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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: 

  Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

  Aktivno sodelujte v ISACA Knowledge centru! 

  22. mednarodna konferenca 

 3-dnevni ERM seminar Danskega odseka ISACA 

 Sodelujte v anketi naše kolegice o upravljanju digitalnih pravic 

 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  Pripravljamo ISACA dogodek na Univerzi v Mariboru 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
  

o Podeljenih že prek 25.000 nazivov CISM 
®
 

o Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

 Iz sekcije PRIS  

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

 2. mednarodni kongres CSA
SM

 CEE 

Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

 ISACA
®
 je objavila 3. izdajo ITAF

TM
, okvira strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS, ki poleg 

standardov, veljavnih od 1. novembra lani, zdaj vključuje tudi 18 novih smernic. Te bodo veljale od 1. septembra 2014. 3. 
izdaja ITAF

TM
 je na voljo brezplačno, prav tako v slovenščino prevedena 2. izdaja z veljavnimi standardi in smernicami dajanja 

zagotovil/revidiranja IS. 

Besedilo novih smernic je dokaj obsežno, v projekt pa bi radi vključili tudi posodobitev prevoda pojmovnika ISACA
®
, zato vas 

vabimo k sodelovanju pri strokovnem pregledu prevoda! Sporočite nam svojo pripravljenost, za sodelovanje boste lahko 
uveljavljali CPE! 

Na vrh 

Aktivno sodelujte v ISACA Knowledge centru! 

 Za promocijo svojega centra znanja je ISACA razpisala tekmovanje odsekov za najbolj aktivne v ISACA
®
 Knowledge 

Centru. Točkuje se začetek novih, pridružitev ali sodelovanje v diskusijah, dodajanje povezav, dokumentov, slik, ocenjevanje 
vsebin... Zato vas vabimo, da aktivno sodelujete v mreženju, izmenjavi mnenj, izkušenj in znanja strokovnjakov v 
Knowledge Centru, kjer je na voljo tudi obsežna zbirka aktualnih strokovnih vsebin! 

Na vrh 

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. in 26. septembra v Ljubljani izvedli dve delavnici v 
angleščini. Poznani so že vsebina in tudi cene: na konferenci bo 22 avtorjev predstavilo 18 prispevkov, udeležnina bo 439,20 € 
oziroma 373,32 € z DDV, imetniki nazivov boste lahko uveljavljali po 16 CPE. 

Spremljajte našo spletno stran, popolno vabilo bomo objavili v kratkem! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1406.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/ITAF-IS-Assurance-Audit-/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-3rd-Edition.aspx
http://www.isaca.si/dokumenti/ISACA_Glossary_Translation-SI.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Sodelovanje%20mnenje%20o%20Mesečniku%20in%20Obvestilih
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/dokumenti/naslovka/22-konferenca.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
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3-dnevni ERM seminar Danskega odseka ISACA 

V duhu sodelovanja z drugimi ISACA odseki objavljamo povabilo Danskega odseka ISACA na 3-dnevnim ERM seminar, ki bo 
od 23. do 25. junija v Københavnu! Usposabljanje bo izvedel inštitut MIS, ki je vodilni pri tovrstnih usposabljanjih. Seminar bo 
izveden v angleščini, za udeležbo boste lahko uveljavljali 20 CPE. Več informacij najdete v letaku. 

Na vrh 

Sodelujte v anketi naše kolegice o upravljanju digitalnih pravic 

ISACA
®
 in Slovenski odsek podpirata raziskovalno delo, zato vas vabimo, da sodelujete v anketi o sistemih za upravljanje 

digitalnih pravic, ki jo v okviru svojega doktorskega študija izvaja Urška Lah. Če vas zanimajo rezultati, lahko na koncu ankete 
pustite svoj e-naslov, rezultate pa bo predstavila tudi na našem mesečnem izobraževanju. 

Ker bi v raziskavi želela zajeti tudi mednarodne izkušnje, vas skupaj prosimo, da njeno povabilo za sodelovanje posredujete 
svojim kolegom iz tujine! 

