pripravljalna seminarja CISM® in CRISCTM (po 32 CPE) 

 Ne spreglejte: organiziramo pripravljalna seminarja za izpita CRISC in za CISM! Do začetka seminarjev se lahko 
prijavite nanju! 

Lani smo uspešno izvedli pripravljalne seminarje za ISACA izpite CISA, CISM in CRISC, slednjega sploh prvič (na spletni strani 
si lahko ogledate rezultate anket o zadovoljstvu), letos zaradi premajhnega števila prijav seminarja CISA ni bilo. Novo bo, da 
bomo seminarja CRISC in CISM ponudili tudi bližnjim ISACA odsekom. Če se bodo prijavili tudi tuji udeleženci, bosta 
seminarja v angleščini, in sicer: 

 CRISC: 23.-26. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, 

CHFI, 

 CISM: 7.-10. maj, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Seminarja bosta v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v 
Ljubljani, od srede do sobote, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 
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Oglejte si vabili in se prijavite! Udeležnina je tudi letos ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za člane ISACA in 
imetnike nazivov SIR po 510 € (obakrat z vključenim DDV), za vsakega lahko udeleženci z nazivi uveljavljate 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 v 
nadaljevanju in 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, v 2. nadstropju. Za udeležbo lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Aprilsko in naslednji brezplačni izobraževanji 

 V torek, 1. aprila 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Gorazd Božič predstavil delovanje SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) - nacionalnega odzivnega 

centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij -, s predavanjem 

Omrežni incidenti v Sloveniji (2 CPE)                                                                                                   Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljeno bo delovanje odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT. Na nekaj izbranih primerih 

obravnavanih incidentov bo ilustrirano trenutno stanje in način odzivanja na varnostne grožnje na omrežju. 

 V torek, 6. maja 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Peter Grasselli izvedel predavanje 

Ključni kazalniki uspeha informacijske varnosti: zakaj, kdaj in kako? (2 CPE)                                 Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ključni kazalniki uspeha (V nadaljevanju KPI) so eno najpomembnejših orodij, ki so na voljo vodstvu organizacije za 

to, da sporoči in osredotoči prizadevanja zaposlenih in pogodbenih izvajalcev na najpomembnejše vidike varovanja IT. Za 
opredelitev KPI se uporablja pristop od zgoraj navzdol, zato je za to nalogo uporaba okvira COBIT, v kombinaciji z oceno 
tveganja, naravna izbira. 
Predstavljen bo na COBITu zasnovan pristop k opredelitvi in zagotavljanju uspešnosti informacijske varnosti. Sestavni del 
predavanja je delavnica, na kateri bodo udeleženci v majhnih skupinah za izbran primer opredelili metrike in ključne kazalce 
uspeha za nekaj področij (procesov) upravljanja IT. 

 V torek, 10. junija 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 

bosta Boža Javornik in Renato Burazer predstavila ISACA naziv CGEIT, 

Matevž Mutec pa bo predstavil Tudi slona se poje v več kosih! (2 CPE)                                              Dodaj v Outlook 

Povzetek: Prispevek obravnava tipične zmote projektnih vodij oz. top-menagementa, ki največkrat vztrajajo pri klasičnem 

slapovnem - »Waterfall« načelu izpeljave projektov – to je, da se čaka s produkcijo/vpeljavo, dokler še zadnja malenkost oz. 
projektna aktivnost ni izvedena, kljub temu da se projekt izvaja v dinamičnem okolju, ki zahteva prožnost. Predstavljeni bodo 
razlogi, zakaj do tega prihaja. 
Top management dojema rizike projekta izključno kot v naprej predvidene finančne izdatke, ki jih želijo na vsak način zmanjšati. 
Podani bodo razlogi, zakaj so ti vzroki/predpostavke največkrat napačni (primeri iz prakse) in predlogi kako razbiti projekt na 
manjše kose (medsebojno čim manj odvisne), ter kako te samostojne kose projekta zapeči v produkcijske enote in jih predati 
uporabniku v najkrajšem možnem času. Podane bodo tudi prednosti takšnega pristopa, kaj s tem dosežemo v smislu poslovne 
kakor tudi operativne učinkovitosti. 

