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

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 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 spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  Ne pozabite na torkovo brezplačno predavanje! 

  Odsekova skupščina 

  Poziv kandidatom za člane odsekovega UO 

 Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

 Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite na torkovo brezplačno predavanje! 

 V torek, 4. februarja 2013 ob 16.30, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Boris Vardjan, CISA, predstavil 

Ali so varni spletni strežniki res varni? (2 CPE)                                                                                           Dodaj v Outlook 

Povzetek: Varni (https) strežniki že od davnega leta 1995 omogočajo šifrirano izmenjavo podatkov med brskalnikom in 

strežnikom. Ta nam omogoča izvajanje elektronskega poslovanja, elektronskega bančništva in drugih načinov elektronske 
izmenjave podatkov. Varnost izmenjave podatkov pa temelji na in je odvisna od uporabljenih kriptografskih algoritmov. 
Predstavljene bodo nekatere pomanjkljivosti teh algoritmov in nekateri možni napadi nanje. Spoznali bomo, kako lahko s 
pametno izbiro algoritmov izpostavljenost pred napadi izničimo ali vsaj zmanjšamo ter kako lahko sami preverimo, kakšna je 
varnost našega spletnega strežnika. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite. Vabimo tudi nečlane! 

Na vrh 

Odsekova skupščina 

 Skupščina Slovenskega odseka ISACA
®
, bo v torek, 4. marca 2014, predvidoma ob 17.30,            Dodaj v Outlook 

po izobraževalnem dogodku Politike in revizija licenciranja programske opreme, ki se bo začel ob 15. uri, v predavalnici 
A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, v 4. nadstropju. 

Predlagan je naslednji dnevni red: 

1. Imenovanje organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev poročila o delu odseka v letu 2013; 
3. Potrditev okvira finančnega poslovanja in finančnega načrta odseka za 2014; 
4. Sprememba statuta; 
5. Volitve članov UO za čas do poteka mandata obstoječim članom. 

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. 

UO bo skupščini v potrditev predlagal naslednjo spremembo statuta: 
Predlog: spremeni se Article V., Section 1. Chapter Officers, tako, da namesto »The Officers of the Chapter shall be 7 in 

number, constituting President, Vice President, Secretary, Treasurer, Immediate Past President and 2 Coordinators.« po novem 
glasi »The Officers of the Chapter shall be from 7 to 10 in number, constituting President, Vice President, Secretary, Treasurer 
and Immediate Past President, the rest shall be Coordinators.« 
Utemeljitev: Radi bi zapolnili prazno mesto po odhodu članice in pritegnili vsakega prostovoljca, ki je pripravljen sodelovati, po 

drugi strani pa njihovo sodelovanje naredili transparentno in ga spodbudili s članstvom v UO, statut pa v tem delu prilagodljiv. 

Po skupščini vas vabimo na prigrizek in sproščeno druženje! 

Poziv kandidatom za člane odsekovega UO 

 K delu odsekovega upravnega odbora bi želeli pritegniti še več prostovoljcev. Zato vas vabimo, da kandidirate za 
člana odsekovega upravnega odbora z enoletnim mandatom!. 

Kandidature bo zbrala in pregledala 3-članska volivna komisija, ki bo nadzirala tudi potek glasovanja na skupščini. Kandidira 
lahko vsak član Slovenskega odseka, 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. 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_140202.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1402_VarniSpletniStrezniki_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Skupscina-1403
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2013.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2013.pdf


Pozivamo vas, da nam do 18. februarja sporočite svojo kandidaturo ali predlagate kandidata za člane UO, ter nam 

pošljete izpolnjena in podpisana obrazca. K sodelovanju vabimo člane Slovenskega odseka ISACA z idejami, ki želijo prispevati 
stroki in uspešnosti odseka ter pripravljenostjo žrtvovati nekaj prostega časa. Posebej bi bili veseli kandidature in 
sodelovanja mlajših članov, ki bi nam pomagali v naše vrste pritegniti več svojih vrstnikov! 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 

Tudi letos bi radi pripravili podrobno poročilo o delu odseka, lansko si lahko ogledate na naši spletni strani, vanj pa za spodbudo 
vključili čim več aktivnosti naših članov ter njihovih prispevkov stroki. Aktivnosti članov štejejo tudi za ISACA K. Wayne-Snipes 
nagrade odsekom, ki smo jih do zdaj prejeli 11: 9 kot najboljši odsek v regiji Evropa/Afrika, nazadnje za leto 2008, 2-krat pa tudi 
kot najboljši (majhen) odsek v svetovnem merilu (2000, 2001). 

Prosimo, da nam pošljete podatke o svojih predstavitvah, predavanjih, člankih in drugih prispevkih stroki v letu 2013, 
povezanih z ISACA ali ISACA vsebinami! Vse prejete prispevke bomo objavili v letnem poročilu. 

Na vrh 

Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite poročati svojih CPE in obnoviti članstva v ISACA in Slovenskem odseku! Ostanite v stiku s stroko in 
ohranite prednosti, ki vam jih članstvo prinaša! 

Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. Med drugim smo že spomladi vzpostavili odprto LinkedIn 
skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA

®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje, predvsem mlajše člane. S tem bi želeli razširiti krog strokovnjakov, spodbuditi strokovne 

razprave ali izmenjavo mnenj o aktualnih temah, pridobiti morebitne predloge za odsekovo delo, pa tudi razširiti krog prejemn ikov 
naših obvestil. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

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

© Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 461. 

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

mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Kandidiram%20za%20člana%20UO
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
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objave%202013
https://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Moje%20mnenje%20o%20Mesečniku%20in%20Obvestilih
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Naročam%20Mesečnik%20in%20Obvestila
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Ne%20želim%20Mesečnika%20in%20Obvestil
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter

