
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 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 spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Odsekova skupščina  

o Poziv kandidatom za člane odsekovega UO 

o Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  

o Februarsko brezplačno izobraževanje 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka  

o Objavili smo prevod novih standardov ISACA
®
 

o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
  

o Poslanstvo, članstvo in nazivi ISACA
®
 

o Elektronske vsebine ISACA
®
 

o Brezplačna spletna izobraževanja 

o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

 Objave sekcije PRIS  
o Strokovni prispevki za SIRIUS 
o Priprava strokovnega seminarja/delavnice 
o Postanite PRIS 

Odsekova skupščina 

Skupščina Slovenskega odseka ISACA
®
, bo v torek, 4. marca 2014, predvidoma ob 17.30,                 Dodaj v Outlook 

po izobraževalnem dogodku, ki se bo začel ob 15. uri, v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 
Ljubljana, Dunajska 106, v 4. nadstropju. 

Predlagan je naslednji dnevni red: 

1. Imenovanje organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev poročila o delu odseka v letu 2013; 
3. Potrditev okvira finančnega poslovanja in finančnega načrta odseka za 2014; 
4. Sprememba statuta; 
5. Volitve članov UO za čas do poteka mandata obstoječim članom. 

Skupščine se lahko udeležijo vsi člani in vsi prisotni na spremljajočem dogodku, glasovali pa boste lahko tisti člani, ki se 
boste vpisali v podpisno listo oziroma listo prisotnosti in ob tem prejeli glasovalni listič. 

UO bo skupščini v potrditev predlagal naslednjo spremembo statuta: 
Predlog: spremeni se Article V., Section 1. Chapter Officers, tako, da namesto »The Officers of the Chapter shall be 7 in 

number, constituting President, Vice President, Secretary, Treasurer, Immediate Past President and 2 Coordinators.« po novem 
glasi »The Officers of the Chapter shall be from 7 to 10 in number, constituting President, Vice President, Secretary, Treasurer 
and Immediate Past President, the rest shall be Coordinators.« 
Utemeljitev: Radi bi zapolnili prazno mesto po odhodu članice in pritegnili vsakega prostovoljca, ki je pripravljen sodelovati, po 

drugi strani pa njihovo sodelovanje naredili transparentno in ga spodbudili s članstvom v UO, statut pa v tem delu prilagodlj iv. 

Po skupščini vas vabimo na prigrizek in sproščeno druženje! 

Poziv kandidatom za člane odsekovega UO 

K delu odsekovega upravnega odbora bi želeli pritegniti še več prostovoljcev. Zato vas vabimo, da kandidirate za člana 
odsekovega upravnega odbora z enoletnim mandatom!. 

Kandidature bo zbrala in pregledala 3-članska volivna komisija, ki bo nadzirala tudi potek glasovanja na skupščini. V komisijo je 
UO imenoval Nado Čotar za predsednico ter Natašo Žabkar in Marka Jagodica za člana. Kandidira lahko vsak član Slovenskega 
odseka, vlaganje kandidatur bo po statutu mogoče tudi a skupščini. Kandidati se morajo s kandidaturo strinjati in pred 
glasovanjem podpisati izjavo o pripravljenosti služiti in izjavo o konfliktu interesov. 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1401.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Skupscina-1403
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2013.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2013.pdf


Pozivamo vas, da nam do 18. februarja sporočite svojo kandidaturo ali predlagate kandidata za člane UO, ter nam 

pošljete izpolnjena in podpisana obrazca. K sodelovanju vabimo člane Slovenskega odseka ISACA z idejami, ki želijo prispevati 
stroki in uspešnosti odseka ter pripravljenostjo žrtvovati nekaj prostega časa. Posebej bi bili veseli kandidature in 
sodelovanja mlajših članov, ki bi nam pomagali v naše vrste pritegniti več svojih vrstnikov! Naloge članov UO so opisane 
v statutu in na spletnih straneh ISACA. 

Pridružite se nam in pomagajte oblikovati vaša in naša pričakovanja! 

Objave članov in drugi podatki za letno poročilo 

Tudi letos bi radi pripravili podrobno poročilo o delu odseka, lansko si lahko ogledate na naši spletni strani, vanj pa za spodbudo 
vključili čim več aktivnosti naših članov ter njihovih prispevkov stroki. Aktivnosti članov štejejo tudi za ISACA K. Wayne-Snipes 
nagrade odsekom, ki smo jih do zdaj prejeli 11: 9 kot najboljši odsek v regiji Evropa/Afrika, nazadnje za leto 2008, 2-krat pa tudi 

kot najboljši (majhen) odsek v svetovnem merilu (2000, 2001). 

