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Če imate težave s prikazom sporočila, ga preberite v brskalniku ali si ga oglejte v arhivu 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: 

  Odsek je prejel že drugo nagrado letos! 

  Ne pozabite na torkovo brezplačno izobraževanje!  

o Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

 Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve članov UO 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

 Februarsko brezplačno predavanje Slovenskega odseka CSA 

Odsek je prejel že drugo nagrado letos! 

   

  Slovenski odsek je po častni omembi med srednjimi odseki v regiji za nagrado 
K.W. Snipes, včeraj prejel še nagrado za komunikacijsko odličnost med vsemi srednjimi 
odseki, skupaj tretjo za leto 2014! Skupaj je odsek prejel že 26 nagrad, kar lepo zaokroža 20 
let delovanja. 

Čestitamo vsem, ki ste s prostovoljnim delom prispevali k odsekovi uspešnosti! 

Na vrh 

Ne pozabite na torkovo brezplačno izobraževanje! 

 V torek, 3. februarja 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. Manuela Šribar bo 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. 

http://us6.campaign-archive1.com/?u=90c43cdec7ca68b624baf8d92&id=9f7c0825de
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2015
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA_CommunicationExcellence_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA_CommunicationExcellence_2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1502_SodelovanjeRevizor_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA_KWSnipes-HonorableMention_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA_CommunicationExcellence_2014.pdf
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  V torek, 3. marca 2015 ob 14. uri, ob odsekovi 20. obletnici in skupščini spet pripravljamo 
obsežnejši dogodek z mednarodnim gostom, Ramsesom Gallegom, mednarodnim podpredsednikom 

ISACA, tokrat na temo 
Varnost v internetu (Cybersecurity) in odzivanje na incidente (4 CPE)               Dodaj v Outlook 

Predstavili bomo orodja in priporočila ISACA ter ravnanje ob incidentih vodilnih ponudnikov interneta in 
varnostnih rešitev pri nas. Po izobraževanju ste vsi udeleženci vabljeni na sproščeno druženje ob 
hrani in pijači! Več podrobnosti sledi. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

 Kot veste lahko člani, ki smo imetniki nazivov, pridobljene CPE v svoj ISACA profil vpisujemo sproti, že med letom. Od 
letos bomo podatke o CPE, pridobljenih z udeležbo na odsekovih izobraževanjih, v vaše profile dodajali mi, vi jih morate 
samo potrditi! 

Na vrh 

Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve članov UO 

 

Slovenski odsek je dejaven in uspešen, saj smo za svoje delo v 20. letih delovanja z zadnjima, 
povsem svežima, prejeli kar 26 nagrad! Tudi obstoječi člani odsekovega UO, ki nam marca poteče 2-

letni mandat, smo ponosni na svoje delo. Rezultate ste lahko spremljali sproti, o njih boste lahko prebrali 
tudi v letnem poročilu, ki bo predstavljeno na skupščini 3. marca (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 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 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! 

Po izobraževanju in skupščini ste vsi udeleženci vabljeni na druženje ob hrani in pijači! Več podrobnosti sledi. 

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 želimo 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 77, prav lepo pa je zaživela facebook 
stran, kjer je bilo predvsem po zaslugi kolegice Maje Hmelak, lani prek 200 objav, ki jih je všečkalo 66 uporabnikov. Radi bi 
pridobili tudi zunanje člane. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplacnoSkupscina-1503_Cybersecurity_4CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter


Obvestila, 28. januar 2015 ©Slovenski odsek ISACA® 2015. Vse pravice pridržane! Stran 3/3 

Februarsko brezplačno predavanje Slovenskega odseka CSA 

 

Po dogovoru vzajemno objavljamo vabila na dogodke organizacij, s katerimi sodelujemo. ISACA je 
pridruženi ustanovni član CSA. 
Posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security Alliance

SM
 - CSA.Si na: 

brezplačno predavanje Valentina Dominka, IT v senci (Shadow IT), ki bo v torek, 10. februarja 2015 ob 17. uri (predvidoma 

do 18.), v predavalnici 19 nove stavbe Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani! 

Povzetek: Podjetja od oblačnih tehnologij pričakujejo veliko: večjo odzivnost na trgu, boljšo razpoložljivost podatkov, lažje 

sodelovanje zaposlenih in komunikacijo s strankami, prihranke pri stroških in še mnogo več. Oblak spreminja načine kako 
podjetja in njihovi zaposleni izrabljajo tehnologijo. Vedno več je možnosti uporabe aplikacij v oblaku z majhno udeležbo ali celo 
brez IT oddelkov. S tem nastaja tudi t.i. IT v senci. 
Kako SideIT in ShadowIT vplivata na IT funkcijo v podjetju in varnost poslovanja? V kratki predstavitvi bodo predstavljeni rezultati 
novejših raziskav, osnove omenjenih konceptov in nekatera varnostna tveganja, ki iz njih izhajajo. 

Vabljeni! 

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 566. 

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
http://csa.si/

