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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: 

 Povabilo predavateljem na 20. konferenci 

 Predstavitev COBIT 5.0 

 Pripravljalni seminar CISM 

 Zbiramo interes za priprave na CISA 

 Vabimo k sodelovanju pri strokovnih prevodih! 

line 

Povabilo predavateljem na 20. konferenci 

Jubilejna, 20. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov bo od 25. do 27. septembra 2012 na 
Ptuju. Vabimo vas, da se prijavite kot predavatelj ali nam predlagate strokovnjaka, ki ga poznate kot dobrega predavatelja 

in ste prepričani, da bi bil njegov prispevek na konferenci koristen za udeležence! 

Prijave zbiramo za področja, ki ste jih kot najzanimivejša izbrali udeleženci v anketi na 19. konferenci, in sicer: 

 Operativna tveganja, analiza tveganj; 

 Goljufije in zlorabe povezane z uporabo računalnika; 

 Varnost informacijskih sistemov – ISO2700x; 

 Obvladovanje incidentov in problemov; 

 Upravljanje sprememb, kakovost razvoja, testiranja, implementacije; 

 Standardi in smernice, dobre prakse za obvladovanje IS; 

 Metodika revidiranja – praktični primeri; 

 Notranja revizija – vloga, standardi, dobra praksa; 

 IT governance – upravljanje z informacijskimi tehnologijami. 

Ker gre za jubilejno konferenco, bomo v program vključili več aktualnih vsebin in jim namenili več časa, bodisi 45 ali celo 90 
minut. Več o predlaganih vsebinah, rokih in navodilih za pripravo prispevkov najdete v priloženem povabilu. 

Prijave prispevkov ali predloge predavateljev pošljite najkasneje do 29. marca! Tudi letos boste predavatelji oproščeni 
kotizacije, za prispevke in udeležbo na konferenci pa boste lahko uveljavljali dodatne CPE ure oziroma točke. 

Na vrh>  

Predstavitev COBIT 5.0 

Ne pozabite na naše aprilsko predavanje v torek, 3. aprila 2012 ob 16.30 uri! 

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

Več podrobnosti o predavanju na naših spletnih straneh. 

Na vrh> 

Pripravljalni seminar CISM 

Zainteresirane še vedno vabimo na pripravljalni seminar za izpit CISM, ki bo od 29. do 31. marca 2012 in se ga trudimo 
izvesti kljub manjšemu številu prijavljenih. 

Seminar bosta izvedla mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in Uroš Žust, CISA, CISM, 
primeren je za skrbnike varovanja informacij, revizorje, revizorje informacijskih sistemov in druge IT-strokovnjake: 

http://www.isaca.si/
mailto:predsednik@isaca.si;tajnik@isaca.si?subject=Prijava%20prispevka%20na%2020.%20konferenci
http://www.isaca.si/docs-temp/Konferenca-2012_Vabilo_v2_120320.pdf
mailto:predsednik@isaca.si;tajnik@isaca.si?subject=Prijava%20prispevka%20na%2020.%20konferenci
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/


 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 

Zaradi premajhnega interesa CISA pripravljalnega seminarja ne bomo izvedli v dozdajšnji obliki, ampak le v krajši, dvo- ali tri-
dnevni različici v maju; podrobnosti bomo sporočili do aprilskega sestanka. 

Vabimo vas, da nam sporočite morebitni interes. 

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>  

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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