Prosimo, da nam pošljete podatke o svojih predstavitvah, predavanjih, člankih in drugih prispevkih stroki v letu 
2013, povezanih z ISACA ali ISACA vsebinami! Vse prejete prispevke bomo objavili v letnem poročilu. 

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, v 2. nadstropju. Za udeležbo lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Ob odsekovi skupščini 4. marca pripravljamo obsežnejši dogodek na temo politik in revizije licenciranja, z začetkom ob 15. 
uri ter z večerjo in sproščenim druženjem po koncu. Do zdaj so udeležbo potrdili pri Microsoft in IBM. 1. aprila pa bodo 
predstavniki si-cert predstavili svoj način delovanja ob incidentih in nekaj primerov. 

Februarsko brezplačno izobraževanje 

V torek, 4. februarja 2013 ob 16.30, bo Boris Vardjan, CISA, predstavil 

Ali so varni spletni strežniki res varni?                                                                                                           Dodaj v Outlook 

Povzetek: Varni (https) strežniki že od davnega leta 1995 omogočajo šifrirano izmenjavo podatkov med brskalnikom in 

strežnikom. Ta nam omogoča izvajanje elektronskega poslovanja, elektronskega bančništva in drugih načinov elektronske 
izmenjave podatkov. Varnost izmenjave podatkov pa temelji na in je odvisna od uporabljenih kriptografskih algoritmov. 
Predstavljene bodo nekatere pomanjkljivosti teh algoritmov in nekateri možni napadi nanje. Spoznali bomo, kako lahko s 
pametno izbiro algoritmov izpostavljenost pred napadi izničimo ali vsaj zmanjšamo ter kako lahko sami preverimo, kakšna je 
varnost našega spletnega strežnika. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

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

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

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

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za prispevek s predstavitvijo boste prejeli nagrado v obliki »bona« za nakup 
elektronske knjige v ISACA Bookstore, za vse lahko uveljavljate CPE, in sicer po 5 CPE za vsako uro prve predstavitve in 
dejansko porabljene ure za pripravo članka: 

 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 SIR*IUS (honorirano) ali v ISACA Journal
TM

. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos je bilo na januarskem predavanju 42 udeležencev, od tega 36 članov. 

Tudi v 2013 smo organizirali 9 brezplačnih izobraževanj, s čimer smo izpolnili letni načrt. Dogodkov se je udeležilo skupaj 118 
(od tega 76 članov, 4 bivši člani in 38 ne-članov – v glavnem članov IIA), povprečno pa 44,2 udeleženca (37,8 članov): 
januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), marčevskega 48 (42), aprilskega 42 (31), majskega 37 (34), junijskega 40 (34), 
oktobrskega 41 (38), novembrskega 49 (42), decembrskega 47 (38); 7 članov se je udeležilo vseh 9 izobraževanj, 4 osmih, med 
nečlani sta se 2 udeležila štirih in 2 treh. Lani smo imeli skupaj 123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 64, 6, 24), 
povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3, od tega 29 članov) na predavanje, lani marca kar 67 (49) udeležencev. Lani so 

se 4 člani udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka šestih predavanj (v 2011 5 članov na 
vseh 9 predavanjih, med nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Predstavitve s predavanj si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Na vrh 

mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Kandidiram%20za%20člana%20UO
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Building-Better-Leaders/Pages/Position_Descriptions.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Kandidiram%20za%20člana%20UO
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objave%202013
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1402_VarniSpletniStrezniki_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/download.php#leto-2013


Drugo iz odseka 

Objavili smo prevod novih standardov ISACA
®
 

Novi standardi dajanja zagotovil in revidiranja IS, ki veljajo od 1. novembra, so zdaj na voljo tudi v slovenskem 
prevodu! 

V 2. izdaji ITAF
TM

 so na novo prevedeni samo standardi, smernice, ki niso bile razveljavljene, so ostale nespremenjene in so 
prevzete iz prejšnjega prevoda, dodane so jim zgolj nove oznake. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila. 

Naj še spomnimo, da je na voljo tudi slovenski prevod pojmovnika ISACA, ki v kratkem posodobljen, revizorjem IS pa je lahko 
v pomoč tudi osnutek standardne mape revizije IS. 

