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Če imate težave s prikazom sporočila, ga preberite v brskalniku ali si ga oglejte v arhivu 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: 

 Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CGEIT®, CRISC™ 

 Ne pozabite na marčevski brezplačni dogodek!  
o Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

 Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve članov UO 

 Povabilo avtorjem na 23. konferenci RKIS 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Pripravljalni seminarji CISA®, CISM®, CGEIT®, CRISC™ (po 24 CPE) 

Naslednji rok za opravljanje ISACA izpitov CISA®, CISM®, CGEIT® in CRISC™ bo 13. junija 2015, tudi v Ljubljani! Do 11. 
februarja je še čas za zgodnjo prijavo in prihranek, končni rok je 10. april. Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete 

pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev naziva. Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za 
certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na spletnih straneh ISACA. 

 Letos prvič razpisujemo pripravljalne seminarje za vse 4 ISACA izpite. Seminar bomo izvedli, če bodo prijavljeni vsaj 4 
udeleženci: 

 CISM: 18.-20. marca, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, CEH, in Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. 

 CISA: 8.-10. aprila, predavatelja mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PRIS, in Franci Tajnik, CISA, CISM, PRIS, 

 CRISC: 20.-22. aprila, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, CEH, in mag. Marko Jagodic, CISA, CRISC, PRIS, 

 CGEIT: 13.-15. maja, predavatelja Boža Javornik, CISA, CISM, PRIS, in Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. 

Vsi seminarji bodo v predavalnicah Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, v Ljubljani, od 9. 
do 17. ure z vmesnimi odmori. Letos bodo seminarji 3-dnevni, za udeležbo boste lahko uveljavljali po 24 CPE oziroma ur 
izobraževanja. Prijavnina za vsak seminarjev bo 600 €, za člane ISACA in imetnike nazivov SIR po 510 € (obakrat z DDV). 

Spremljajte naše objave in objave Slovenskega inštituta za revizijo, prijavnice in nadaljnje podrobnosti bodo objavljene 
v kratkem! Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Ne pozabite na marčevski brezplačni dogodek! 

 

  V torek, 3. marca 2015 ob 14. uri, v predavalnici A v 4. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
ob odsekovi 20. obletnici in skupščini spet pripravljamo obsežnejši dogodek s tujim gostom, 
Ramsesom Gallegom, mednarodnim podpredsednikom ISACA, tokrat na temo 
Varnost v internetu (Cybersecurity) in odzivanje na incidente (3 CPE)               Dodaj v Outlook 

Predstavili bomo priporočila ISACA, naloge Si-cert, nacionalnega odzivnega centra za obravnavo 
incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij, ter orodja za ravnanje ob incidentih 
dveh ponudnikov varnostnih rešitev. 

http://us6.campaign-archive1.com/?u=90c43cdec7ca68b624baf8d92&id=235b600c8c
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2015
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Pages/default.aspx
http://www.isaca.si/index.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_BrezplacnoSkupscina-1503_Cybersecurity_4CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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Predviden je naslednji program: 

14:00-14:30   Dobrodošli - motivacijski nagovor in novosti iz ISACA: Renato Burazer, predsednik Slovenskega odseka, 

                       Ramses Gallego, mednarodni podpredsednik ISACA 
14:30-15:00   CSX - Orodja in tehnike ISACA za varnost v internetu danes in vizija CSX: 

                       Ramses Gallego, mednarodni podpredsednik ISACA 
15:05-15:35   Kaj lahko stori Si-cert: Gorazd Božič, vodja Si-cert 

15:40-16:25   Skupščina Slovenskega odseka ISACA 
16:25-16:45   Odmor 

16:45-17:15   Qualys - Cybersecurity Incident response planning and scenarios 
17:20-17:50   S&T - Technical management and solutions and direct response to cybersecurity incidents or threats 

Po izobraževanju ste vsi udeleženci vabljeni na druženje ob hrani in pijači! Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Poročanje CPE za udeležbo na odsekovih izobraževanjih 

 Kot veste lahko člani, ki smo imetniki nazivov, pridobljene CPE v svoj ISACA profil vpisujemo sproti, že med letom. Od 
letos bomo podatke o CPE, pridobljenih z udeležbo na odsekovih izobraževanjih, v vaše profile dodali mi, vi jih morate 
samo potrditi! 

