
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte v arhivu na naši spletni strani! 

 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA
®
, namenjeno zlasti seznanjanju članov z dejavnostjo odseka ter z 

novostmi in aktualnimi dogodki iz ISACA
®
. Objavljamo pa tudi novosti in vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte ga prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                        Obiščite tudi našo ZLATO spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Pripravljalni seminar CRISC
TM

 

 Povabilo avtorjem prispevkov za 21. konferenco 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Naslednja brezplačna izobraževanja 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka 

o UO je sprejel načrt dela za obdobje 2013 - 2014 

o Dokončali smo prevod ISACA pojmovnika 

o Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani 

 Novice iz ISACA
®
 

o Novice in nove elektronske vsebine: prenovljeni standardi 
o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pridobitev nazivov 

 Iz sekcije PRIS 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Pripravljalni seminar CRISC® (32 CPE) 

Glede na število prijav tudi pripravljalni seminar CRISC
TM

, od 9. do 12. aprila, skoraj zanesljivo bo! Izvedla ga bosta dr. 
Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI. Še do začetka 
seminarja, 9. aprila ob 9. uri je čas, da se prijavite nanj!                                                                                     Dodaj v Outlook 

Naziv CRISC
TM

 (Certified in Risk and Information Systems Control
TM

 - Preizkušen v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih 

sistemov) je namenjen strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z upravljanjem tveganj v povezavi z informacijskimi 
tehnologijami (IT) in varovanjem sredstev podjetja. Pripravljalni seminar je glede na to, da gre za "vroče" področje, lahko namenjen 
širokemu krogu udeležencev, tudi iz izvršnega kroga, predvsem pa ga priporočamo: 

 vsem, ki želijo opraviti izpit CRISC ter tako pridobiti priznanje ter potrdilo o strokovnosti in izkušnjah na delovnem področju 

naziva; 

 poslovodjem, odgovornim za informatiko, 

 strokovnjakom s področja IT, 

 strokovnjakom, ki se ukvarjajo s tveganji, 

 poslovnim analitikom, 

 vodjem projektov, 

 strokovnjakom za skladnost poslovanja 

 in drugim. 

Področja dela CRISC vključujejo: 

 prepoznavo, ocenjevanje in vrednotenje tveganj, 

 odzivanje na tveganja, 

 spremljanje in nadzor nad tveganji, 

 snovanje in uvedbo ter 

 spremljanje in vzdrževanje kontrol za nadzor informacijskih sistemov. 

Naziv CRISC je v svetu med najbolj prepoznavnimi in iskanimi nazivi s področja IT, saj sta napredek in rast močno povezana s 
konceptom tveganja. S svojimi področji dela je komplementaren drugim nazivom ISACA, CISA, CISM in CGEIT. Za pridobitev ISACA 
naziva je ob opravljenem izpitu treba izpolniti tudi pogoje glede izkušenj, za vzdrževanje pravice uporabe naziva pa je zahtevano 
nenehno izobraževanje in pridobitev najmanj 120 CPE v treh letih. 

Letos smo že izvedli pripravljalni seminar za izpit CISA. Opravilo ga je 6 udeležencev, ki so bili z izvedbo zadovoljni. 
Pripravljamo pa še pripravljalni seminar za izpit CISM, od 14. do 17. maja, izvajalca bosta mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, 
CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1304.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo130215.pdf
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/sem-crisc.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_CRISC-Pripravljalni_1304_32CPE.ics
http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/Pages/CRISC-Fact-Sheet.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo130215.pdf


Oba seminarja bosta v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v 
Ljubljani, od torka do petka, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabili in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, cena je za tiste z 
nazivi SIR še nižja, za vsakega lahko udeleženci z nazivi uveljavljate tudi po 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnice najdete 

v vabilih, na naših spletnih straneh ali straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem prispevkov za 21. konferenco 

V odsekovem UO pripravljamo programsko zasnovo naše že 21. konference o revidiranju in nadzoru informacijskih 
sistemov. Ta bo 24. in 25. septembra v Termah Zreče, povezana delavnica bo predvidoma 26. septembra. 

Konferenca je tudi letos namenjena revizorjem informacijskih sistemov (IS), revizorjem in notranjim revizorjem, strokovnjakom s 

področja varovanja informacij, vodenja IT in drugim strokovnjakov IT, a bo letos, kot ste že bili obveščeni v zadnjem Mesečniku, 
doživela kar nekaj sprememb. Imela bo 4 ali 5 nosilnih tem, na katere bo pripravljenih prav toliko recenziranih člankov, ki bodo 
konec avgusta objavljeni v tematski številki revije SIR*IUS. Ti članki bodo seveda predstavljeni tudi na konferenci. 

