
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 Kandidati za člane UO 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  

o  Marčevski brezplačni dogodek 

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

  Pripravljalni seminarji CISA
®
, CISM

®
, CRISC

TM
 (po 32 CPE) 

 Novice iz ISACA
®
 

o Nove 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 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Odsekova skupščina 

 Skupščina Slovenskega odseka ISACA
®
, bo v torek, 4. marca 2014, predvidoma ob 18.30,          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 finančnega načrta za 2014; 
4. Sprememba statuta; 
5. Volitve dodatnih 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 listo prisotnosti. Ob tem boste prejeli glasovalni listič. Glasovanja bodo sicer javna, z dvigom rok. Le v 

primeru, da bo sprememba statuta potrjena in se bo glasovalo o več kot 4 kandidatih, ali v primeru, da sprememba statuta ne bo 
potrjena in se bo za eno prosto mesto glasovalo o več kot enem kandidatu, boste svojo voljo označili na glasovalnem lističu. 

Na skupščini boste člani glasovali o potrditvi poročila o delu v letu 2013 in finančnega načrta za 2014. Oba si lahko ogledate 

v dokumentu na povezavi. 

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! 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1402.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1403_Licence-Skupscina_4CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/LetnoPoročilo_ISACA-SI_2013.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/01_137-isaca-si_bylaws-eng_120508.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php


Kandidati za dodatne člane odsekovega UO 

V roku do 18. februarja so kandidature oddali Jernej Bravc, Boris Vardjan in Rado Ključevšek, a bo po statutu vlaganje 
kandidatur mogoče tudi na skupščini. 

Kandidature je pregledala 3-članska volivna komisija, ki bo nadzirala tudi potek glasovanja na skupščini: Nada Čotar, 
predsednica, Mojca Hiti Šketa in Marko Jagodic, člana. Kandidati so ob vložitvi kandidature morali imeti plačano članarino ter 
podpisati izjavi o pripravljenosti služiti in in o neobstoju konflikta interesov. Komisija je na podlagi prejete dokumentacije 
ugotovila, da so vse tri kandidature veljavne. 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je 156 članov, od tega 3 "akademski zagovorniki" in 1 član študent. Letos smo pridobili dva nova člana (v 2013 14, 
zadržali smo jih 88%), februarja se nam je pridružil Primož Simončič. 19 članov ima Platinasto (prek 15 let), 42 Zlato (10 do 14 
let), 52 Srebrno (5 do 9 let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 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%). 
Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je naslednja: iz Ljubljane z okolico je 60,3% članov, 19,2% je Štajercev (od 
Celja dalje, s Prekmurci), Gorenjcev je 8,3%, Primorcev 7,1%, Dolenjcev (z Notranjci in Zasavci) pa 5,1%. 

134 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (9 doktorski, 49 magistrski naziv), 118 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 
32% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 22% v bančništvu in finančnih storitvah, 8% v javni upravi, 7% v 
telekomunikacijah, 6% v zavarovalništvu... 

122 članov ima pravico uporabljati nazive (78,2% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 1 CISA 
(Damjan Janežič), 1 CISM (Anton Bojanec) in 1 CRISC naziv (Aleš Zupan), v 2013 4 CISA in 2 CISM, skupaj imamo člani 167 
veljavnih nazivov: 108 CISA (69,2% vseh), 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 78 tudi naziv PRIS. 

Podrobnejšo statistiko si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer 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. 

Ne pozabite dopolniti in posodobiti podatke v svojem ISACA profilu! Ti nam pomagajo razumeti vaše potrebe. 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

 Vabimo vas v našo 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 

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. 

Marčevski brezplačni dogodek 

 V torek, 4. marca 2014 ob 15. uri, v predavalnici A ZRFRS v 4. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 

ob odsekovi skupščini pripravljamo brezplačni dogodek 

Upravljanje licenc in revidiranje skladnosti njihove uporabe (4 CPE)                                                    Dodaj v Outlook 

Dnevni red dogodka, katerega sponzorja sta IBM Slovenija in Microsoft Slovenija: 

15.00 - 15.30 Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, Zagotavljanje skladnosti uporabe licenc; 

15.30 - 15.45 Jani Recer, pomočnik gen. direktorja UKC za informatiko, Revizija skladnosti licenc s stališča uporabnika; 

Upravljanje in nadzor licenc pa bodo predstavili predstavniki sponzorjev: 

15.45 - 16.30 Marko Praprotnik, Smartis d.o.o. za IBM, 

16.45 – 17.30 Gregor Kovačič, Katarina Raičević, Microsoft Slovenija, 

17.30 - 18.15 Robert Korošec, Oracle Slovenija. 