Člani Slovenskega odseka 

V Slovenskem odseku ISACA se trudimo kar najbolje razumeti želje in potrebe naših članov ter se jim z delovanjem in 

aktivnostmi kar najbolj približati. Zato skladno s politiko zasebnosti, objavljeno na naši spletni strani, spremljamo oziroma vodimo 
statistiko o naših članih. Še posebej povedna in pomembna sta podatka o vaši starosti in dejavnosti. Ker ju vsi ob vpisu niste 
izpolnili ali pa ste od vpisa zamenjali delovno mesto in dejavnost vas prosimo, da dopolnite in posodobite demografske 
podatke v svojem ISACA profilu. 

V odseku nas je 155 članov, od tega 3 "akademski zagovorniki" in 1 član študent. Letos smo pridobili enega novega oziroma 
ponovno včlanjenega člana (v 2013 14, zadržali smo jih 88%; v 2012 20, 90,2%; v 2011 23, 85,5%). 19 članov ima Platinasto 
(prek 15 let), 41 Zlato (10 do 14 let), 52 Srebrno (5 do 9 let) in 22 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 

Platinasto raven članstva je lani pridobilo kar 8 članov: Renato Burazer, Pavel Golob, Peter Grasselli, Miroslav Javornik, Franci 
Keber, Janez Uratnik, Luka Vremec in Nataša Žabkar. Od izdaje prejšnjega Mesečnika sta se nam ponovno pridružila Anica 
Bratanič Grandovec in letos dr. Rok Rupnik s Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI), ki je postal novi akademski 
zagovornik. Naj ob tem spomnimo, da smo lani s FRI sklenili dogovor o sodelovanju. 

V odseku je 27 članic, "povprečni" član je rojen 1966.: najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 138) rojen 1947., najmlajša 
članica 1985., 10 članov je mlajših od 35 let (le 7,2%, kar je daleč pod povprečjem ISACA pri 65%). 

132 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (od tega 9 doktorski in 49 magistrski naziv), 114 jih ima 14 ali več let delovnih 
izkušenj. 32% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 21% v bančništvu in finančnem posredništvu, 8% v 
javni upravi, 7% v telekomunikacijah, 6 v zavarovalništvu... 

120 članov ima pravico uporabljati nazive (77,4% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 28 po 2 naziva. V 2013 so člani pridobili 4 
nazive CISA in 2 CISM (v 2012 9 novih: 7 CISA, 2 CISM; v 2011 28: 17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo člani 164 
veljavnih nazivov: 107 CISA (69% vseh), 34 CISM, 15 CGEIT, 8 CRISC. Od članov ISACA jih ima 78 tudi naziv PRIS. 

 

Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je prikazana na sliki. 

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. 

Dodaten vpogled v statistiko članstva pa nam je pripravil Iztok Starc. Število članov 

Slovenskega odseka ISACA je primerjal s članstvom avstrijskega, nemškega, 
češkega, hrvaškega in estonskega odseka in podatke primerjal še normirane glede 
na število prebivalcev, glede na BDP in glede na BDP na prebivalca. Kot vira je 
uporabil statistiko članstva ISACA na 31.12.2013 ter podatke Svetovne banke za leto 
2012 (za 2013 še niso na voljo). 

Primerjave pokažejo, da slovenski odseke iz bližnje okolice močno prekaša po 
številu članov glede na število prebivalcev in glede na BDP, slika pa ni več tako 
ugodna glede na BDP na prebivalca, saj je slovenski še vedno relativno visok. 

 

http://www.isaca.si/dokumenti/ITAF_2Izd_Prevod-Slo.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/ITAF_2Izd_Prevod-Slo.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/ITAF2ndEd.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/ISACA_Glossary_Prevod-Slo.pdf
http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/Standardna-mapa-za-revizije-IS.zip
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf
http://www.isaca.si/clanstvo.php
https://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyProfilePage.aspx
http://nalozi.isaca.si/ISACA-FRI_Memorandum_1307.pdf
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/http:/www.isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1209.pdf


 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

Že spomladi smo vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

V linkedIn skupini nas je že 65, facebook stran pa je všečkalo 34 uporabnikov. 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 

Novice iz ISACA® 

Ker je bil zadnji mesec bolj prazničen, tokrat nekaj več o ISACA. 

