
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! 

Pripravljalni seminar CISA®
 (32 CPE) 

 Ne spreglejte: od 12. do 15. marca organiziramo pripravljalni seminar za izpit CISA®!                           Dodaj v Outlook 

Do začetka seminarja je še čas, da se prijavite nanj! 

Seminar je namenjen: 

 vsem, ki želijo opraviti izpit CISA ter tako pridobiti priznanje ter potrdilo o strokovnosti in izkušnjah: 

o poslovodjem, odgovornim za informatiko, 

o osebam, odgovornim za varovanje informacij in informacijskih sistemov v podjetjih ali za razvoj varne programske opreme, 

o skrbnikom informacijskih sistemov, 

o vodjem projektov ali projektnih podskupin, 

o revizorjem računovodskih izkazov in notranjim revizorjem, 

 kandidatom za pridobitev slovenskega naziva PRIS - preizkušeni revizor informacijskih sistemov; 

 imetnikom nazivov ISACA ali Slovenskega inštituta za revizijo, ki bi radi obnovili/izpopolnili svoje znanje in za izobraževanje 
pridobili dodatne CPE. 

 drugim osebam, ki jih zanima delovanje, varovanje, razvijanje oziroma vzdrževanje informacijskega sistema in/ali so odgovorne za to. 

Certifikacijski program CISA® (Certified Information Systems Auditor® - preizkušeni revizor informacijskih sistemov) je ISACA® - 
vodilno mednarodno združenje prek 118.000 strokovnjakov s področja IS, organiziranih v 203 odseke v 85 državah po vsem svetu -, 
uvedla 1978. V tem času je postal globalno priznan naziv za strokovnjake s področja dajanja zagotovil, revidiranja, nadzora, in varnosti 
IS. V 35 letih je ISACA podelila prek 106.000 nazivov CISA, ISACA nazivi CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISCTM pa so v svetu med najbolj 
prepoznanimi in iskanimi strokovnimi nazivi za navedena in za področja vodenja IT v podjetjih ter z IT povezanih tveganj in skladnosti. 
Za pridobitev ISACA naziva je ob opravljenem izpitu treba izpolniti tudi pogoje glede izkušenj, za vzdrževanje pravice uporabe naziva pa 
je zahtevano nenehno izobraževanje in pridobitev najmanj 120 CPE v treh letih. 

ISACA objavlja standarde in smernice dajanja zagotovil/revidiranja IS, ki jih je priznal tudi IIA – The Institute of Internal Auditors, 
mednarodna organizacija notranjih revizorjev. Standardi in smernice ISACA so privzeti v slovenski pravni red, na voljo so tudi v 
slovenskem prevodu. 

 Potem, ko smo lani uspešno izvedli pripravljalne seminarje za ISACA izpite CISA, CISM in CRISC, slednjega sploh prvič (na 
spletni strani si lahko ogledate rezultate anket o zadovoljstvu), bomo enako poskusili tudi letos. Novo bo, da bomo seminarja CRISC 
in CISM ponudili tudi bližnjim ISACA odsekom. Če se bodo prijavili tudi tuji udeleženci, bosta seminarja v angleščini, in sicer: 

 CRISC: 23.-26. 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. nadstrop ju), 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! 

                   

 Naslednji rok za opravljanje ISACA izpitov 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. 

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! 

 

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 466. 

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