Po predavanjih bo predvidoma ob 18.30 skupščina Slovenskega odseka ISACA, po skupščini pa vse udeležence vabimo na 
družabno srečanje s prigrizkom! 

Vabimo tudi nečlane, da se po predavanju in skupščini udeležijo sproščenega druženja! 

Aprilsko brezplačno izobraževanje 

 V torek, 1. aprila 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Gorazd Božič predstavil delovanje SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) - nacionalnega odzivnega 
centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij -, s predavanjem 

Omrežni incidenti v Sloveniji (2 CPE)                                                                                                         Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljeno bo delovanje odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT. Na nekaj izbranih primerih 
obravnavanih incidentov bo ilustrirano trenutno stanje in način odzivanja na varnostne grožnje na omrežju. 

Vabimo tudi nečlane! 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2013.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2013.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
https://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyProfilePage.aspx
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1403_Licence-Skupscina_4CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1404_OmrezniIncidenti_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


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

; za to možnost ponujamo dodatno 
spodbudo. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos je bilo na januarskem predavanju 42 (od tega 36 članov), na februarskem pa kljub žledu 33 (29) udeležencev, skupaj pa 53 
(43). Lani se je brezplačnih dogodkov udeležilo skupaj 118 (od tega 76 članov), povprečno pa 44,2 udeleženca (37,8 članov), 
največ januarskega 53 (45). 7 članov se je udeležilo vseh 9 izobraževanj, 4 osmih, med nečlani sta se 2 udeležila štirih in 2 treh. 
V 2012 smo imeli skupaj 123 (79), povprečno pa 39,1 (31,3) udeležencev, največ marca, kar 67 (49). 

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

Na vrh 

Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CRISCTM (po 32 CPE) 

Naslednji izpitni rok za pridobitev ISACA nazivov CISA, CISM, CGEIT in CRISC bo 14. junija 2014, tudi v Ljubljani! Rok za 
zgodnjo prijavo je sicer že potekel, a prijavite se lahko še do 11. aprila! Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje 
glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. 

 Potem, ko smo lani uspešno izvedli pripravljalne seminarje za ISACA izpite CISA, CISM in CRISC, slednjega sploh prvič, 
bomo enako poskusili tudi letos. Če bo prijav dovolj bodo pripravljalni seminarji za 3 ISACA izpite: 

 CISA: 12.-15. marec, predavatelja mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PRIS, in Franci Tajnik, CISA, CISM, PRIS, 

 CRISC: 16.-19. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, 

 CISM: 7.-10. 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 srede do sobote, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabila in se prijavite! Udeležnina je tudi letos ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za člane ISACA in 
imetnike nazivov SIR po 510 € (obakrat z vključenim DDV), za vsakega lahko udeleženci z nazivi uveljavljate 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 

Novice iz ISACA® 

Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 Izšla je nova bela knjiga Generating Value From Big Data Analytics, ki je tudi nečlanom na voljo brezplačno, potrebna je le 

brezplačna registracija. 

 ISACA je, kot je napovedala, objavila prve iz serije novih programov dajanja zagotovil/revidiranja IS! Programi so 

drugačni, kot smo jih bili vajeni do zdaj in niso vezani na praktične revizijske posle, ampak na posamezne COBIT procese. 
Prvih 5 za posamezne procese iz domene Vodenje IT v podjetju (Governance of Enterprise IT), in sicer Evaluate, Direct 
and Monitor - EDM01 do EDM05. V njihovi predstavitvi je navedeno, da upoštevajo vseh 7 "omogočevalnikov" (enablers) in 
kaskado COBITovih ciljev. Programi v celoti sledijo generičnemu revizijskemu procesu iz COBIT 5 for Assurance. Programi 

so za prenos brezplačno na voljo članom ISACA. 

 V letošnji 4. številki obvestil @ISACA preberite Tara Kissoona 4 Considerations During the Patch Management Process, tisti, 
ki vas zanima Cybersecurity pa v 3. pa Leightona Johnsona povzetek Virus-hiding Techniques. 