Za vse druge predstavitve članek ni zahtevan, vendar si želimo, da jih avtorji pripravite tudi zanje. Tudi ti prispevki bodo strokovno 
pregledani in lektorirani. Ker zbornika v dosedanji obliki ne bo več, bomo v odseku zbornik v elektronski obliki izdali sami in ga 
objavili na zaprtem delu članskih strani. 

Honorirani bodo samo članki za nosilne teme, za druge prispevke bodo avtorji prejeli knjige iz ISACA
®
 Bookstore. Še vedno pa 

avtorjem ne bo treba plačati kotizacije za konferenco. 

Avtorji prispevkov, izbranih za osrednji del, bodo morali članke oddati do 15. julija, avtorji drugih prispevkov pa do 20. avgusta! 
Vse predstavitve pričakujemo do 5. septembra 2013! 

Povabilo je namenjeno vsem, tako članom kot nečlanom, ki menijo, da lahko iz predlaganih tem sami pripravijo tehten prispevek, 
ali predlagajo strokovnjaka, ki ga poznajo kot dobrega predavatelja in so prepričani, da bo njegov prispevek na konferenci koristen 
za udeležence, ki jim je konferenca namenjena, in kakovostno podan! 

V priloženem povabilu si oglejte si podrobnosti o konferenci (predlagane nosilne in druge teme, navodila avtorjem, povezave do 
predlog...) in nam pošljite svoj predlog za prispevek ali predlog za avtorja! V pomoč pri odločitvi vam je lahko tudi pregled ocen 

zadovoljstva dosedanjih udeležencev konference! 

Na vrh 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so praviloma prvi 

torek v mesecu ob 16.30 uri, v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, 2. 
nadstropje. Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu pripravili še 9. aprila, 7. maja in 11. junija 2013. Za udeležbo na 
predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Naslednja brezplačna izobraževanja 

Na naslednjem odsekovem brezplačnem izobraževanju, v torek, 9. aprila 2013 ob 16.30 bosta Katarina Kadunc, 
pooblaščena revizorka, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, predstavila 

Pomen revizije IS kot dela revizije računovodskih izkazov:                                                                                   Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ob naraščajoči pomembnosti vloge informacijskih sistemov pri poslovanju sodobnih organizacij se sočasno povečuje tudi 

pomembnost revidiranja informacijskih sistemov v sklopu izvedbi revizije računovodskih izkazov. Obdelava podatkov z 
informacijskimi sistemi namreč predstavlja nova tveganja, zato pri presoji, razumevanju in pregledu le teh potrebujemo znanja 
revizorjev specialistov – revizorjev informacijskih sistemov. Sodelovanje revizorjev računovodskih izkazov ter revizorjev 
informacijskih sistemov je torej vedno bolj neizogibno, hkrati pa je usklajevanje različnih pogledov in pristopov pogosto težavno in 
zahtevno opravilo. Namen predavanja bo predstaviti ključne cilje revizije računovodskih izkazov, standardne postopke dela pri tej 
reviziji ter vlogo revizorjev informacijskih sistemov pri njihovi izvedbi. Navedli bomo primere uporabnih splošnih računalniških kontrol 
ter kontrol programskih rešitev v reviziji računovodskih izkazov in podali nekaj napotkov glede komuniciranja ter deljenja informacij 
znotraj mešane revizijske ekipe. 

V torek, 7. maja 2013 ob 16.30, bo Tadej Vodopivec, CISA, CISSP, CBCP, predstavil 

Varnost razvoja mobilnih aplikacij:                                                                                                                          Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljenih bo nekaj točk, na katere moramo biti pozorni pri razvoju (in seveda tudi revidiranju razvoja) mobilnih 

aplikacij. Pri tem bodo kot opora služila gradiva fundacije OWASP (Top Ten Mobile) in nekaj izkušenj iz prakse v podjetju 
ComTrade, kjer avtor dela kot vodja informacijske varnosti. 

V torek, 11. junija 2013 bo Rado Brglez, CISM, pripravil predavanje o PCI DSS v trgovski organizaciji. 

Pridružite se nam! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem šolskem 
letu! Za prispevek prejmete nagrado! 

