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Namen Obvestil 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 ZLATO spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Vabilo na 20. konferenco in delavnico COBIT
®
5 

 Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

 Novice ISACA
®
 

Vabljeni na 20. mednarodno konferenco in delavnico COBIT®5 

Slovenski odsek ISACA ter Slovenski inštitut za revizijo prirejata že 20. mednarodno konferenco o revidiranju in nadzoru 
informacijskih sistemov. Konferenca bo 25. in 26. septembra 2012 na Ptuju, v Grand Hotel Primus, delavnica COBIT 5, ki jo bo 

izvedel Derek J. Oliver iz londonskega odseka ISACA, sicer tudi predavatelj na konferenci, pa zaradi lažje dostopnosti na Slovenskem 
inštitutu za revizijo v Ljubljani, 27. in 28. septembra. 

Na letošnji konferenci bomo nosilne teme posvetili upravljanju varnosti IS s poudarkom na operativnem preverjanju, več bo prispevkov 
s področja revizijske prakse, nekaj pa jih bo naravnanih k izzivom informacijske tehnologije v modelih storitev v oblaku. 

Za konferenco lahko uveljavljate 19 ur dodatnega izobraževanja, oznaka za pooblaščenerevizorje in pooblaščene ocenjevalce 
vrednosti je B. Udeležnina z gradivom znaša 432,00 € (vključuje DDV), za revizorje, pooblaščene revizorje in pooblaščene 
ocenjevalce vrednosti pa 367,20 € (z DDV). Dogovarjamo se o priznanju popusta tudi za PRIS in člane ISACA. 

Na delavnici COBIT 5 pa bodo podrobno obravnavana nova načela in orodja, podane bodo praktične usmeritve pri uvedbi COBIT 5, 
seznanjeni boste z razlikami do COBIT 4.1 in z napotki za prehod. 

Za delavnico lahko uveljavljate 16 ur dodatnega izobraževanja, oznaka za pooblaščenerevizorje in pooblaščene ocenjevalce vrednosti 
je B. Udeležnina znaša 547,20 € (vključuje DDV), za revizorje, pooblaščene revizorje in pooblaščene ocenjevalce vrednosti pa 465,12 
€ (z DDV). Dogovarjamo se o priznanju popusta tudi za PRIS in člane ISACA. 

Oglejte si vabilo udeležencem obeh dogodkov, v programu in povzetkih poiščite zanimive teme in se prijavite na konferenco ali 
na delavnico! 

Vabljeni v našo družbo! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem šolskem letu, torej 
po septembru! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic in drugih gradi ISACA; 

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za vse lahko uveljavljate CPE, tako za pripravo predstavitve ali članka, kot za izvedbo 
predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih zaprtih 

odsekovih članskih straneh, v reviji Revizor (honorirano) ali v ISACA Journal; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, 
»bon« za nakup poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Na vrh 

http://www.isaca.si/
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/konf-RIS.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/sem-cobit.php
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/Konferenca-2012_Vabilo_v4_1206.pdf
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/konf-RIS-prij.html
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/sem-cobit-prij.html
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/


Novice ISACA® 

Članstvo ISACA
®
 in pridobitev nazivov 

S plačilom članarine po 1. avgustu postanete član do 31. decembra 2013! Vabimo vas, da se pridružite ISACA, izkoristite 

prednosti in ugodnosti in postanete tudi član Slovenskega odseka! 

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 izpitov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. decembra 2012, tudi v Ljubljani. 

Končni rok za prijavo je 3. oktober! V ISACA Bookstore so že na voljo materiali za pripravo na decembrske izpite! 

Tisti, ki ste že ali še boste opravili izpit in izpolnjujete druge pogoje, boste lahko vložili prijavo za pridobitev CISA ali drugega naziva. 

COBIT
®
 novice 

Izšel je COBIT 5 za varovanje informacij, prvi iz serije podrobnejših priročnikov za uvedbo in uporabo COBIT! Svoj izvod lahko 

kot pdf e-knjigo ali kot vezano knjigo kupite v ISACA Bookstore, člani za 35$, nečlani za 175$, obe pa za 50$/205$. 

ISACA napoveduje COBIT novosti že v septembru! 

Na vrh 

Vabilo na dodatno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj Slovenskega odseka 
IAA. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 uri (pod drugo dodatno izobraževanje) oziroma 2 CPE. 

 
SLOVENSKI INŠTITUT vabi člane Slovenskega odeska ISACA na sestanek: 

Predstavitev mednarodnih konferenc IIA in ECIIA 2012 
(Polona Pergar Guzaj, Tina Toman Pfajfar), 

ki bo v sredo, 19. septembra 2012 ob 16.30 uri (predvidoma do 18.30 ure)                                                       Dodaj v Outlook 

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

Letos julija je v Bostonu potekala mednarodna konferenca ameriškega inštituta IIA; v septembru pa bo evropski inštitut ECIIA 
organiziral konferenco v Amsterdamu. Na konferenci IIA so v dopoldanskem času potekala skupna predavanja, v popoldanskem času 
pa smo lahko izbirali med desetimi različnimi sekcijami. Na http://www.iia2012ic.org/session_information_downloads.html lahko 
dostopate do vseh prezentacij, ki so bile na voljo sodelujočim. Ker je bilo na konferenci veliko zanimivih tem, ki bi po mnenju IIA – 
Slovenskega inštituta utegnile zanimati tudi naše člane, smo se odločili, da poleg rednih mesečnih sestankov organiziramo še dodatno 
srečanje, na katerem bomo predstavili izbrane poudarke obeh konferenc. 

V kolikor bi vas udeležba na predavanju zanimala prosijo, da potrdite svojo udeležbo najpozneje do ponedeljka, 10. septembra 
2012, na e-naslov info@si-revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

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 

http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Pages/Benefits.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Product-Family.aspx
http://nalozi.isaca.si/IIA%20Slovenija,%20dodatno%20predavanje%201209.ics
mailto:info@si-revizija.si?subject=dodatni%20mesečni%20sestanek%20IIA
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://www.si-revizija.si/iia/

