
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali 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 ISACA
®
 CISM

®
 

 Odsekova brezplačna izobraževanja 

 Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

 Brezplačni dogodek IBM Slovenija 

Pripravljalni seminar CISM® (32 CPE) 

Potem, ko smo letos že uspešno in v zadovoljstvo udeležencev izvedli pripravljalna seminarja, marca CISA
®
 s šestimi in 

aprila CRISC
TM

 s kar 9 udeleženci, od 14. do 17. maja organiziramo pripravljalni seminar CISM
®
! Še do začetka seminarja, 17. 

maja ob 9. uri je čas, da se prijavite nanj!                                                                                                                 Dodaj v Outlook 

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, vsega 600 €, za tiste z nazivi SIR pa še nižja. 
Udeleženci z nazivi lahko za seminar uveljavljate 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnice najdete v vabilih, na naših spletnih 
straneh ali straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Naziv CISM
®
 (Certified Information Security Manager

®
 - Preizkušeni upravljavec varovanja informacij) je namenjen strokovnjakom, ki 

načrtujejo, gradijo, vzpostavljajo in upravljajo varovanje informacij v poslovnih okoljih in imajo izkušnje na področjih: 

 vodenja varovanja informacij, 

 upravljanja informacijskih tveganj, 

 priprave programov razvoja varnosti informacij, 

 upravljanja varnosti informacij, 

 upravljanja incidentov in odziva nanje. 

Čeprav je izobraževanje osredotočeno na upravljanje, ga priporočamo tudi skrbnikom varovanja informacij, revizorjem, revizorjem 
informacijskih sistemov in drugim IT strokovnjakom, ki bi želeli pridobiti priznanje in potrdilo o strokovnosti in izkušnjah na 

področju, ki ga naziv pokriva, ne le kandidatom za opravljanje izpita. 

V sklopu izobraževanja bo opravljen tudi krajši preizkus znanja po modelu vprašanj z več odgovori (multiple choice questionna ire 
test), tako kot sicer na izpitu. Za seminar se bodo uporabljala dopolnjena učna gradiva ISACA. Udeležencem, ki nameravajo izpit 
opravljati junija priporočamo, da do izpita pridobijo in pregledajo CISM Review manual. Ta je za 115 $ (za člane ISACA 85 $) na voljo 
v ISACA Bookstore. 

Naziv CISM v svetu predstavlja standard na področju varovanja informacij. Po opravljenem izpitu boste, če izpolnjujete tudi pogoje 
glede izkušenj, lahko vložili prijavo za pridobitev naziva. Za vzdrževanje pravice uporabe naziva pa je poleg članstva v ISACA

®
 

zahtevano nenehno izobraževanje in pridobitev najmanj 120 CPE v treh letih. 

ISACA je med drugim lastnica upravljavskega okvira COBIT 5, ki je uveljavljen v ZDA, vse bolj pa tudi v Evropi. COBIT predstavlja 

predvsem okvir za vodenje in upravljanje IT, temelječ na upravljanju tveganj, povezanih z doseganjem poslovih ciljev podjetja. ISACA 
je pripravila tudi izpeljanko namenjeno varovanju informacij, COBIT 5 for Information Security. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

                   

Naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 izpitov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. junija 2013, tudi v Ljubljani. Rok za 

prijavo za junijski rok je že potekel, se je pa že mogoče prijaviti na decembrskega. Rok za zgodnjo prijavo in prihranek je 21. 
avgust, končni rok za prijavo pa 25. oktober! 

Več o razlogih za certificiranje, nazivih, postopkih za njihovo pridobitev in prijavnice na izpite najdete na spletnih straneh ISACA! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_130509.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo130215.pdf
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/sem-cism.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_CISM-Pripravljalni_1305_32CPE.ics
http://www.isaca.si/index.php
http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/Pages/CISM-Fact-Sheet.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/Product-Detail.aspx?Product_code=CM13
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Apply-for-certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Maintain-Your-CISM/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Information-Security-Product-Page.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
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


Odsekova brezplačna izobraževanja 

V torek, 11. junija 2013 ob 16.30, bo Rado Brglez, CISM, predstavil 

PCI DSS v trgovski organizaciji.                                                                                                                             Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljeni bodo primeri vdorov, ki so bili motiv za uveljavitev PCI-DSS standarda ter izkušnje pri uvajanju PCI-DSS 
standarda v trgovski organizaciji. 

Odsek bo čez poletje na počitnicah, v naslednjem šolskem letu pa bomo brezplačna izobraževanja pripravili 8. oktobra, 5. 
novembra, 3. decembra, 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Vzpostavili smo odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi 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 

Brezplačni dogodek IBM Slovenija 

Vabimo člane na brezplačni dogodek IBM Slovenija, na katerem smo dobili priložnost predstaviti ISACA in Slovenski odsek! 

 

Vabljeni na dogodek IBM-ove rešitve za varnost in nadzor podatkov, ki ga organizirata IBM Slovenija in Analitica, v torek, 14. 
maja 2013, v IBM Innovation Center Ljubljana, Ameriška 8 (BTC) v Ljubljani.                                                    Dodaj v Outlook 

Namen srečanja je pregled regulativnih zahtev in trendov s področja varnosti in nadzora dostopov do podatkov ter pregled rešitev s 
področja IBM-ove programske opreme InfoSphere Guardium in InfoSphere Optim. Podrobnosti, urnik in predavatelje si oglejte v 
pripetem koledarčku z vabilom. Svojo udeležbo prijavite na info@si.ibm.com. 

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 351. 

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

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1306_PCI-DSS-Trgovci_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://nalozi.isaca.si/IBM_VarnostNadzorPodatkov_130514.ics
mailto:info@si.ibm.com?subject=Prijava%20na%20dogodek
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.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://ibm.com/si/

