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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: 

  Ne pozabite na torkovo brezplačno izobraževanje! 

 Mednarodni kongres CSA
SM

 CEE Summit 2015 

 Sodelujte pri delu Slovenskega odseka ISACA
®
 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Ne pozabite na torkovo brezplačno izobraževanje! 

 V torek, 6. januarja 2015 ob 16.30, vabimo vse, tudi nečlane, na odsekovo brezplačno izobraževanje, ki bo na Dunajski 
106 v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. Dr. Aleš Zupan bo predstavil 

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

Povzetek: metodologija obvladovanja informacijskih tveganj, razvita v preteklih 2 letih, 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. 

Naslednje brezplačno izobraževanje pripravljamo v torek, 3. februarja 2015, ko 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 računovod-
skih 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. 

 

10. marca - ob odsekovi 20. obletnici in skupščini -, pripravljamo obsežnejši dogodek z 
mednarodnim gostom, tokrat o Varnosti v internetu (Cybersecurity)! 

Podrobnosti sledijo. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_150103.pdf
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2014
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1501_ObvladovanjeTveganj_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1502_SodelovanjeRevizor_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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Mednarodni kongres CSASM CEE Summit 2015 

 

Po dogovoru vzajemno objavljamo vabila na dogodke organizacij, s katerimi sodelujemo. ISACA
®
 je 

pridruženi ustanovni član CSA. Zato posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security 
Alliance

SM
 - CSA.Si na: 

3. mednarodni kongres CSA Srednje in Vzhodne Evrope za strokovnjake s področja varnosti v oblaku, ki bo 11. marca 
2015 v Ljubljani! Za udeležbo boste lahko uveljavljali 7,5 CPE. 

Do 15. januarja je še čas za zgodnjo prijavo in 50-odstotni popust pri kotizaciji, ki v tem primeru znaša 94,50 €, kasneje boste 
za prijavo plačali polno ceno 189 €, pri čemer boste člani Slovenskega odseka ISACA lahko uveljavljali 10-odstotni popust. 

Cene so navedene brez DDV. Prijavite se prek spleta. 

Predavali bodo Raj Samani, VP, CTO, McAfee EMEA, Nathaly Rey, EMEA Head of Trust, Google for Work, Damir Savanović, 
Senior Analyst, Researcher, CSA EMEA, Hila Meller, Head of Security Strategy EMEA, CA Technologies, Renato Burazer, 
predsednik, Slovenski odsek, Andrej Tomšič, Urad Informacijskega pooblaščenca RS, Nazar Tymoshyk, Security Consultant, 
SoftServe, Gorazd Božič, direktor SI-CERT, in drugi... 

Po besedah glavnega analitika IDC Franka Gensa prehaja trg oblačnih storitev v »fazo inovacije« z eksplozijo inovacij in dodane 
vrednosti na osnovi oblaka, skupaj z mobilnimi, socialnimi in big data tehnologijami. IDC napoveduje, da se bo v naslednjih štirih 
do petih letih skupnost razvijalcev potrojila in ustvarila 10-kratno povečanje v številu novih oblačnih storitev. Mnoge od teh 
storitev bodo tvorile jedro radikalnih transformacij in motenj v skoraj vseh industrijah. To pomeni, da bodo oblačne storitve 
postale bolj strateške kot je tradicionalni IT kadarkoli bil. 

Pridružite se strokovnjakom in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

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 

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 75, facebook stran pa je všečkalo 62 
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
®
 2015. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 554. 

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

https://csa-cee-summit.eu/
https://csa-cee-summit.eu/register/
https://csa-cee-summit.eu/
http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#opravljeno_delo
http://www.isaca.si/dokumenti/o_odseku/01_137-ISACA-SI_Bylaws-Eng_140304.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Kandidatura%20za%20člana%20UO
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
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://csa.si/
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter

