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Namen Obvestil je zlasti sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki odseka in 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: 

 Pripravljalni seminar CISM 

 Zbiramo interes za priprave na CISA 

 Vabimo k sodelovanju pri strokovnih prevodih! 

 Mesečno predavanje 3. aprila 

line 

Pripravljalni seminar CISM 

Zainteresirane vabimo na pripravljalni seminar za izpit CISM, ki bo od 29. do 31. marca 2012. 

Seminar bosta izvedla mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in Uroš Žust, CISA, CISM. 

Področje varovanja informacij se vse bolj uveljavlja, kar kaže tudi že izkazani interes za seminar. Izobraževanje je koristno za 
skrbnike varovanja informacij, revizorje, revizorje informacijskih sistemov in druge IT-strokovnjake, ne le za kandidate za 
opravljanje izpita. Za udeležbo lahko uveljavljate tudi dodatne CPE. Želeli bi povdariti: 

 gre za prvo tovrstno izobraževanje pri nas, ki bo za povrh izvedeno v Slovenščini; 

 zaradi kraja izvedbe boste prihranili pri potnih stroških in nastanitvi, ker bo zadnji dan seminarja izveden v soboto, bo 
krajša tudi vaša odsotnost z dela; 

 seminar bo izveden z originalnimi ISACA prosojnicami in testnim izpitom za 2012, ki upoštevajo spremenjena področja 
dela CISM. 

Več podrobnosti in prijavnico najdete na naših spletnih straneh ali na straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Na vrh>  

Zbiramo interes za priprave na CISA 

Vabimo vas, da nam sporočite interes za 6-dnevni pripravljalni seminar za izpit CISA, predvidoma konec marca ali aprila, 
ali za intenzivne dvodnevne priprave na izpit CISA, s poudarkom na reševanju izpitnih vprašanj, predvidoma v maju. Če bo 

kandidatov dovolj jih bomo posebej obvestili, prijavnici in točna termina izvedbe pa objavili na naših spletnih straneh in v 
Mesečniku. 

Na vrh>  

Vabimo k sodelovanju pri strokovnih prevodih! 

Ena od nalog, ki smo si jih zadali za 2012, je tudi prevod ISACA pojmovnika. Vabimo člane, da nam sporočite pripravljenost 
za sodelovanje pri prevodu, za kar boste lahko uveljavljali dodatne točke CPE. 

Odsek in sekcija PRIS vabita člane tudi k sodelovanju pri strokovnem prevodu 3. dela ISACA standardov, smernic, orodij in 
tehnik za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju IT, in sicer Orodja in tehnike P1 - P11. 

Pripravljenost za sodelovanje nam sporočite po e-pošti ali osebno na mesečnem srečanju. Za sodelovanje boste lahko 
uveljavljali dodatne točke CPE oziroma dodatne ure za SIR (drugo izobraževanje). 

Na vrh>  

Mesečno predavanje Slovenskega odseka ISACA 

Člane in druge zainteresirane vabimo na mesečno brezplačno predavanje Slovenskega odseka ISACA, ki bo  
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v torek, 3. aprila 2012 ob 16.30 uri                                                                                                                Dodaj v Outlook 

v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, bo predstavil 
COBIT 5.0, ki bo predvidoma objavljen konec aprila 2012. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE.  

Povzetek: ISACA je v preteklih letih skupaj s svojimi člani naredila ogromno delo pri razvoju COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technologies). Zadnja uradna verzija COBIT 4.1 je najbolj priznan okvir za izvajanje IT revizij in je 
preveden tudi v slovenski jezik. Nenehen razvoj standardov in metodologij na področju upravljanja in kontrole IS je privedel do 
potrebe po njegovi osvežitvi. COBIT 5 postavlja nov okvir, uporaben v vseh industrijskih panogah in organizacijah. Temelji na 
petih načelih: 1. Uresničevanje potreb deležnikov, 2. Pokrivanje celotne organizacije, 3. En sam celovit okvir, 4. Vseobsegajoč 
pristop, 5. Ločitev upravljanja od vodenja. Medtem, ko v enega povezuje glavne ISACA okvirje Val IT, Risk IT, BMIS in ITAF, 
vzpostavlja tudi povezavo z drugimi okvirji in standardi, na primer z ITIL in ISO standardi. 

Predstavljeno bo doseženo stanje pri razvoju COBIT 5.0, glavne razlike med COBIT 4.1 in COBIT 5 ter dileme, ki se odpirajo pri 
njegovi uporabi. Predstavitev je primerna tako za izkušene kot tudi z manj izkušene strokovnjake s področja upravljanja, 
kontrole in revizije IT, saj gre za novost, ki bo v tej obliki prvič predstavljena v Sloveniji. 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh> 

Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila obvestil Slovenskega odseka ISACA. Če Mesečnika in obvestil ne želite 
prejemati, nam to sporočite na mesecnik@isaca.si. Na mesecnik@isaca.si nam sporočite tudi, če bi želeli postati naš novi 
naročnik! 
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