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,, na Dunajski 106 v Ljubljani, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju. Za udeležbo lahko 
uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Poleti smo na počitnicah. V šolskem letu 2014/2015 bomo septembra organizirali vsakoletno konferenco, brezplačna 
izobraževanja pa bomo pripravili 7. oktobra, 4. novembra, 2. decembra, 6. januarja, 3. februarja, 3. marca, 7. aprila, 5. maja 
in 2. junija. 

Naslednji brezplačni izobraževanji 

 V torek, 7. oktobra 2014 ob 16.30 uri 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. 

 V torek, 4. novembra 2014 ob 16.30 uri bo doc.dr. Tomaž Aljaž izvedel predavanje 

Teorija omejitev (2 CPE)                                                                                                                              Dodaj v Outlook 

Povzetek: Sistem ali organizacijo lahko označimo kot omrežje med seboj odvisnih procesov oz. elementov. Kar pomeni, da je 

delovanje organizacije oz. so njeni rezultati odvisni od njenega najšibkejšega člena. Kot v verigi, v kateri je njena moč ome jena z 
močjo najšibkejšega člena. V organizaciji to pomeni, da so njeni rezultati odvisni od hitrosti izvedbe nalog določenega procesa, 
vira, (internega) pravila…, ki je »najšibkejši«. Najšibkejši člen predstavlja sistemsko omejitev organizacije pri doseganju boljših 
rezultatov. Posledično to pomeni, da kakršne koli izboljšave na členu, ki ni najšibkejši, (običajno) ne zagotavljajo izboljšav verige 
oz. organizacije. 
Rešitve navedenega problema bomo iskali s pomočjo Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains), ki zagotavlja aplikacije in 
orodja za analizo delov delovnega procesa in njihove medsebojne soodvisnosti. S tem ko spoznamo najšibkejše člene 
organizacije, lahko izvedemo aktivnosti za njihovo ojačitev. Zagotovimo lahko obstoj in konkurenčno prednost organizacije in 
hkrati otežimo konkurenci vstop na trg, dosežemo pa še druge prednosti: 

 Stabilno, robustno in zanesljivejše planiranje projektov; 

 Skrajšanje časov oz. pohitritev izvedbe projektov (dela); 

 Zagotavljanje projektov (dela) v predvidenih finančnih, časovnih in vsebinskih sklopih; 

 Povečanje števila izvedenih projektov; 

 Znižanje nivoja zalog (materiali, izdelki, po izdelki, razvojni zahtevki); 

 Povečanje odzivnosti na potrebe trga in omogočitev novih priložnosti ter izboljšanje dobička; 

 Prilagoditev obstoječih meril in politik dela. 

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 gradiv ISACA; 

 uporaba okvira COBIT; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

http://www.isaca.org/chapters8/Denmark/Events/Pages/default.aspx?chapterid=096
http://disif.sd.sd3.dk/sitedream/download.asp?file=/files/sysadmins/Downloads/Annoncer/ERM-_ISACA.pdf
https://www.1ka.si/a/41558
https://www.1ka.si/a/41558
mailto:urska.lah@emo-orodjarna.si?subject=DRM
http://nalozi.isaca.si/ULah_DRM-survey_1406.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1410_Arhiviranje_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1410_Arhiviranje_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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 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 6 izobraževanjih skupaj 99 (od tega 67 članov, 4 bivši člani in 28 drugih – v glavnem članov IIA), povprečno pa 
44,2 udeležencev (37,2 članov): junija 33 (30), maja 45 (40), aprila 42 (35), marca kar 70 (53), februarja kljub žledu 33 (29), 
januarja pa 42 (36). 9 članov se je udeležilo vseh 6, 1 nečlan pa 5 izobraževanj. 

Lani se je brezplačnih dogodkov udeležilo skupaj 118 (od tega 76 članov - 50% vseh), povprečno pa 44,2 udeleženca (37,8 
članov), največ januarskega 53 (45). 7 članov se je udeležilo vseh 9 izobraževanj, med nečlani sta se 2 udeležila štirih. 

Podrobne statistike udeležbe in predstavitve s predavanj (od 2002 dalje) 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 

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. 