Vabimo tudi nečlane! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v tem šolskem letu! Za 
prispevek prejmete nagrado! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

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

 uporaba okvira COBIT; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za prispevek s predstavitvijo boste prejeli nagrado v obliki »bona« za nakup 
elektronske knjige v ISACA Bookstore, za vse lahko uveljavljate CPE, in sicer po 5 CPE za vsako uro prve predstavitve in 
dejansko porabljene ure za pripravo članka: 

 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 SIR*IUS (honorirano) ali v ISACA Journal
TM

; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos je bilo na treh izobraževanjih skupaj 86 (od tega 62 članov), povprečno pa 48,4 (39,3) udeležencev: marca kar 70 (53), 

februarja kljub žledu 33 (29), januarja pa 42 (36). Lani se je brezplačnih dogodkov udeležilo skupaj 118 (od tega 76 članov), 
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povprečno pa 44,2 udeleženca (37,8 članov), največ januarskega 53 (45). 7 članov se je udeležilo vseh 9 izobraževanj, 4 osmih, 
med nečlani sta se 2 udeležila štirih in 2 treh. V 2012 smo imeli skupaj 123 (79), povprečno pa 39,1 (31,3) udeležencev, največ 
marca, kar 67 (49). 

Predstavitve s predavanj si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

Kot ste že lahko prebrali smo za odsekov brezplačni dogodek ob skupščini, na katerem je bilo 70 udeležencev, pridobili 
sponzorja Microsoft Slovenija in IBM Slovenija. Da bi bili podobni prispevki kar najbolj transparentni, je odsekov UO je sprejel 
pravilnik o sponzoriranju. 

Vabimo podjetja, da nam sporočite svoj interes! Z veseljem vas bomo kontaktirali za morebiten dogovor. 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Pohvala ISACA za komuniciranje 

 

S ponosom vas obveščamo, da je Slovenski odsek ISACA v 19. letu delovanja od ISACA 
prejel že 23. nagrado, tokrat pohvalo za komuniciranje! 

Na razpis smo se je prijavili z načrtom komuniciranja za 2013, ki ga je UO sprejel za celoten splet 
komuniciranja. Predvidoma na aprilski seji bomo sprejeli malenkost dopolnjen načrt za leto 2014. 

Odsekova skupščina 

4. marca smo izvedli letno skupščino Slovenskega odseka ISACA. Na njej smo člani potrdili poročilo o delu v letu 2013 in 
finančni načrt za 2014, spremenili statut in za čas do naslednjih volitev na skupščini v 2015 imenovali 4 dodatne člane 

upravnega odbora. To so postali Jernej Bravc in Boris Vardjan, ki sta bila pridružena sodelavca od lanske konference, ter Rado 
Ključevšek in Marko Kavčič. 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je 155 članov, od tega 3 "akademski zagovorniki" in 1 član študent. Letos smo pridobili dva nova člana (v 2013 15, 
zadržali smo jih 88%). 20 članov ima Platinasto (prek 15 let), 41 Zlato (10 do 14 let), 52 Srebrno (5 do 9 let) in 22 Bronasto (3 do 
4 leta) raven članstva. V odseku je 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 137) rojen 1947, najmlajši 1983, 
"povprečni" pa 1966; 9 članov je mlajših od 35 let (le 6,6%). Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je naslednja: iz 
Ljubljane z okolico je 60,6% članov, 18,7% je Štajercev (od Celja dalje, s Prekmurci), Gorenjcev je 8,4%, Primorcev 7,1%, 
Dolenjcev (z Notranjci in Zasavci) pa 5,2%. 

134 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (9 doktorski, 50 magistrski naziv), 118 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 
32% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 22% v bančništvu in finančnih storitvah, 8% v javnem sektorju, 
7% v telekomunikacijah, 6% v zavarovalništvu... 

122 članov ima pravico uporabljati nazive (78,7% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 2 CISA 
(marca še Matevž Mutec), 1 CISM in 1 CRISC naziv, v 2013 4 CISA in 2 CISM, skupaj imamo člani 167 veljavnih nazivov: 108 
CISA (69,7% vseh), 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 77 tudi naziv PRIS. 

Podrobnejšo statistiko si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer 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. 

