
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: 

  ISACA Cybersecurity Nexus (CSX
TM

) 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Naslednji brezplačni izobraževanji 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

o  Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

 Drugo iz odseka  

o  22. mednarodna konferenca 

o  Pripravljamo ISACA dogodek na Univerzi v Mariboru 
o Uspešno smo izvedli pripravljalna seminarja CRISC

TM
 in CISM

®
 

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

 Novice iz ISACA
®
  

o Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

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

ISACA Cybersecurity Nexus (CSXTM) 

 Zaradi naraščajoče potrebe po znanju o kibernetski varnosti je ISACA
®
 uvedla Cybersecurity Nexus (CSX

TM
), osrednje 

mesto s smernicami in vodili za strokovnjake s področja kibernetske varnosti! 

Zaradi naraščajočih potreb ISACA ponuja certifikat "Cybersecurity Fundamentals", ki ga bo mogoče pridobiti na jesenskih 
ISACA konferencah (septembra v Barceloni), za naslednje leto pa je napovedana uvedba naziva "cybersecurity practitioner", 
prve izpite naj bi izvedli junija 2015. 

Kiber napadi velikih razsežnosti so eni od treh tehnoloških tveganj - poleg razpada kritične informacijske infrastrukture in omrežij 
ter masivnih podatkovnih prevar ali kraj -, in tveganje, ki mu velja posvetiti posebno pozornost, med 31 največjimi globalnimi 
tveganji za letos, kot jih je v 9. izdaji Global Risks 2014 objavil Svetovni ekonomski forum. Toplo priporočamo v branje! 

Podrobnosti o programu CSX si oglejte na ISACA Cybersecurity Nexus spletni strani! 

 

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

Po junijskem izobraževanju smo na počitnicah do septembra, ko bomo organizirali vsakoletno konferenco, v naslednjem šolskem 
letu (2014/2015) pa bomo brezplačna izobraževanja pripravili 7. oktobra, 4. novembra, 2. decembra, 6. januarja, 3. februarja, 
3. marca, 7. aprila, 5. maja in 2. junija. 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1405.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
file:///C:/Users/MarkoJag/Documents/ISACA-SI/Komuniciranje/Mesečnik/www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx


Naslednji brezplačni izobraževanji 

 V torek, 10. junija 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 

bosta Boža Javornik in Renato Burazer predstavila ISACA naziv CGEIT, 

Matevž Mutec pa bo predstavil Tudi slona se poje v več kosih! (2 CPE)                                                        Dodaj v Outlook 

Povzetek: Prispevek obravnava tipične zmote projektnih vodij oz. top-menagementa, ki največkrat vztrajajo pri klasičnem 

slapovnem - »Waterfall« načelu izpeljave projektov – to je, da se čaka s produkcijo/vpeljavo, dokler še zadnja malenkost oz. 
projektna aktivnost ni izvedena, kljub temu da se projekt izvaja v dinamičnem okolju, ki zahteva prožnost. Predstavljeni bodo 
razlogi, zakaj do tega prihaja. 
Top management dojema rizike projekta izključno kot v naprej predvidene finančne izdatke, ki jih želijo na vsak način zmanjšati. 
Podani bodo razlogi, zakaj so ti vzroki/predpostavke največkrat napačni (primeri iz prakse) in predlogi kako razbiti projekt na 
manjše kose (medsebojno čim manj odvisne), ter kako te samostojne kose projekta zapeči v produkcijske enote in jih predati 
uporabniku v najkrajšem možnem času. Podane bodo tudi prednosti takšnega pristopa, kaj s tem dosežemo v smislu poslovne 
kakor tudi operativne učinkovitosti. 

 V torek, 7. oktobra 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani,  
bo Janja Jedlovčnik predstavila  
Arhiviranje podatkov in računalniških izdelkov v informacijskih sistemih (2 CPE)                                   Dodaj v Outlook 

Povzetek: V informacijskih sistemih se shranjujejo poslovne informacije (zapisi) v obliki podatkov in pravil za prikaz ter izdelujejo 

poročila in izpisi za različne namene. Te zapise je potrebno hraniti v uporabni, človeku berljivi in neokrnjeni obliki, toliko časa kot 
obstajajo poslovne potrebe oz. v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi. 
Kako to zagotoviti ni enotnega postopka – so le enotne zahteve: nespremenjena vsebine, avtentičnost zapisa, dosegljivost in 
uporabnost. Dve osnovni možnosti za skladnost z zahtevami sta: ohranitev sistema in podatkov za opredeljen rok hrambe ali 
pretvorba informacij v obliko za hrambo in prenos v namenski sistem za hrambo - arhiv. Izbor načina je odvisen od rokov 
hrambe, kritičnosti zapisov in tveganj ter tehnologije in denarja, ki ga imamo na voljo. 

