
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                             Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  Ne pozabite: brezplačni dogodek in skupščina 4. marca (4 CPE)! 

o Odsekova skupščina 
o Kandidati za dodatne člane odsekovega UO 

 Brezplačno izobraževanje aprila in maja 

  Pripravljalni seminarji CISA
®
, CISM

®
, CRISC

TM
 (po 32 CPE) 

 Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite: brezplačni dogodek in skupščina 4. marca (4 CPE)! 

 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: 

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! 

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 ZRFRS, 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! 

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. 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_140227.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
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-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


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. 

Na vrh 

Brezplačno izobraževanje aprila in maja 

 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. 

 V torek, 6. maja 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
pa bo Peter Grasselli izvedel predavanje 

Ključni kazalniki uspeha informacijske varnosti: zakaj, kdaj in kako? (2 CPE)                                       Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ključni kazalniki uspeha (V nadaljevanju KPI) so eno najpomembnejših orodij, ki so na voljo vodstvu organizacije za 

to, da sporoči in osredotoči prizadevanja zaposlenih in pogodbenih izvajalcev na najpomembnejše vidike varovanja IT. Za 
opredelitev KPI se uporablja pristop od zgoraj navzdol, zato je za to nalogo uporaba okvira COBIT, v kombinaciji z oceno 
tveganja, naravna izbira. 
Predstavljen bo na COBITu zasnovan pristop k opredelitvi in zagotavljanju uspešnosti informacijske varnosti. Sestavni del 
predavanja je delavnica, na kateri bodo udeleženci v majhnih skupinah za izbran primer opredelili metrike in ključne kazalce 
uspeha za nekaj področij (procesov) upravljanja IT. 

Vabimo tudi nečlane! 

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 

Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite poročati svojih CPE in obnoviti članstva v ISACA in Slovenskem odseku! Ostanite v stiku s stroko in 

ohranite prednosti, ki vam jih članstvo prinaša! 

Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. Med drugim smo vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter 
facebook stran Slovenskega odseka ISACA

®
. Radi bi pridobili tudi zunanje, predvsem mlajše člane. S tem bi želeli razširiti 

krog strokovnjakov, spodbuditi strokovne razprave ali izmenjavo mnenj o aktualnih temah, pridobiti morebitne predloge za 
odsekovo delo, pa tudi razširiti krog prejemnikov naših obvestil. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

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

© Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 462. 

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