Ne pozabite dopolniti in posodobiti podatke v svojem ISACA profilu! Ti nam pomagajo razumeti vaše potrebe. 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

Vabimo vas v našo odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

V linkedIn skupini nas je že 66, facebook stran pa je všečkalo 40 uporabnikov. Radi bi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi 

želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne 
razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

  Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

Novice iz ISACA® 

Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 Izšla je nova publikacija iz družine COBIT, Vendor Management Using COBIT 5, ki je članom na voljo brezplačno. 
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 Kot ste lahko prebrali že v februarskem Mesečniku, je ISACA objavila prve iz serije novih programov dajanja 
zagotovil/revidiranja IS, in sicer 5 za posamezne procese iz domene Vodenje IT v podjetju (Governance of Enterprise IT) - 
Evaluate, Direct and Monitor - EDM01 do EDM05. Programi so drugačni, kot smo jih bili vajeni do zdaj in niso vezani na 

praktične revizijske posle, ampak na posamezne COBIT procese. V njihovi predstavitvi je navedeno, da upoštevajo vseh 7 
"omogočevalnikov" (enablers) in kaskado COBITovih ciljev. Programi v celoti sledijo generičnemu revizijskemu procesu iz 
COBIT 5 for Assurance. Programi so za prenos brezplačno na voljo članom ISACA. 

 Izdaja novih smernic dajanja zagotovil/revidiranja IS očitno zamuja, dobra novica pa je, da ISACA ob smernicah pripravlja 
tudi Practice Guide for IS Audit Reports, priročnik, ki bo povzel usmeritve o tem, kako napisati učinkovito revizijsko poročilo 

ter s primeri in predlogami ponazoril proces poročanja. 

 O temi v 5. številki obvestil @ISACA piše tudi Lisa R. Young, v Tips for Writing Better Audit Reports, tisti, ki vas zanimajo 
najnovejši "gadgeti" pa v 6. številki Brucea R. Wilkinsa Wearable Technology and Its Associated Security Risk. 

 Če se odločate o karieri in pridobitvi ISACA naziva pa si oglejte poročilo o raziskavi Global Knowledge o IT nazivih in 
spretnostih, ki ISACA nazive CRISC, CISM in CISA v tem vrstnem redu uvršča na 3 prva mesta med 15 najbolje plačanimi 
IT nazivi. 

Naj še opozorimo na nekaj pomembnih povezav na spletnih straneh ISACA
®
 Knowledge Centra: 

 Na strani s pregledom tekočih projektov lahko preberete, kaj novega pripravlja ISACA v naslednjih mesecih. 

 Da niste česa spregledali pa lahko preverite na strani z vsemi izsledki raziskav, kjer pregled seže do leta 2003. 

 Članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si tako lahko 
brezplačno ogledate članke iz številk, starejših od enega leta. Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 Obvestila @ISACA lahko brezplačno naročijo tudi nečlani! V njih boste našli vse najnovejše informacije iz ISACA. 

 Na blogu ISACA Now pa lahko spremljate zanimive in aktualne objave ter razprave članov. 

Ker se spletne strani ISACA nenehno dopolnjujejo vas vabimo, da jih raziščete, si ogledate navodilo o prilagoditvi portala 
MyISACA in si ga prilagodite tako, da boste redno na tekočem z želeno vsebino. ISACA Journal, ki ga člani prejmete na dom 
pa najdete tudi v spletni različici JOnline, ter prilagojenega za Kindle Fire, Android in Apple naprave. 

Brezplačna spletna izobraževanja 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 
tematikami. 

 

Cybersecurity: Collaborate, Comply, Conquer. (5 CPE) 

Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

Data-Driven Security—Using "Big Data" to Protect the Enterprise (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 27. marec 2014 

Stopping Threat Actors in their Tracks and Protecting Sensitive Data (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 10. april 2014 

The State of Cybercrime Today: Threats and Solutions 

Webcast 

Oglejte si arhivirane webinarje! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine boste takoj pridobili vse članske ugodnosti, med drugim tudi 

pravico do uveljavljanja popustov na ISACA dogodkih in izpitih, ter polno članstvo do konca leta 2014. Izkoristite 
prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega odseka! 

Nosilci nazivov ISACA, ki tega še niste storili, ne pozabite poročati doseženih CPE in podaljšati članstva, ob tem 
pa posodobiti svoje podatke! Pravico do uporabe ISACA nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev 

glede CPE! 

                   

 Naslednji rok za opravljanje ISACA izpitov CISA, CISM, CGEIT in CRISC bo 14. junija 2014, tudi v Ljubljani! Rok za 
zgodnjo prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 11. aprila! Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje 
glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. 

V ISACA Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite! Več o razlogih za certificiranje, nazivih, postopkih za njihovo 

pridobitev in prijavnice na izpite najdete na spletnih straneh ISACA! 

Povsem nova je od letos možnost pridobitve dodatne ugodnosti ob nakupu spletnega ISACA CISA pripravljalnega 
seminarja, in sicer tako za člana, kot za odsek. Če boste ob nakupu seminarja navedli odsekovo kodo "ISACA137", boste 
prejeli pravico dostopa do seminarja za dodatnih 30 dni, odsek pa 10% plačane kupnine! 