Vabimo tudi nečlane! 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; 

 uporaba okvira COBIT; 

 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 5 izobraževanjih skupaj 97 (od tega 65 članov, 5 bivših članov in 27 drugih – v glavnem članov IIA), povprečno 
pa 46,4 udeležencev (38,6 članov): maja 45 (40), aprila 42 (35), marca kar 70 (53), februarja kljub žledu 33 (29), januarja pa 42 
(36). 11 članov in 1 nečlan so se udeležili vseh 5 izobraževanj. 

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! 

Sponzoriranje odsekovih dogodkov 

Kot ste že prebrali smo za odsekov brezplačni dogodek ob skupščini marca pridobili sponzorja. Da bi bili podobni prispevki kar 
najbolj transparentni, je odsekov UO je sprejel pravilnik o sponzoriranju. 

Vabimo podjetja, da nam sporočite svoj interes! Z veseljem vas bomo kontaktirali za morebiten dogovor. 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

22. mednarodna konferenca 

 Pripravili smo program letošnje že 22. mednarodne konference o revidiranju in upravljanju informacijskih sistemov, ki bo 
23. in 24. septembra v Zrečah. Ob konferenci bomo 25. septembra v Ljubljani izvedli dve delavnici. 

Spremljajte našo spletno stran, program bomo objavili v kratkem! 

http://www.isaca.si/dokumenti/ics/CGEIT.ics
http://www.isaca.si/dokumenti/ics/ISACA-SI_Brezplacno-1410_Arhiviranje_2CPE.ics.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-2014
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/Prav-Sponzoriranje-140217.pdf
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Sponzoriranje%20dogodka%20Slovenskega%20odseka%20ISACA
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca


Pripravljamo ISACA dogodek na Univerzi v Mariboru 

 Naš akademski zagovornik, izredni prof.dr. Aleš Živkovič, je prijazno ponudil, da pomaga organizirati ISACA dogodek na 
Univerzi v Mariboru. Predvidoma v ponedeljek, 29. septembra bo na FERI v Mariboru organiziran poldnevni dogodek, na 

katerega bodo posebej povabljeni študenti vseh programov UM, ki vključujejo informatiko. V okviru dogodka bomo predstavili 
ISACA, njene nazive, produkte, prednosti članstva in pridobitve nazivov, potrebe po tovrstnem znanju in strokovnih okvirih pa 
bodo predstavili tudi član uprave velikega slovenskega podjetja, vodja IT v proizvodnem podjetju, predstavnik velike 
revizijske družbe in vodja varnosti v banki. 

Podoben dogodek poskušamo pripraviti tudi na Univerzi v Ljubljani. Program in vabilo bomo objavili v kratkem. 

Pripravljalna seminarja CRISC
TM

 in CISM
®
 

Aprila in maja smo uspešno izvedli pripravljalna seminarja za ISACA
®
 izpita CRISC

TM
 in CISM

®
 (na povezavah si lahko ogledate 

rezultate enket o zadovoljstvu udeležencev). Na CRISC seminarju je bilo 5, na CISM pa 7 udeležencev. Slednjega smo zaradi 
dveh tujih udeležencev izvedli v angleščini. 

Udeleženci bodo lahko uveljavljali po 32 CPE oziroma ur izobraževanja, kar nas ob ugodni ceni (po 600 €, za člane ISACA in 
imetnike nazivov SIR po 510 € z vključenim DDV) vodi k sklepu, da bomo tudi v prihodnje skušali privabiti člane iz sosednjih 
odsekov. 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je po "prvomajskem čiščenju" 147 članov - le 9 jih članstva ni obnovilo -, kar pomeni kar 93-odstotno zadržanje in 

po neuradnih rezultatih največ med srednje velikimi ISACA odseki, med vsemi je višji delež uspel samo Danskemu odseku s 
94%! 

Letos smo sicer pridobili 3 nove člane (v 2013 15 novih, zadržali 88%). 20 članov ima Platinasto (prek 15 let), 41 Zlato (10 do 14 
let), 52 Srebrno (5 do 9 let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. Med našimi člani so 3 "akademski zagovorniki" in 1 član 
študent, imamo 26 članic, najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 131) rojen 1947, najmlajši 1983, "povprečni" pa 1966.; 
9 članov je mlajših od 35 let (le 6,9%). Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je naslednja: iz Ljubljane z okolico je 
63,7% članov, 19,2% je Štajercev (od Celja dalje, s Prekmurci), Primorcev je 6,8%, Gorenjcev 5,5%, Dolenjcev (z Notranjci in 
Zasavci) pa 4,8%. 

127 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo (10 doktorski, 46 magistrski naziv), 111 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 
33% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 22% v bančništvu in finančnih storitvah, 8% v javnem sektorju, 
7% v telekomunikacijah, 5% v zavarovalništvu... 

122 članov ima pravico uporabljati nazive (83% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 3 CISA, 
1 CISM in 1 CRISC naziv, v 2013 4 CISA in 2 CISM, skupaj imamo člani 167 veljavnih nazivov: 108 CISA (73,5% vseh), 35 
CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 72 tudi naziv PRIS. 