Člani Slovenskega odseka 

V odseku nas je 147 članov (glede na lani smo zadržali kar 93% članov!), letos smo pridobili 3 nove (v 2013 15 novih, zadržali 

88%). 19 članov ima Platinasto (prek 15 let), 41 Zlato (10 do 14 let), 49 Srebrno (5 do 9 let) in 21 Bronasto (3 do 4 leta) raven 
članstva. Med našimi člani so 3 "akademski zagovorniki" in 1 član študent, imamo 25 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 (83% vseh) ima pravico uporabljati 167 nazivov, od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Na junijskem izpitnem 
roku je bilo 7 udeležencev iz Slovenije. Letos so člani pridobili 3 CISA, 1 CISM in 1 CRISC naziv, v 2013 4 CISA in 2 CISM, 
skupaj imamo člani 108 CISA (73,5% vseh članov), 35 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov ISACA jih ima 68 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 na facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

V linkedIn skupini nas je že 67, facebook stran pa je všečkalo 49 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 

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/izobrazevanje.php#brezplacna_izobrazevanja
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/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://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
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Novice iz ISACA® 

Podeljenih že prek 25.000 nazivov CISM
®
 

Aprila je ISACA podelila že 25-tisoči naziv CISM od njegove uvedbe 2002! CISM z drugimi ISACA nazivi zaseda najvišja mesta 
med najbolje plačanimi strokovnimi nazivi v ZDA. 

Poleg CISM je ISACA do zdaj podelila prek 109.000 nazivov CISA (od uvedbe 1978.), prek 6.000 nazivov CGEIT (od 2007.) in 
prek 17.000 nazivov CRISC (od 2010.). 

Nove elektronske vsebine ISACA
®
 

 

Obiščite Cybersecurity Nexus (CSX
TM

), osrednje ISACA
®
 mesto s smernicami in vodili za 

strokovnjake s področja spletne varnosti! 

Zaradi naraščajočih potreb ISACA med drugim ponuja tudi 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. 

  Omogočen je 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 avgust. 

  ISACA je v sodelovanju z NACD (National Association of Corporate Directors) in KPMG izdala niz osmih videov 
Presečišče tehnologije, strategije in tveganja. Niz videov pomaga izboljšati tehnično pismenost na ravni poslovodstva in 

spodbuja komuniciranje med poslovodstvom in IT. V njih je predstavljen odnos med tehnologijo in poslom, koristi in tveganja 
tehnologije ter kako izvajati dobre strategije upravljanja tveganj v podjetju. 
Videi so dostopni brezplačno, oglejte si jih in jih posredujte zainteresiranim! 

 V spletni izdaji žurnala JOnline preberite prispevek M. Faisal Naqvija o tem, da tudi izdelkom velikih podjetij ne gre vedno 
zaupati, na primer pri upravljanju gesel, Reinspecting Password, Account Lockout and Audit Policies. 

 V 12. številki obvestil @ISACA preberite namige Lise Young o uspešnem intervjuvanju in zbiranju informacij, Follow the Risk: 
Tips for Interviewing and Collecting Information. 

 Na blogu ISACA Now preberite nekaj starejše razmišljanje Dimitre Liveri o uporabi računalništva v oblaku v javnem sektorju, 
Cloud computing in the public sector-a challenge for Europe. 

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 

 

20 Critical Controls for Cyber Defense (1 CPE) 

Webinar | torek, 24. junij 2014 

IBM-DuPont COBIT PAM Assessment (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 26. junij 2014 

What DevOps Means for Risk Management (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 24. julij 2014 

How to Implement the US Cybersecurity Framework using COBIT 5 (1 CPE) 

Webinar | torek, 29. julij 2014 

Women in Business (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 21. avgust 2014 

Advanced Persistent Threats (1 CPE) 

Webinar | torek, 30. september 2014 

Oglejte si arhivirane webinarje! | Več o Webinarjih 

http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
https://cobitonline.isaca.org/
https://cobitonline.isaca.org/
http://www.nacdonline.org/IT
http://www.nacdonline.org/IT
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2014/Volume-2/Pages/JOnline-Reinspecting-Password-Account-Lockout-and-Audit-Policies.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-12-4-June-2014.aspx#2
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-12-4-June-2014.aspx#2
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=363
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/cyber/Pages/CyberWebinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-IBM-DuPont-COBIT-PAM-Assessment.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-What-Dev-Ops-Means-for-Risk-Management.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Pages/CyberWebinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Pages/CyberWebinars.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
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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! 

