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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: 

  Sodelujte pri delu Slovenskega odseka ISACA
®
 

 Naslednja brezplačna mesečna izobraževanja 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Sodelujte pri delu Slovenskega odseka ISACA® 

Če še niste, pa bi želeli s pridobitvijo enega od strokovnih nazivov ISACA
®
 potrditi svoje znanje in strokovno veljavo ter pridobiti 

priznanje o svoji strokovni usposobljenosti, s članstvom pridobiti ugodnosti pri strokovnih izobraževanjih in nakupih literature ali 
zgolj postati član enega od največjih in v svetu najbolj priznanih strokovnih združenj, vabimo, da postanete član ISACA

®
 in 

Slovenskega odseka! 

Slovenski odsek je dejaven in uspešen, saj smo za svoje delo v 20. letih delovanja prejeli kar 24 nagrad! Tudi obstoječi 

člani odsekovega UO, ki nam marca prihodnje leto poteče 2-letni mandat, smo kar ponosni na svoje delo. Rezultate ste lahko 
spremljali sproti, o njih boste lahko prebrali tudi v letnem poročilu, ki bo predstavljeno na marčevski skupščini (oglejte si prejšnja 
poročila o delu). Ker odsekov statut določa 2-letni mandat in omejitev največ dveh zaporednih mandatov na eni funkciji, ker bodo 
nekateri člani zaradi osebnih strokovnih poti UO zapustili, potrebujemo sveže moči! 

 Da bi tudi v prihodnje ustrezno zastopali interese članov, k sodelovanju v upravnem odboru vabimo vse, ki bi radi 
pripomogli k delu in usmerjanju aktivnosti našega odseka! Oddaja kandidatur bo po statutu mogoča tudi na marčevski 
skupščini, a vas vabimo, da že prej oddate kandidaturo za eno od funkcij v UO, ki jih predvideva statut. Pogoji za 

članstvo v odsekovem UO so plačana članarina ISACA in odseka ter podpisani izjavi o pripravljenosti služiti in o neobstoju 
konflikta interesov. Za pregled in odobritev kandidatur ter izvedbo volitev je odsekov UO skladno s statutom, na svoji decembrski 
seji imenoval volivno komisijo v sestavi Nada Čotar, Mojca Hiti Šketa in Damir Savanović. 

H kandidaturi vabimo vse naše člane, še posebej članice, mlade člane in člane študente! Med drugim iščemo tudi 
upravitelja spletnih strani in skrbnika za komuniciranje, dobrodošli pa vsi, ki ste pripravljeni žrtvovati del svojega 
prostega časa in prispevati sveže ideje. Pridružite se nam! 

Na vrh 

Naslednja brezplačna mesečna izobraževanja 

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

prvi torek v mesecu ob 16.30, na Dunajski 106 v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. V tem šolskem letu jih 
bomo pripravili še 2. decembra, 6. januarja, 3. februarja, 3. marca, 7. aprila, 5. maja in 2. junija. Za udeležbo lahko 
uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

 V torek, 6. januarja 2015, bo dr. Aleš Zupan predstavil 

Metodologijo obvladovanja informacijskih tveganj (2 CPE) in njeno praktično uporabo v veliki firmi.           Dodaj v Outlook 

Povzetek: metodologija obvladovanja informacijskih tveganj, v preteklih 2 letih razvita v korporaciji, bo predstavljena v treh delih: 
- Osnovna ideja obvladovanja informacijskih tveganj. V podjetju želimo informacijska tveganja obvladovati v celoti skozi celoten 

življenjski cikel informacije, ne glede na obliko ali lokacijo informacije. Ker je naša industrija zelo regulirana, smo posebno 
pozornost namenili skladnosti upravljanja informacij in iz tega izvirajoča tveganja povezali v en sistem obvladovanja tveganj. V 
tem delu predavanja bom opisal skupek konceptov, ki so osnova za metodologijo. 
- Predstavitev metodologije za obvladovanje informacijskih tveganj. Metodologija temelji na obstoječih metodologijah (kot npr. 

RiskIT), uporabljamo pa jo lahko na dva načina, z identifikacijo "odstopov" na posameznem informacijskem sredstvu (npr.: 
strežniku, podatkovni bazi ali fizičnem arhivu, torej bottom-up pristopu), ali pa kot metodologijo direktne identifikacije tveganj (top-
down). Opisal bom različne uporabe metodologije. 
- Praktični prikaz metode. Z uporabo aplikacije, ki je trenutno še v razvoju, bom prikazal, kako poteka proces obvladovanja 
informacijskih tveganj od identifikacije, ocene, odločitve, do odprave ter spremljanja napredka. 
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 V torek, 3. februarja 2015, bo Manuela Šribar predstavila 

Sodelovanje revizorja IS s pooblaščenim revizorjem pri revizijah računovodskih izkazov (2 CPE)        Dodaj v Outlook 

Povzetek: med drugim bosta predstavljena: 
- MSR 315, ki določa vlogo pregleda IS v okviru revizije računovodskih izkazov: pojasnjeno bo, zakaj je za revizorja 
računovodskih izkazov potreben pregled IS, kar je lahko v pomoč revizorju IS, da bolj usmerjeno in ciljno načrtuje svoje 
delovanje; 
- MSR 620, ki govori o revizorjevem veščaku; poudarek bo na vlogi revizorja IS v revizijski skupini in njegovi odgovornosti pri 
revizijah računovodskih izkazov. 
Očitno je, da revizije računovodskih izkazov po MSR ni mogoče opraviti brez spoznavanja informacijskega kontrolnega okolja in 
v določenih organizacijah tudi ne brez poznavanja in testiranja aplikativnih notranjih kontrol. Sekcija PRIS je na SIR je večkrat 
opozorila na to problematiko, vendar za zdaj neuspešno. Predstavljen bo vprašalnik o splošnih informacijskih kontrolah, ki bi ga 
moral izpolniti vsak revizor pri vsaki reviziji računovodskih izkazov. Na osnovi začetnih vprašanj se odloči, ali pregled IS zahteva 
sodelovanje z veščakom, revizorjem IS. Če odgovori pokažejo, da ne, lahko revizor računovodskih izkazov eventualno sam 
nadaljuje s pregledom splošnih kontrol v IS. Če odgovori pokažejo, da gre za t.i. »kompleksni« IS (skoraj vsak ERP sistem), naj 
bi revizor vključil veščaka. Z udeleženci bi šli skozi vprašalnik in zbrali predloge dopolnitev. 
Za konec bi razpravljali o sodelovanju z revizorji računovodskih izkazov in načinu, kako bi to v prihodnosti dosegli. Predlog je, da 
se "združi moči" in revizorje računovodskih izkazov na izobraževanjih opozori na nujnost spoznavanja in ocene tveganja z vidika 
splošnih kontrol IS. Predavateljica meni, da revizor računovodskih izkazov ne more podati mnenja o računovodskih izkazih po 
MSR (kar mimogrede zapiše v svojem poročilu), če pri reviziji ne upošteva vsakega od MSR. 

 Marca ob odsekovi skupščini spet pripravljamo obsežnejši dogodek z mednarodnim gostom, tokrat o Varnosti v 
internetu (Cybersecurity)! Podrobnosti sledijo. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

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

Tudi na družbenih omrežjih bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, 
pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. V linkedIn skupini nas je že 74, facebook stran pa je všečkalo 57 
uporabnikov. Radi bi pridobili tudi zunanje člane. 

   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 551. 

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