Poslanstvo, članstvo in nazivi ISACA
®
 

Neprofitno, neodvisno člansko združenje ISACA letos obeležuje že 45. let delovanja. V tem času je postalo vodilni globalni 
ponudnik znanja, certifikacij, skupnosti, zagovorništva in izobraževanja o dajanju zagotovil, nadzoru in varnosti informacijskih 
sistemov, vodenju IT v podjetjih ter o tveganjih in skladnosti, pove-zanih z IS. ISACA pomaga svojim članom in njihovim 
delodajalcem zagotoviti zaupanje v informacijske sisteme in korist od njih! 

Združenje je konec lanskega leta imelo skupaj 116.772 članov, organiziranih v 202 odseka v 85 državah na vseh celinah. Od 
tega v Evropi 23.972 članov (20,5%) v 44 odsekih v 33 državah. Članstvo ISACSA v splošnem raste po približno 5% na leto. 

ISACA razvija in podeljuje 4 nazive, ki štejejo med najbolj iskane in najbolje plačane nazive s področja IS: 
  - CISA

®
 (Certified Information Systems Auditor

®
) - preizkušeni revizor informacijskih sistemov, 

  - CISM
®
 (Certified Information Security Manager

®
) - preizkušeni upravljavec varovanja informacij, 

  - CGEIT
®
 (Certified in the Governance of Enterprise IT

®
) - preizkušen v vodenju IT v podjetju ter 

  - CRISC
TM

 (Certified in Risk and Information Systems Control
TM

) - preizkušen v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih 
sistemov. 

Vse štiri programe podeljevanja nazivov je The American National Standards Institute (ANSI) akreditiral po standardu ISO/IEC 
17024:2003. Od uvedbe 1978. je bilo podeljenih prek 106.000 nazivov CISA, od 2002. prek 23.000 nazivov CISM, od 2007. prek 
5.000 nazivov CGEIT, ter od uvedbe 2010. prek 17.000 nazivov CRISC. Za pridobitev naziva morajo strokovnjaki opraviti izpit, 
izkazati ustrezne izkušnje in se zavezati k ravnanju skladnem s kodeksom poklicne etike ISACA. Za pravico uporabe naziva pa 
morajo tudi plačati pristojbino in se nenhno izobraževati. Tako sme trenutno naziv CISA, na primer, uporabljati 74.800 imetnikov. 
Več o izpitih in nazivih boste našli v nadaljevanju. 

Elektronske vsebine ISACA
®
 

Naj opozorimo na nekaj pomembnih povezav na spletnih straneh ISACA
®
 Knowledge Centra: 

 Na strani s pregledom tekočih projektov lahko preberete, kaj novega pripravlja ISACA v naslednjih mesecih. 
Poleg prenovljenih programov dajanja zagotovil/revidiranja IS, ki jih bo ISACA postopno objavljala prihodnje leto in bodo v 
celoti usklajeni s COBIT 5 in COBIT 5 for Assurance, je med drugim v 2. četrtletju 2014 napovedana knjiga Načela COBIT 5, 
Od kod izvirajo, ki bo pojasnila, kako so ta načela vgrajena v vodenje IT v podjetjih tako z vidika IT kot splošnega 
poslovodstva. V 1. četrtletju naj bi izšla Primerjava okvirov notranjih kontrol COSO in COBIT 5, ki sta v zadnjem letu oba 
doživela prenovo. Prav tako v 1. četrtletju je napovedana tudi 1. iz niza publikacij "DevOps", pregledna bela knjiga, ki bo 

predstavila možnosti za izboljšanje odnosov med razvojem in operativo z metodami, podobnimi agilnim. 

 Da niste česa spregledali pa lahko preverite na strani z vsemi izsledki raziskav, kjer pregled seže do leta 2003. 

 V zadnji številki ISACA Journala, 1. letošnji, med drugim lahko preberete Muzamila Riffata Privacy Audit—Methodology 
and Related Considerations. Naj samo spomnimo, da članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po 
enem letu postanejo javni! V arhivu si tako že lahko brezplačno ogledate članke iz predlanske 6. in starejših številk. 
Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 Obvestila @ISACA lahko brezplačno naročijo tudi nečlani! V njih boste našli vse najnovejše informacije iz ISACA. 

 Na blogu ISACA Now preberite uvodno razmišljanje Dimitre Liveri, ENISA, Cloud computing in the public sector--a 
challenge for Europe, seveda pa ste povabljeni tudi k razpravi. 

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. 

http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
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Brezplačna spletna izobraževanja 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 

tematikami. 