                   

Mogoča je že prijava na ISACA CISA, CISM, CGEIT in CRISC 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: 

 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 

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/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/September-Exam-Information/Pages/default.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/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
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Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti 
tudi predavanj IIA - Slovenskega inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE 
oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Vabljeni na predstavitev Oblikovanje zagotovil in mnenj notranje revizije, 

ki bo v sredo, 18. junija 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje.             Dodaj v 

Outlook 

Tematiko bodo s teoretičnega vidika, na podlagi praktičnih primerov in na osnovi svojih izkušenj, ki vključujejo vse od poročanja 
o izidih poslov do izdelave celovitega mnenja, skušale odgovoriti Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d.o.o., kot članica revizijskih 
komisij nadzornih svetov in kot zunanja presojevalka kakovosti notranjerevizijskih služb, Natalija Doles Planinšek, UniCredit 
Banka Slovenija d.d., kot direktorica notranjerevizijske službe banke, in predstavnica Centra notranje revizije NLB d.d. 

Ustrezno zagotovilo in mnenje notranje revizije je za poslovodstvo in nadzornike ključna dodana vrednost vsake 
notranjerevizijske službe. 

 Kakšna zagotovila in mnenja pričakujejo uprave in nadzorniki od nas ob zaključku:  
o posamezne notranje revizije procesa, funkcije, organizacijske enote, 
o izredne notranje revizije, 
o ob zaključku poslovnega leta? 

 Kakšna sodila in kakšne ocenjevalne lestvice lahko uporabljamo pri oblikovanju zagotovil in mnenj? 

 Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju celovitega mnenja notranje revizije? 

 Kdaj lahko podamo celovito mnenje in kdaj ne? 

 V kakšnih primerih podamo negativno zagotovilo (oz. omejeno zagotovilo)? 

 V kakšnih primerih zavrnemo podajo mnenja? 

 Kako se opiramo na mnenja drugih dajalcev zagotovil? 

IIA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do torka, 17. junija 2014, po e-pošti na info@si-revizija.si. 
Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

2. mednarodni kongres CSASM CEE 

 

Po dogovoru vzajemno objavljamo vabila na dogodke organizacij, s katerimi sodelujemo. ISACA
®
 je 

pridruženi ustanovni član CSA. Zato posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security 
Alliance

SM
 - CSA.Si na: 

2. mednarodni kongres CSA Srednje in Vzhodne Evrope za strokovnjake s področja varnosti v oblaku. 

Kongres bo 2. julija v Ljubljani, v prostorih FRI na Tržaški 25. Kotizacija znaša samo 49 €, za javne uslužbence 29 €, člani 
Slovenskega odseka ISACA imajo 10-odstotni popust. Prijavite se prek spleta.. 

Predavali bodo Jesus Luna, Research Director, CSA EMEA, Michele Bezzi, Research Manager, SAP Labs France, James 
Snow, Google Apps Product Strategiest, Google, Kai Roer, Security Culture Communicator, The Roer Group, Gorazd Božič, 

direktor SI-CERT, in drugi... 

Po izrednem uspehu lanskega bo kongres ponovno priložnost, da slišite strokovnjake računalništva v oblaku iz cele Evrope, v 
različnih sekcijah izberete predavanje, ki vas zanima, se srečate in mrežite z vodilnimi CISO, CIO in CTO s področja 
računalništva v oblaku, ter varnosti računalništva v oblaku iz cele Evrope, ter se pridružite CSA pri ustvarjanju edinstvenega 
okolja odločanja in diskusij med končnimi uporabniki, oblikovalci politik ter ponudniki. 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 15.6.2014.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 498. 

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

http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1406-OblikovanjeMnenj-2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/IIA_Mesečni-1406-OblikovanjeMnenj-2CPE.ics
mailto:info@si-revizija.si?subject=Mesečni%20sestanek%20IIA
http://csa-cee-summit.eu/
https://csa-cee-summit.eu/register/
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.si-revizija.si/iia/
http://csa.si/