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-2014
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISA_Vabilo_140223.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo_140223.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo_140223.pdf
http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Generating-Value-From-Big-Data-Analytics.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Evaluate-Direct-and-Monitor.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Audit-Assurance-Programs.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-4-12-February-2014.aspx#3
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-3-29-January-2014.aspx#1


 Na blogu ISACA Now preberite uvodno razmišljanje Johna Overbaugha, Risk changes in the cloud, seveda pa ste povabljeni 

tudi k razpravi. 

Naj še 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. 

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

 Članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si tako lahko 
brezplačno ogledate članke iz številk, starejših od enega leta. 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 pa lahko spremljate zanimive in aktualne objave ter razprave članov. 

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. 

Brezplačna spletna izobraževanja 

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

tematikami. 

 

Cybersecurity: Collaborate, Comply, Conquer. (5 CPE) 

torek, 18. marec 2014 

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

Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

GEIT Ecosystems (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 27. februar 2014 

Next-Generation Firewall Migration— 
Key ROI Considerations You Can’t Afford to Miss (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 13. marec 2014 

The State of Cybercrime Today: Threats and Solutions 

Webcast 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Še 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 sicer že potekel, končni rok za prijavo pa je 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 boste možnosti za samoizobraževanje, v odseku pa bomo 

tudi letos poskusili organizirati pripravljalne seminarje za ISACA izpite CISA, CISM in CRISC! 

 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, ki tega še niste storili, 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 poslih 
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. 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=376
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/All-Deliverables.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
https://www.isaca.org/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/Member-Tutorials.aspx
https://www.isaca.org/MyISACA/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Cybersecurity-Collaborate-Comply-Conquer.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Cloud-Maturity-How-to-Solve-Your-Cloud-Security-Challenges.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-GEIT-Ecosystems.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Next-Generation-Firewall-Migration.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Next-Generation-Firewall-Migration.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webcast-The-State-of-Cybercrime-Today-Threats-and-Solutions.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/June-2014-Exam-Information.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Resources-To-Help-You/Incentive-Programs/Pages/OnlineCISAReviewIncentive.aspx
http://www.isaca.org/Chapter-Leader-Portal/Resources-To-Help-You/Incentive-Programs/Pages/OnlineCISAReviewIncentive.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Pages/Benefits.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
https://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.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


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, 

 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 

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 Evropska sredstva kohezijskega in strukturnih skladov (sestanek bo vodila Nataša Prah, 

direktorica Urada RS za nadzor proračuna, moderatorka Anja Bajcar), 

ki bo v sredo, 5. marca 2014 ob 16.30 uri                                                                                                    Dodaj v Outlook 

v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje. 

Na pragu novega programskega obdobja od 2014 do 2020 vam bodo izkušeni strokovnjaki s področja revidiranja črpanja 
evropskih sredstev predstavili pomembnejše slabosti in dobre prakse, ugotovljene pri izvajanju revizij za preteklo programsko 
obdobje. Udeleženci boste pridobili tudi bistvene informacije o tem, kakšne spremembe v zvezi z revidiranjem črpanja evropskih 
sredstev revizorjem prinašajo zahteve novega programskega obdobja v primerjavi s preteklim. 

16.30 – 16.40 Uvod, Nataša Prah, direktorica Urada RS za nadzor proračuna; 

16.40 – 16.55 Najpogosteje ugotovljene pomanjkljivosti v delovanju sistema v obdobju 2007-2013, Mateja Vetrih, Urad 
RS za nadzor proračuna, Sektor za revizijo Evropskih strukturnih skladov; 

16.55 – 17.10 Ugotovljene nepravilnosti pri revidiranju operacij v obdobju 2007-2013, Nataša Prah, direktorica Urada RS 
za nadzor proračuna; 

17.10 – 17.30 Zahteve Evropske komisije za delo revizijskega organa v obdobju 2014-2020, Nataša Prah, direktorica 
Urada RS za nadzor proračuna; 

17.30 – 18.00 Vloga notranjega revizorja pri organih, ki dodeljujejo sredstva kohezijskega in strukturnih skladov s 
poudarkom na storitvah revidiranja in svetovanja, mag. Irena Novak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba 
za notranjo revizijo. 

IAA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 3. marca 2014, po e-pošti na info@si-
revizija.si. 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. 
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