
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 ISACA® CRISCTM (32 CPE) 

 Ne spreglejte: od 23. do 26. aprila organiziramo pripravljalni seminar za izpit CRISC
TM

!              Dodaj v Outlook 

Prejeli smo dovolj prijav, zato seminar bo. Do začetka seminarja je še čas, da se prijavite nanj! 

Naziv ISACA
®
 CRISC

TM
 (Certified in Risk and Information Systems Control

TM
 - Preizkušen v upravljanju tveganj in nadzoru 

informacijskih sistemov) je namenjen strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z upravljanjem tveganj v povezavi z 
informacijskimi tehnologijami (IT) in varovanjem sredstev podjetja. Pripravljalni seminar je glede na to, da gre za "vroče" 
področje, lahko namenjen širokemu krogu udeležencev, tudi iz izvršnega kroga, predvsem pa ga priporočamo: 

 vsem, ki želijo opraviti izpit CRISC ter tako pridobiti priznanje in potrdilo o strokovnosti in izkušnjah na področju naziva; 

 poslovodjem, odgovornim za informatiko, 

 strokovnjakom s področja IT, 

 strokovnjakom, ki se ukvarjajo s tveganji, 

 poslovnim analitikom, 

 vodjem projektov, 

 strokovnjakom za skladnost poslovanja 

 in drugim. 

Področja dela CRISC vključujejo: 

 prepoznavo, ocenjevanje in vrednotenje tveganj, 

 odzivanje na tveganja, 

 spremljanje in nadzor nad tveganji, 

 snovanje in uvedbo ter 

 spremljanje in vzdrževanje kontrol za nadzor informacijskih sistemov. 

Naziv CRISC je v svetu med najbolj prepoznavnimi in iskanimi ter najbolje plačanimi nazivi s področja IT, saj sta napredek in rast 
močno povezana s konceptom tveganja. Od uvedbe 2010. je ISACA podelila že prek 17.000 nazivov CRISC! S svojimi področji 
dela je komplementaren drugim nazivom ISACA, CISA, CISM in CGEIT. 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 je med drugim lastnica upravljavskega okvira COBIT 5, ki je uveljavljen v ZDA, vse bolj pa tudi v Evropi. COBIT 

predstavlja predvsem okvir za vodenje in upravljanje IT, temelječ na upravljanju tveganj, povezanih z doseganjem poslovih ciljev 
podjetja. 

 Ne spreglejte, da v maju organiziramo tudi pripravljalni seminar za izpit CISM! Od 7. do 10. maja ga bosta izvedla 
mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Seminarja bosta 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. Letos je novo, da smo seminarja CRISC in CISM ponudili 
tudi bližnjim ISACA odsekom. Če se bodo prijavili tudi tuji udeleženci - za seminar CISM maja že imamo eno tujo prijavo -, 
bosta seminarja v angleščini! 

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 22. 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! 
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Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 
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