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

http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
http://www.si-revizija.si/publikacije/sir-ius.php
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
mailto:tajnik@isaca.si;bivsi.predsednik@isaca.si?subject=Predlog%20prispevka%20za%20konferenco
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1304_PomenRevizijeIS_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1305_VarneMobilneAplikacije_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php


 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 boste prejeli nagrado, uveljavljate lahko 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
TM

; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, 
»bon« za nakup poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je treh dogodkov udeležilo skupaj 78 (od tega 60 članov, 1 bivši član in 17 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno pa 
47,3 udeležencev (40,7 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), dogodka ob skupščini pa 48 (42). Lani smo imeli skupaj 
123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 65, 5, 24), povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3) na predavanje, lani marca 
kar 67 (49) udeležencev . 4 člani so se udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 10 šestih, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka 
šestih predavanj (v 2011 5 članov na vseh 9 predavanjih, med nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Vabimo vas v našo družbo! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Pomladni meseci so spet najbolj polni načrtovanja, dela in dogodkov. Preberite, kaj smo postorili in kaj še pripravljamo! 

Upravni odbor je sprejel načrt dela za obdobje 2013 - 2014 

Odsekov UO je na prvi seji po izvolitvi med drugim sprejel načrt dela za obdobje 2013 - 2014. V načrt smo uvrstili: 

1. Dokončanje prevoda Pojmovnika ISACA in njegova promocija; 
cilja: promocija in približanje ISACA produktov uporabnikom; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: april 2013; 

2. Oblikovna prenova spletnih strani, ureditev zaprtega dela za člane; 
cilji: posodobitev, uskladitev s celostno podobo in predlogi ISACA; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: avgust 2013; 

3. Izvajanje programa mesečnih izobraževanj – 9 srečanj odseka na leto, s predavanji o aktualnih temah revidiranja, varovanja in 
upravljanja IKT; 
cilj: ponuditi 18 ur dodatnega brezplačnega izobraževanja na leto; vodja projekta: Renato Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: 

vsak prvi torek v mesecu; 

4. Priprava rednih letnih konferenc, dvodnevni dogodek; 
cilj: zagotoviti 16 ur izobraževanja na leto; vodja projekta: Boža Javornik, odsekov UO, vodstvo PRIS; rok izvedbe: september 

2013, 2014; 

5. Priprava vsaj dveh delavnic ob konferencah in ene v drugem terminu; 
cilj: ponuditi 21 ur dopolnilnega izobraževanja na leto; vodja projekta: Uroš Žust, odsekov UO; rok izvedbe: september 2013, 

2014; 

6. Izvedba izobraževanj za področja strokovnih nazivov ISACA CISA, CISM, CRISC; 
cilji: povečati število udeležencev na izpitih, promovirati vsebino in certifikate, ponuditi 3x28 ur izobraževanja na leto; vodja 
projekta: Uroš Žust, odsekov UO; rok izvedbe: februar – maj 2013 in 2014; 

7. Izvedba izobraževalnega programa za COBIT 5; 
cilj: ponuditi 14 ur dopolnilnega izobraževanja; vodja projekta: Marko Jagodic, Uroš Žust; rok izvedbe: prva izvedba do 

novembra 2013; 

8. sodelovanje z univerzami, eno promocijsko predavanje na leto na vsaki fakulteti, kjer se izvajajo programi z ISACA vsebinami ali 
navajajo ISACA produkti, promocija ISACA produktov z doniranjem izvodov v knjižnice; 
cilj: promocija ISACA in certifikatov v akademski sferi in pri bodočih članih; vodja projekta: odsekov UO, akademski zagovorniki, 
Borut Jereb; rok izvedbe: 2013, 2014; 

9. Sodelovanje z drugimi organizacijami: SIR, IIA, OWASP, CSA, itSMF…; 
cilj: promocija ISACA, širitev dosega odsekovih sporočil in pridobivanje morebitnih novih članov; vodja projekta: Renato Burazer, 
odsekov UO; rok izvedbe: stalni projekt. 

10. Izvajanje promocijskih aktivnosti: vzdrževanje vsebin spletnih strani, izdajanje Mesečnika in Obvestil, vključitev v družbena 
omrežja…; 
cilji: promocija ISACA in odseka, pridobivanje novih članov, ohranjati kakovost in aktualnost obveščanja članov in zainteresirane 
javnosti; vodja projekta: Marko Jagodic; rok izvedbe: stalni projekt. 

11. Priprava strokovnih prispevkov, člankov; 
cilj: promocija ISACA in njenih produktov; vodja projekta: Renato Burazer, odsekov UO; rok izvedbe: stalna naloga. 

12. Prevodi: prevod statuta, prenovljenih standardov; in enega od dokumentov COBIT; 
cilj: promocija ISACA in približanje oziroma povečanje uporabnosti njenih produktov; vodja projekta: Renato Burazer, odsekov 
UO; rok izvedbe: po delih. 

