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Namen Obvestil je predvsem 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 ZLATO spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Spletno izobraževanje za pridobitev nazivov 

 Predstavitev in promocija COBIT
®
 5.0 

 Mednarodno sodelovanje 

 Zbiramo podatke o odseku 

Spletno izobraževanje za pridobitev nazivov za vsega 50 eur (21 CPE) 

Risk Management Professionals International prireja pripravljalne seminarje za pridobitev ISACA
®
 certifikatov, ki jih v našem delu 

Evrope izvajata Jay Ranade in Jutta Staudach. Slovenski odsek ISACA bo po dogovoru pokril del stroškov, zato bo cena za člane 50 
eur, za nečlane pa 75 eur, za vsakega od naslednjih seminarjev, vsi so v angleščini (za registracijo kliknite na povezavo): 

 CISA
®
, 5 zaporednih ponedeljkov, 7., 14., 21., 28. maja in 4. junija; 

 CISM
®
, 5 zaporednih sred, 9., 16., 23., 30. maja in 6. junija; 

 CRISC
TM

, 5 zaporednih torkov, 8., 15., 22., 29. maja in 5. junija. 

Tokrat bo seminarje izvedla Jutta Staudach, vsi so petkrat po 4 ure (s premori), vse v času od 18.00 do 22.00 po našem času. 
Seminarji so v živo, v angleščini, niso posneti, zato si morate zanje vzeti čas ob predvidenem času! 

Udeleženci lahko vse do izpita 9. junija zastavljajo pisna vprašanja, odgovore boste prejeli med seminarjem ali kasneje pisno. Za 
pokušino si oglejte vzorčno predstavitev in vzorčne izročke! 

Za udeležbo na vsakem od seminarjev boste prejeli potrdilo za 21 CPE! ISACA priznava na pripravljalnih seminarjih pridobljene CPE 

kot CPE za katerega koli od ISACA nazivov! O priznanju dodatnih ur izobraževanja se dogovarjamo tudi s Slovenskim inštitutom za 
revizijo. 

Prijavite se na objavljenih povezavah, pri tem navedite svoj odsek in kodo za popust (Discount Code) "PaymentBill". Svojo udeležbo 
nam sporočite, da boste lahko uveljavljali dogovorjeni popust oziroma ceno. Seveda napišite, katerega seminarja se boste udeležili! 

Podrobnosti za plačilo bomo javili takoj, ko bodo dogovorjene! 

Na vrh 

Predstavitev in promocija COBIT® 5.0! 

Če ste zamudili današnji webinar, Pregled COBIT 5, ne spreglejte naslednjega, 10. maja: 5 pomembnih dejstev o COBIT 5! 

Na vrh 

Mednarodno sodelovanje 

Smo del pobude za sodelovanje odsekov pri raziskovalnih in drugih projektih. Vabimo vas, da nam sporočite morebitne predloge, 
pobude in teme za tovrstno sodelovanje ter svojo pripravljenost ali pripravljenost in pogoje za vključitev člana tujega odseka ISACA v 

svojo ekipo. Članom zaposlenim na fakultetah smo že posredovali pobudi z ukrajinskih univerz v Kijevu (splošna) in Lvovu (področje 
varovanja informacij). 

Potrudili se bomo najti primerne kandidate v drugih odsekih ISACA
®
, ne samo za člane s fakultet! 

Na vrh 

Zbiramo podatke o odseku 

To objavo boste v naslednjih mesecih videvali redno! 

Jeseni s sekcijo PRIS pri SIR organiziramo že 20. konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, približuje pa se tudi 20. 
obletnica odseka, ki jo bomo tudi primerno obeležili. Ob tem bi radi zbrali, uredili in objavili manjkajoče »zgodovinske« podatke: 
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število članov v posameznih letih, število pridobljenih nazivov, člane upravnih odborov v različnih obdobjih in sklicih, prejete nagrade in 
priznanja odseku in članom… 

Vse sedanje in bivše člane vabimo, da pobrskajo po spominu in svojih arhivih, nam pomagajo s podatki ali napotili ter nam 
pošljejo morebitna poročila in gradiva! Nekatere si že lahko ogledate na naši spletni strani. 

Na vrh 

Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
. 

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