 

Cloud Maturity – How to Solve Your Cloud Security Challenges (5 CPE) 

Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

Want Better Data Security? Consolidate Your Databases (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 23. januar 2014 

How Privacy and Security Interact  
to Comply with the Current EU Privacy Legislation (1 CPE) 

Webinar | sreda, 29. januar 2014 

Five Ways to Revolutionize Your Disaster Recovery Strategy (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 13. februar 2014 

The State of Cybercrime Today: Threats and Solutions 

Webcast 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Že je mogoča prijava na naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 izpitov, ki bo 14. junija, 

ponovno tudi v Ljubljani! Rok za zgodnjo prijavo in prihranek je 12. februar, končni rok za prijavo pa 11. april. Dodaten 

prihranek je mogoč s prijavo in plačilom prek spleta. Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih 
izkušenj, boste lahko oddali tudi prijavo za pridobitev naziva. 

                   

V ISACA
®
 Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje. Tudi v 

odseku se bomo kot letos potrudili tudi v 2014 organizirati pripravljalne seminarje za čim več nazivov ISACA! 

Povsem nova je od letos možnost pridobitve dodatne ugodnosti ob nakupu spletnega ISACA CISA pripravljalnega 
seminarja, in sicer tako za člana, kot za odsek. Če boste ob nakupu seminarja navedli odsekovo kodo "ISACA137", boste 
prejeli pravico dostopa do seminarja za dodatnih 30 dni, odsek pa 10% plačane kupnine! 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine boste takoj pridobili vse članske ugodnosti in polno članstvo do 

konca leta 2014! Izkoristite prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega odseka! 

Nosilci nazivov ISACA ne pozabite poročati doseženih CPE in podaljšati članstva, ob tem pa posodobiti svoje 
podatke! Pravico do uporabe ISACA nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev glede CPE! 

Na vrh 

Objave sekcije PRIS 

Več informacij o povabilih v nadaljevanju najdete na spletnih straneh SIR ali dobite pri predsedniku sekcije PRIS in področnem 
uredniku SIRIUS, dr. Alešu Živkoviču, na ales.zivkovic@um.si ali 051 640 983. 

Strokovni prispevki za SIRIUS 

Sekcija PRIS in Slovenski odsek ISACA vabita vse člane ISACA, da svoje izkušnje povezane zunanjo in/ali notranjo revizijo 
informacijskega sistema, sodelovanjem pri reviziji računovodskih izkazov ali drugih revizijskih ali z revizijo povezanih posl ih 
objavite v obliki prispevka v reviji SIRIUS v rubriki Iz prakse za prakso (do največ 1,5 A4 strani) ali kot samostojen prispevek. 
Prispevki so honorirani. 

Priprava strokovnega seminarja/delavnice 

Sekcija PRIS, Slovenski inštitut za revizijo (SIR) in Slovenski odsek ISACA vabijo vse strokovnjake iz področij povezanih z 
revizijo informacijskih sistemov k pripravi predlogov za seminarje ali delavnice, ki se izvajajo v okviru Slovenskega inštituta za 
revizijo. Področja zajemajo vendar niso omejena na: 

 izvajanje revizij informacijskih sistemov na posameznih platformah in okoljih (IBM, Microsoft, Oracle, SAP, idr.), 

 uporabo orodij CAAT, 

 izvajanje penetracijskih testov, 

 analiza tveganj in uporaba namenskih orodij, 

 zagotavljanje skladnosti za različne standarde in dobre prakse (ISO, ITIL, COBIT, PRINCE2, idr.), 

 izvajanje varnostnih pregledov, 

 upravljanje in vodenje informatike, 

 COBIT5, 

 izvajanje projektov povezanih z informatiko, 
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 sodelovanje pri cenitvah, združitvah, prevzemih, 

 sodelovanje pri reviziji računovodskih izkazov ali notranji reviziji, 

 izvajanje testov v okviru revizijskega postopka, 

 izzivi in rešitve povezane s posameznimi tehnološkimi rešitvami (npr. biometrija, BYOD, sistemi SUIV, odprtokodne rešitve, 
idr.). 

Seminarji praviloma trajajo 1 dan, delavnice so lahko večdnevne. Priprava in izvedba je honorirana skladno s pravilnikom SIR. 

Postanite PRIS 

Vse, ki so opravili izpit CISA vabimo, da se v letu 2014 vpišete v izobraževanje za pridobitev naziva PRIS. 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 19.1.2014.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 454. 

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