13. Vzdrževanje odsekovih administrativnih postopkov in pravil, letni pregled statuta; 
cilj: izboljšanje delovanja in ocene delovanja odseka; vodja projekta: Boža Javornik, odsekov UO; rok izvedbe: stalni projekt. 

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/izobrazevanje.php


14. Izdaja lastnih priznanj in potrdil; 
cilj: promocija ISACA, spodbuda članom za delovanje; vodja projekta: Marko Jagodic, odsekov UO; rok izvedbe: stalni projekt. 

Vabimo vas, da se nam pridružite s predlogi, predvsem pa pri izvedbi zastavljenih nalog! 

Dokončali smo prevod ISACA pojmovnika 

Z manjšo zamudo smo dokončali prevod ISACA pojmovnika. Prevod je s prispevkom v višini 2.500 $ na podlagi predloženega 

poslovnega primera podprla tudi ISACA, kar razumemo kot simbolno dejanje podpore in spodbude naporom za promocijo ISACA, 
njenih certifikatov in baze znanja, ki jih člani odseka vlagamo s svojim prostovoljnim delom. 

Pri prevodu so sodelovali Janja Zidarn, CRISC, Vesna Brelih, CISA, Tadej Kosmačin, CISA, Iztok Starc, Jure Pranjić, CISA, Anton Lah 
in Marko Jagodic, CISA, CRISC, ki se jim je ob tej priliki zahvaljujemo za vloženi čas in delo. Posebej tudi Antonu Lahu, ki nam je 
pomagal kljub temu, da ni član ISACA. 

Računamo, da bo prevod, tako kot izvirnik, živ dokument in ga bomo popravljali in dopolnjevali. Zato vas vabimo, da nam sporočite 
svoje predloge ali nestrinjanje z obstoječimi prevodi. V vsakem primeru pa bo prevod pojmovnika lahko pripomoček pri pripravi na 
ISACA izpite in primerno orodje pri nadaljnjih prevodih ISACA® publikacij. Žal še nismo mogli uresničiti napovedi o objavi v okviru 
iSlovarja, kar bi njegovo uporabnost še povečalo! 

Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

Na LinkedIn smo vzpostavili odprto skupino Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Zaprta skupina je sicer obstajala že prej, zdaj pa bi radi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi želeli razširiti krog prejemnikov naših 
obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Zbiramo podatke o odseku 

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

Člani 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je trenutno 160 članov, od tega od tega 1 

"akademski zagovornik" in 2 člana študenta. Letos smo pridobili 3 nove člane, v 2012 20, v 2011 pa 23 novih ali po prekinitvi ponovno 
včlanjenih članov, stopnja zadržanja je bila v 2012 90,2-, v 2011 pa 85,5-odstotna. 14 članov ima Platinasto (prek 15 let), 40 Zlato (10 
do 14 let), 56 Srebrno (5 do 9 let) in 22 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. Letos bomo glede na trenutno stanje zelo težko dosegli 
zadržanje iz preteklih dveh let, kar gre pripisati predvsem krizi. 

123 članov je pridobilo nazive, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos sta CISA naziva pridobila 2 člana. V 2012 so člani 
pridobili 9 novih nazivov (7 CISA, 2 CISM), v 2011 28 (17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo 107 CISA, 37 CISM, 15 CGEIT, 9 
CRISC. Od članov ISACA jih ima 81 tudi naziv PRIS. 

V odseku je 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih) rojen 1947, najmlajši 1985, 11 članov je mlajših od 35 let. 136 
članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 119 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. Na osnovi poštnih številk je sestava članstva 
po regijah taka: iz Ljubljane in okolice je 55% članov, Štajercev od Celja dalje 18,8%, Primorcev (od Postojne, s Posočjem), Dolenjcev 
(z Notranjci, Zasavci in Posavci) in Gorenjcev pa po 8,8%. 

Na spletni strani objavljamo izključno člane, ki se s tem strinjajo. Če bi tudi vi želeli, da objavimo vaše ime in strokovne nazive, nam na 
tajnik@isaca.si vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete tudi na spletni strani. 

Zamudniki ne pozabite obnoviti članstva! 

Na vrh 

Novice iz ISACA® 

Novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 ISACA je pred novim letom objavila in člane povabila k pregledu in komentiranju "exposure draft" standardov revidiranja 
IS in dajanja zagotovil. Prenovljeni standardi bodo predvidoma objavljeni konce maja! 

