
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte v arhivu 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: 

 Rok za prijavo na izpite ISACA
®
 je podaljšan! 

 Pripravljalni seminar ISACA
®
 CISM

®
 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 

 Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

 Brezplačno predavanje Slovenskega odseka CSA 

Rok za prijavo na izpite ISACA® je podaljšan! 

Zaradi izjemnega zanimanja je ISACA
®
 podaljšala rok za prijavo na izpite, ki bodo 8. junija, tudi v Ljubljani! Prijavite se lahko 

še do vključno 23. aprila! 

                   

Na vrh 

Pripravljalni seminar ISACA® CISM® (32 CPE) 

Potem, ko smo uspešno izvedli pripravljalna seminarja CISA (6 udeležencev) in CRISC (9 udeležencev), vas vabimo na 
pripravljalni seminar CISM

®
 (32 CPE)! 

Od 14. do 17. maja ga bosta izvedla mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in in Uroš Žust, CISA, 

CISM, PRIS. Prijavite se lahko vse do začetka seminarja, 14. maja ob 9. uri!                                                      Dodaj v Outlook 

Certifikat CISM
®
 (Certified Information Security Manager) je namenjen strokovnjakom, ki načrtujejo, gradijo, vzpostavljajo in 

upravljajo varovanje informacij v poslovnih okoljih in/ali imajo izkušnje na področjih: 

 vodenja varovanja informacij, 

 upravljanja informacijskih tveganj, 

 priprave programov razvoja varovanja informacij, 

 upravljanja varovanja informacij, 

 upravljanja incidentov in odziva nanje. 

Izobraževanje je koristno za skrbnike varovanja informacij, revizorje, revizorje informacijskih sistemov in druge IT strokovn jake 
nasploh, ne le za kandidate za opravljanje izpita. 

Seminar bo v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v L jubljani, 
od torka do petka, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabilo in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, zgolj 600 €, udeleženci z nazivi lahko za udeležbo 
uveljavljate tudi 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnico najdete v vabilu, na naših spletnih straneh ali straneh Slovenskega 
inštituta za revizijo. 

Na vrh 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

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. 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_130418.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_CISM-Pripravljalni_1305_32CPE.ics
http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1305_VarneMobilneAplikacije_2CPE.ics
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx


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

Pridružite se nam! 

Na vrh 

Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

Na LinkedIn smo vzpostavili odprto skupino Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Zaprta skupina je bila sicer 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 

Brezplačno predavanje Slovenskega odseka CSA 

Po dogovoru se lahko člani Slovenskega odseka ISACA brezplačno udeležiti tudi mesečnih sestankov Slovenskega odseka 
Cloud Security Alliance - CSA.Si. ISACA

®
 je pridruženi ustanovni član CSA. 

 

Vabljeni na sestanek, ki bo v torek, 23. aprila 2013 ob 16.30 uri                                                                               Dodaj v Outlook 

na APEK, Stegne 7, Ljubljana (podatki o lokaciji), v veliki sejni sobi v 2. nadstropju. APEK ima parkirišče z rampo, dostop bo možen 
do 17.ure. 

Na sestanku, ki bo predvidoma trajal do 18. ure, bosta izvedeni predavanji: 

 mag. Albin Poljanec, APEK, Varnost omrežij in storitev z vidika zakona o elektronskih komunikacijah; 

 Jelena Burnik, IP-RS, Smernice o uporabi piškotkov. 

O aktualnih temah bosta torej predavala predstavnika organizacij, ki bosta zadeve nadzirali! 

CSA.Si prosi, da zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev svojo udeležbo potrdite po e-pošti najpozneje do 

ponedeljka, 22. aprila 2013. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

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!   |   Prejemnikov je 344. 

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

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
http://nalozi.isaca.si/CSA-SI_Mesecni_1304.ics
http://www.apek.si/kontakt
mailto:dsavanovic@cloudsecurityalliance.si?subject=Mesečni%20sestanek%20CSA.Si
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://csa.si/