Podrobnejšo statistiko si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer objavljamo tudi seznam tistih članov, 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 67, facebook stran pa je všečkalo 43 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® 

Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 ISACA je omogočila dostop do predprodukcijske verzije COBIT Online! 

Osrednja stran za zdaj omogoča preglednejši dostop do posameznih produktov iz 
družine COBIT, do posameznih področij pa tudi preglednejše listanje po publikacijah. 
COBIT publikacije so pod enakimi pogoji kot sicer dostopni tudi prek te strani. 

Polna verzija COBIT Online je napovedana za letošnji avgust. 
 

 V najnovejši, 3. letošnji številki ISACA Journala med drugim lahko preberete prispevek Harisa in Amre Hamidović Electronic 
Documents Information Security Compliance, o skladnosti varovanja informacij pri elektronskih dokumentih, Benjamina 
Powerja Writing Good Risk Statements, o dobro zapisanem tveganju, ali 2. del članka več avtorjev o prispevku notranje 
revizije k učinkovitosti varovanja informacij, Internal Audit’s Contribution to the Effectiveness of Information Security. Našli 
boste tudi več prispevkov na temo "Big Data" in druge zanimive teme, nečlani pa ne spreglejte, da so brezplačno dostopni 
vsi izvodi ISACA Journala, starejši od enega leta, zdaj torej že 3. lanska številka in starejše! 

 V 9. številki obvestil @ISACA Leighton Johnson piše o pokazateljih varnostnega vdora Security Breach Indicators, v 10. 
številki Jack Freund o tem, da je lastnik tveganja tisti, ki utrpi izgubo Who Owns Loss Owns Risk, v 11. številki pa boste našli 
namige Dana Swansona o notranjerevizijskih prioritetah v 2014 Internal Audit Priorities for 2014. 

 Na blogu ISACA Now preberite razmišljanje Petra Gleasona The board’s role in overseeing technology strategy o vlogi uprave 
in upravnega odbora pri nadzoru tehnološke strategije. 

http://nalozi.isaca.si/2014_CRISC-Pripravljalni_Poročilo.pdf
http://nalozi.isaca.si/2014_CISM-Pripravljalni_Poročilo.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
https://cobitonline.isaca.org/
https://cobitonline.isaca.org/
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2014/Volume-3/Pages/Electronic-Documents-Information-Security-Compliance.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2014/Volume-3/Pages/Electronic-Documents-Information-Security-Compliance.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2014/Volume-3/Pages/Writing-Good-Risk-Statements.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2014/Volume-3/Pages/Internal-Audits-Contribution-to-the-Effectiveness-of-Information-Security-Part-2.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-9-23-April-2014.aspx#1
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-10-7-May-2014.aspx#1
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-11-21-May-2014.aspx#2
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=404
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
https://cobitonline.isaca.org/


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. 

 

Mobile Security (5 CPE) 

Virtualna konferenca | sreda, 17. septembra 2014 

CloudSecurity (5 CPE) 

Virtualna konferenca | torek, 9. decembra 2014 

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

Arhivirano | Več o virtualnih konferencah 

 

Advanced Threats: Combining Defensive Protection Styles for the Best Results (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 12. junij 2014 

IBM-DuPont COBIT PAM Assessment (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 26. junij 2014 

Oglejte si arhivirane webinarje! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine boste takoj pridobili vse članske ugodnosti, med drugim tudi 

pravico do uveljavljanja popustov na ISACA dogodkih in izpitih, ter 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 ob tem pa posodobiti svoje podatke! Pravico do uporabe 
ISACA nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev glede CPE! 

                   

Naslednji ISACA izpiti CISA, CISM, CGEIT in CRISC bodo 14. junija, a je prijavni rok že potekel. Mogoče pa so že prijave na 
izpite 6. septembra (zgodnja prijava do 11. junija, končni rok 21. julij, najbližja lokacija je Dunaj) ali 13. decembra 2014, ki bodo 
ponovno tudi v Ljubljani! Zgodnji rok za prijavo je 20. avgust, skrajni rok za prijavo pa 24. oktober. Po opravljenem izpitu 
in v kolikor izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. 

V ISACA Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite! Več o razlogih za certificiranje, nazivih, postopkih za njihovo 

pridobitev in prijavnice na izpite najdete na spletnih straneh 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! 

Na vrh 

Objave sekcije PRIS 

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. 

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: 

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-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.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-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-Advanced-Threats-Combining-Defensive-Protection-Styles-for-the-Best-Results.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-IBM-DuPont-COBIT-PAM-Assessment.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.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/Certification/Pages/maintain.aspx
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
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/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/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


 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, 

 vodenje in upravljanje 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 povezane tehnološke rešitve (npr. biometrija, BYOD, sistemi SUVI, 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. 

Več informacij o vseh povabilih 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. 

Na vrh 

 

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