Na vrh 
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Objave sekcije PRIS 

Prenovljena priporočila za poročanje nadzornemu svetu 

 Združenje nadzornikov Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim odsekom ISACA, sekcijo PRIS in SIR prenovilo 
Priporočila za poročanje nadzornemu svetu. Priporočila vključujejo dodatne smernice in priporočila za obravnavanje področja 
investicij in delovanja rešitev IKT. Več informacij in smernice najdete na spletni stani ZNS. 

Strokovni prispevki za SIRIUS 

Sekcija PRIS in Slovenski odsek ISACA vabita vse člane ISACA, da svoje izkušnje povezane zunanjo in/ali notranjo revizijo IS, 
sodelovanjem pri reviziji računovodskih izkazov ali drugih revizijskih ali z revizijo povezanih poslih objavite v obliki prispevka v 
reviji SIRIUS v rubriki Iz prakse za prakso (do največ 1,5 A4 strani) ali kot samostojen prispevek. Prispevki so honorirani. 

Priprava strokovnega seminarja/delavnice 

Sekcija PRIS, Slovenski inštitut za revizijo (SIR) in Slovenski odsek ISACA vabijo vse strokovnjake iz področij povezanih z 
revizijo IS k pripravi predlogov za seminarje ali delavnice, ki se izvajajo v okviru SIR. Področja zajemajo vendar niso omejena na: 

 izvajanje revizij informacijskih sistemov na posameznih platformah in okoljih (IBM, Microsoft, Oracle, SAP, idr.), 

 uporabo orodij CAAT, 

 izvajanje penetracijskih testov, 

 analiza tveganj in uporaba namenskih orodij, 

 zagotavljanje skladnosti za različne standarde in dobre prakse (ISO, ITIL, COBIT, PRINCE2, idr.), 

 izvajanje varnostnih pregledov, 

 upravljanje in vodenje informatike, 

 COBIT5, 

 izvajanje projektov povezanih z informatiko, 

 sodelovanje pri cenitvah, združitvah, prevzemih, 

 sodelovanje pri reviziji računovodskih izkazov ali notranji reviziji, 

 izvajanje testov v okviru revizijskega postopka, 

 izzivi in rešitve povezane s posameznimi tehnološkimi rešitvami (npr. biometrija, BYOD, sistemi SUVI, odprtokodne rešitve…). 

Seminarji praviloma trajajo 1 dan, delavnice so lahko večdnevne. Priprava in izvedba je honorirana skladno s pravilnikom SIR. 

Postanite PRIS 

Vse, ki so opravili izpit CISA vabimo, da se v letu 2014 vpišete v izobraževanje za pridobitev naziva PRIS. 

Več informacij o vseh povabilih najdete na spletnih straneh SIR ali dobite pri predsedniku sekcije PRIS in področnem uredniku 
SIRIUS, dr. Alešu Živkoviču, na ales.zivkovic@um.si ali 051 640 983. 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

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

 

Vabljeni na Predstavitev izvajanja stres testov na makro in mikro ravni (moderatorka Boža Korbar), 

ki bo v sredo, 2. aprila 2014 ob 16.30 uri                                                                                              Dodaj v Outlook 

v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje. Gostje bodo: 

 Petra Tome iz KD Skladi, predstavila bo mere, ki se uporabljajo za upravljanje tveganj vzajemnih skladov; 

 Damjana Iglič iz Oddelka nadzora bančnega poslovanja v Banki Slovenije, ki je sodelovala pri izvajanju makro stres testov; 

 mag. Gašper Prevodnik iz Hypo Alpe Adria, ki bo predstavil izvajanje mikro stres testov na konkretnem primeru. 

Od leta 2007 se v bančništvu izvajajo stres testi na makro in mikro nivoju na osnovi različnih scenarijev, ki so bili osnova za 
napovedi izpostavljenosti bank predvsem likvidnostnemu, obrestnemu in kapitalskemu tveganju. Izvajali so se tudi vseevropski 
obremenitveni testi na osnovi različnih scenarijev, nazadnje po metodologiji EBA. Nenazadnje morajo tudi posamezne banke 
izvajati obremenitvene teste glede na izzive iz okolja, da lahko predvidijo uresničljivost poslovnih ciljev. 

IIA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 31. marca 2014, po e-pošti na info@si-
revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 23.3.2014.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 469. 
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