Na vrh 

Skupščina ob 20. obletnici delovanja in volitve članov UO 

 

Slovenski odsek je dejaven in uspešen, saj smo za svoje delo v 20. letih delovanja z zadnjima, 
povsem svežima, prejeli kar 26 nagrad! Tudi obstoječi člani odsekovega UO, ki nam marca poteče 2-

letni mandat, smo ponosni na svoje delo. Rezultate ste lahko spremljali sproti, o njih boste lahko prebrali 
tudi v letnem poročilu, ki bo predstavljeno na skupščini 3. marca, predvidoma ob 15.40 (oglejte si 

prejšnja poročila o delu). Ker odsekov statut določa 2-letni mandat in omejitev največ dveh zaporednih 
mandatov na eni funkciji, ker bodo nekateri člani zaradi osebnih strokovnih poti UO zapustili, 
potrebujemo sveže moči! 

Na skupščini je predviden naslednji dnevni red: 

1. Imenovanje organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Predstavitev in potrditev letnega poročila 2014; 
3. Potrditev finančnega načrta 2015; 
4. Volitve članov UO za mandat 2015/2017. 

 Da bi tudi v prihodnje ustrezno zastopali interese članov, k sodelovanju v upravnem odboru vabimo vse, ki bi radi 
pripomogli k delu in usmerjanju aktivnosti našega odseka! Oddaja kandidatur bo po statutu mogoča tudi na skupščini, a vas 

vabimo, da že prej oddate kandidaturo za eno od funkcij v UO, ki jih predvideva statut. Pogoji za članstvo v odsekovem UO so 
plačana članarina ISACA in odseka ter podpisani izjavi o pripravljenosti služiti in o neobstoju konflikta interesov. Za pregled in 
odobritev kandidatur ter izvedbo volitev je odsekov UO skladno s statutom imenoval volivno komisijo v sestavi Nada Čotar, 
Mojca Hiti Šketa in Damir Savanović. 

H kandidaturi vabimo vse naše člane, še posebej članice, mlade člane in člane študente! Iščemo kandidate za vse 
funkcije, med drugim tudi upravitelja spletnih strani in skrbnika za komuniciranje, dobrodošli pa vsi, ki ste pripravljeni 
žrtvovati del svojega prostega časa in prispevati sveže ideje. Pridružite se nam! 

Po izobraževanju in skupščini ste vsi udeleženci vabljeni na druženje ob hrani in pijači! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem na 23. konferenci RKIS 

 S Slovenskim inštitutom za revizijo pripravljamo že 23. mednarodno konferenco o reviziji in kontroli informacijskih 
sistemov! Tudi letošnja konferenca bo v Zrečah, 22. in 23. septembra. Izvedena bo podobno kot zadnji 2 leti, a potem, ko je 
bila lanska konferenca po udeležbi najuspešnejša do zdaj, v organizacijskem odboru razmišljamo o širši mednarodni zasedbi. 

Vabimo vse, ki ste svoje delo in znanje pripravljeni deliti, da razmislite o pripravi prispevka za konferenco. Spremljajte 
naše objave, povabilo avtorjem in več podrobnosti bo objavljeno v kratkem! 

Na vrh 

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#opravljeno_delo
http://www.isaca.si/dokumenti/o_odseku/01_137-ISACA-SI_Bylaws-Eng_140304.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Kandidatura%20za%20člana%20UO
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_WillingnessToServe-Form_2014.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_ConflictOfInterest-Statement_2014.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

 Vabimo vas v našo odprto LinkedIn skupino ter na facebook stran Slovenskega odseka ISACA®! 

Tudi na družbenih omrežjih želimo razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, 
pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. V linkedIn skupini nas je že 77, prav lepo pa je zaživela facebook 
stran, kjer je bilo predvsem po zaslugi kolegice Maje Hmelak, lani prek 200 objav, ki jih je všečkalo 66 uporabnikov. Radi bi 
pridobili tudi zunanje člane. 

   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® 2015. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 571. 

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

http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
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.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter

