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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: 

  Skupščina je potrdila letno poročilo in izvolila novi UO 

  Priznanje Boži Javornik ob 20. obletnici odseka 

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

 Povabilo avtorjem na 23. konferenci RKIS 

 Mednarodni kongres CSA – CEE Summit 2015 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Skupščina je potrdila letno poročilo in izvolila nov UO 

Na torkovi skupščini, ki je sovpadla z 20. obletnico delovanja odseka, je 42 prisotnih članov potrdilo letno poročilo za 2014 

(oglejte si tudi prejšnja poročila o delu), finančni načrt za tekoče leto in izvolilo nov upravni odbor. 

 V mandatu 2015-2017 nas bodo zastopali: predsednik Peter Grasselli, tajnica Taja Andrej, skrbnik za GEIT Miha 

Ozimek, skrbnik za raziskave Damir Savanović ter člani Boža Javornik, Anja Pirc in Vinko Letnar. Član UO je tudi Renato 

Burazer, ki je samodejno zasedel funkcijo bivšega predsednika. Na povezavi si oglejte predstavitev članov UO. 

Na prvi seji UO bodo člani po statutu izmed sebe imenovali podpredsednika, blagajnika in skrbnika za komuniciranje ter razdelili 

druge naloge. Prva bo oblikovanje programa dela, s katerim bi še izboljšali kakovost storitev za člane, povečali prepoznavnost 

ISACA in odseka ter s tem uspeli zadržati enak delež članov, kot v zadnjem času, in pridobiti nove, predvsem mlade. UO vabi 

člane, da prispevajo pobude in sodelujejo pri doseganju odsekovih ciljev! 

Članom dosedanjega UO, Renatu Burazerju, Urošu Žustu, Marku Jagodicu, Damirju Savanoviću, Boži Javornik, Jerneju 

Bravcu, Borisu Vardjanu, Iztoku Starcu, Marku Kavčiču in Radu Ključevšku, ki so vsak po svoje prispevali k uspehu v 

zadnjem mandatu, se zahvaljujemo za opravljeno delo! 

Na vrh 

Priznanje Boži Javornik ob 20. obletnici odseka 

Na torkovem dogodku o Varnosti v internetu, s katerim smo obeležili 20. obletnico delovanja odseka, je bilo prisotnih rekordnih 

71 udeležencev, od tega 58 članov. 

 

20 let odsekovega delovanja pa je zaznamovala tudi naša ustanovna članica, Boža Javornik. 

Sodelovala je pri vodenju odseka, organizaciji izobraževanj in konferenc ... »Morda se tuji predavatelji po 

obisku Slovenije niso spominjali imena države, v kateri so gostovali, z gotovostjo pa so se spominjali 

Bože.« 

 Zato smo Boži na dogodku ob odsekovi 20. obletnici za ves dosedanji trud podelili priznanje za 

prispevek k promociji ISACA® in odseka ter razvoju stroke. 

Iskreno ji čestitamo in se veselimo njenega sodelovanja tudi v prihodnje! Čestitki se pridružuje Slovenski inštitut za revizijo. 

Na vrh 

http://us6.campaign-archive1.com/?u=90c43cdec7ca68b624baf8d92&id=3841ff152e
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2015
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_2014_LetnoPoročilo.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#opravljeno_delo
http://nalozi.isaca.si/Člani-UO_ISACA-SI_130305.pdf
http://www.isaca.si/dokumenti/o_odseku/01_137-ISACA-SI_Bylaws-Eng_140304.pdf
mailto:predsednik@isaca.si;tajnik@isaca.si?subject=Pobuda%20vodstvu%20odseka
http://www.isaca.si/download.php#leto-2015
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://tiny.cc/kp8pux
http://tiny.cc/kp8pux
http://www.isaca.si/o_odseku.php
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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! Skrajni 

rok za prijavo 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 vključenim 

DDV). Če bomo uspeli privabiti tuje udeležence, bodo seminarji v angleščini! 

Spremljajte naše objave in objave Slovenskega inštituta za revizijo, podrobnosti in prijavnice za vsak seminar (CISM, 

CISA in CGEIT) najdete na povezavah! Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

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 

Mednarodni kongres CSA – CEE Summit 2015 

 

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

pridruženi ustanovni član CSA. 

Posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security Alliance
SM

 - CSA.Si na: 

3. mednarodni kongres CSA Srednje in Vzhodne Evrope za strokovnjake s področja varnosti v oblaku, ki bo 11. marca 

2015 v Ljubljani! Za udeležbo boste lahko uveljavljali 7,5 CPE. 

Člani Slovenskega odseka ISACA lahko uveljavljamo 10-odstotni popust na polno kotizacijo, ki znaša 189 € brez DDV. 

Prijavite se lahko prek spleta. 

Na vrh 

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/izobrazevanje.php
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-opravljanje-izpita-isacar-cismr
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-opravljanje-izpita-isacar-cisar
http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/pripravljalni-seminar-za-pripravo-na-izpit-iz-isaca-preizkusen-v-vodenju-it-v
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
https://csa-cee-summit.eu/
https://csa-cee-summit.eu/register/
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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 84, zaživela je tudi facebook stran, ki 

jo 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 583. 

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