V prejšnjem Mesečniku pa ste lahko prebrali tudi o umaknjenih smernicah, nadomeščanju dokumentov v hierarhiji, predvideni 
prenovi ITAF in kozmetičnih popravkih kodeksa etike! 

 Umaknjenih je bilo še nekaj drugih dokumentov, nekaj manjših sprememb pa so doživele tudi politike zbiranja CPE. 

 ISACA je objavila naslednje nove vire:  
o revizijske programe Software Assurance Audit/Assurance Program, Identity Management Audit/Assurance Program, 

Outsourced IT Environments Audit/Assurance Program in Personally Identifiable Information (PII) Audit/Assurance Program, 
o belo knjigo Big Data: Impacts and Benefits, 
o v letošnji 2. številki ISACA Journala pa preberite The Information Systems Auditor Unmasked Briana Vazzana, The Information 

Systems Auditor Unmasked Pascala A. Bizarra, Andya Garcia in Jacoba Nixa, ali The Information Systems Auditor Unmasked 
Srikantha Ravindrana, Rajata Sadana in Deepa Baranwala. 

 preberete pa lahko tudi kratke nasvete Lise Young Kako postati uspešen in učinkovit CISO. 

Ker se spletne strani ISACA nenehno dopolnjujejo vas vabimo, da jih raziščete, si ogledate navodilo o prilagoditvi portala MyISACA in 
si ga prilagodite tako, da boste redno na tekočem z želeno vsebino. ISACA Journal, ki ga člani prejmete na dom pa najdete tudi v 
spletni različici JOnline, ter prilagojenega za Kindle Fire, Android in Apple naprave. 
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Brezplačna izobraževanja ISACA
®
 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi tematikami. 
Oglejte si tudi arhivirane virtualne konference in webinarje! 

 

Prihranite si dan! 
The State of Cybersecurity (do 5 CPE) 

Virtualna konferenca | sreda, 24. april 2013 | Več o virtualnih konferencah 

 

See and Stop the Bad Stuff Faster: Yes, We Mean APTs and Malware (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 11. april 2013 

Infrastructure Virtualization and Security (1 CPE) 

Webinar za člane iz Indije | torek, 30. april 2013 

Udeležite se tudi arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pridobitev nazivov 

Zamudniki ne pozabite obnoviti članstva! S plačilom članarine do konca aprila - do letnega brisanja neplačnikov -, boste obstoječi 
člani obdržali članstvo do 31. decembra 2013! Članstvo boste lahko podaljšali še do 31. maja, vendar ne več prek spletnih strani in z 

doplačilom stroškov. Če boste članarino plačali po 31. maju, boste za članstvo do konca leta sicer plačali polovičen znesek, a bo vaše 
članstvo veljalo za prekinjeno (izgubite status na primer "zlatega" članstva). 

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. junija 2013, tudi v Ljubljani! Rok za zgodnjo 

prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 12. aprila! Tisti, ki ste že ali še boste opravili izpit in izpolnjujete druge pogoje, 
boste lahko vložili prijavo za pridobitev CISA ali drugega naziva. V ISACA Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite, 
našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje! Udeležite se lahko tudi odsekovih pripravljalnih seminarjev! 

                   

Na vrh 

Iz Sekcije PRIS 

Pridobitev naziva PRIS 

Sekcija Preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (PRIS) vabi vse, ki so opravili izpit CISA k pridobitvi naziva aktivni PRIS. Za 

pridobitev naziva je treba opraviti štiri izpite in izdelati zaključno nalogo. Izobraževanje je razpisano v okviru SIR, kjer je na voljo tudi 
več informacij. 

Pravila revidiranja IS 

Na spletni strani sekcije PRIS je pod rubriko "Pravila stroke" objavljen zakonodajni okvir za izvajanje vseh vrst revizijskih pregledov na 
področju informacijske tehnologije. 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj IAA - Slovenskega 
inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

 

Vabljeni na predstavitev  
Razvoj notranjerevizijske dejavnosti glede na stopnjo razvitosti korporativnega upravljanja v organizaciji  

(moderatorka Tina Toman Pfajfar), ki bo v sredo, 24. aprila 2013 ob 16.30 uri                                                         Dodaj v Outlook 

v predavalnici B ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. 

Na srečanju bo predstavljen IIA model za ocenjevanje stopnje razvitosti notranjerevizijske dejavnosti, vodje treh notranjerevizijskih 
služb in predstavniki izvajanja zunanjih presoj bodo predstavili svoje izkušnje, del časa pa bo namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj 
udeležencev. 

IAA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 22. aprila 2013, po e-pošti na info@si-
revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 
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Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA

®
, ali kot povabilo, da to postanete. 
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