
Če imate težave s prikazom sporočila, si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 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: 

 Pripravljalni seminar CISA bo! 

 Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

 Odsekov UO je sprejel načrt dela za obdobje 2013 - 2014 

Pripravljalni seminar CISA® (32 CPE) bo! 

Ker smo prejeli dovolj prijav pripravljalni seminar CISA od 19. do 22. marca bo izveden! 

Vendar je do začetka, jutri, 19. marca ob 9. uri, še čas, da se prijavite nanj in za vsega 600 € pridobite kar 32 CPE! 

Naslednji izpitni rok za pridobitev ISACA
®
 nazivov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. junija 2013, tudi v Ljubljani! Končni 

rok za prijavo je 12. april! Po opravljenem izpitu, če izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev 
naziva. 

Ne spreglejte tudi obeh drugih pripravljalnih seminarjev: 

 CRISC: 9.-12. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, 

MBCI, 

 CISM: 14.-17. maj, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Vsi seminarji bodo 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 vabila in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, 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. 

Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na spletnih 
straneh ISACA. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

Na LinkedIn smo vzpostavili odprto skupino Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Po pravici povedano, zaprta skupina je bila objavljena 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! 

Na vrh 

Odsekov UO je sprejel načrt dela za obdobje 2013 - 2014 

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

naslednje projekte: 

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; 
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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. 

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! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Naročnikov je 280. 
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