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

 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA
®
, namenjeno zlasti seznanjanju z dejavnostjo odseka ter z 

novostmi in aktualnimi dogodki iz ISACA
®
. Objavljamo pa tudi novosti in vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

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

V tokratnem Mesečniku: 

 Povabilo na 21. konferenco 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Oktobrsko mesečno izobraževanje 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka 

o Vabimo člane k aktivnemu sodelovanju v odsekovem UO 

o Podpisali smo memorandum o sodelovanju s FRI 

o Prevod 2. izdaje ITAF
TM

 
o Prejemnikov Mesečnika in Obvestil je že prek 400! 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
 

o Objavljena 2. izdaja ITAF
SM

 
o Druge novice in nove elektronske vsebine 
o Brezplačna spletna izobraževanja 
o Članstvo in pridobitev nazivov 

 Prvi mednarodni kongres CSA
SM

 za Srednjo in Vzhodno Europo 

Povabilo na 21. konferenco 

Vabimo vas na že 21. mednarodno konferenco o revidranju in nadzoru informacijskh sistemov, 

ki bo 24. in 25. septembra v hotelu Atrij v Zrečah!                                                                                Dodaj v Outlook 

Povezani delavnici z naslovoma Forenzika za podjetja: Pasti digitalne forenzike pri notranjih preiskavah v podjetjih ali 
kako preiskave izpeljati zakonito in strokovno ter Upravljanje operativnih tveganj bosta tudi letos v Ljubljani, na 
Slovenskem inštitutu za revizijo, 26. septembra. 

Konferenca je namenjena revizorjem informacijskih sistemov (IS), revizorjem in notranjim revizorjem, strokovnjakom s 

področja varovanja informacij, vodenja IT in drugim strokovnjakov IT. Avtorji bodo izvedli 19 predavanj oziroma predstavitev o 
revizijski praksi, uporabi COBIT® 5, varovanju informacij, poslovanju v oblaku in drugih strokovnih izzivih. 

V prejšnjih napovedih smo vas že seznanili z nekaterimi spremembami v zvezi s konferenco! Letos boste za udeležbo lahko 
uveljavljali 16 CPE oziroma 16 ur izobraževanja (za vsako od delavnic po 7 CPE/ur), novo pa bo tudi to, da bo znižana cena 
373,32 € (polna je 439,20 €; cena delavnic je 295,55 €/347,70 €; vse z vključenim DDV) veljala za vse člane ISACA! 
Udeleženci bodo brezplačno prejeli tudi elektronski izvod COBIT

®
 5 for Assurance. 

Do konference je samo še nekaj več kot dva tedna. Oglejte si programe in povzetke prispevkov ter se prijavite! 

Na vrh 

Odsekova brezplačna izobraževanja 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so 

praviloma prvi torek v mesecu ob 16.30 uri, v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 
Ljubljana, Dunajska 106, 2. nadstropje. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega 
izobraževanja. 

Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu izvedli še 8. oktobra, 5. novembra in 3. decembra 2013, ter 7. januarja, 
4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija 2014. Letos novembra in decembra bodo izobraževanji izvedli še Uroš 
Žust in Maja Hmelak, ki bosta predstavila predloge in priporočila v zvezi z vsebino revizijske mape, Nataša Žabkar pa 
bo predstavila svojo doktorsko disertacijo o spremljanju učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme. 

Podrobnosti sledijo. Spremljajte najave v obvestilih in na spletni strani! 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1309.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/dokumenti/Konferenca-2013_Vabilo-v2_1306.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_21-Konferenca-130924-25_16CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Assurance-product-page.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php


Oktobrsko mesečno izobraževanje 

V torek, 8. oktobra 2013 ob 16.30, tokrat izjemoma v predavalnici A ZRFRS v 4. nadstropju,  
bo naš član, dr. Goran Šušnjar, predstavil svojo doktorsko disertacijo  

Nadzor in/ali zaupanje direktorja v odnosu do podrejenih.                                                           Dodaj v Outlook 

Povzetek: Nadzor in zaupanje predstavljata dve skupini mehanizmov, katerih se poslužuje management v odnosu do 

podrejenih, da bi dosegel cilje organizacije. Raziskave, ki so fokusirane le na eno izmed skupin mehanizmov so relativno 
pogoste, tudi v kontekstu IT managementa. Preučevanje obeh mehanizmov hkrati je redko in disertacija predstavlja poskus 
zapolnitve te vrzeli. V tem kontekstu dodatno obravnava še možne vplive osebnostnih lastnosti direktorja informatike na izbor 
specifičnih mehanizmov. Ugotovitve vabijo k premisleku o morebitni novi paradigmi izvajanja revizije informacijskih sistemov. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v tem šolskem 
letu! Za prispevek prejmete nagrado! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic, COBIT in drugih gradi ISACA; 

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za vse boste prejeli nagrado, uveljavljate lahko CPE, tako za pripravo predstavitve 
ali članka, kot za izvedbo predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih 

zaprtih odsekovih članskih straneh, v reviji SIR*IUS (honorirano) ali v ISACA Journal
TM

; za to možnost ponujamo dodatno 
spodbudo, »bon« za nakup elektronske knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je šestih dogodkov udeležilo skupaj 97 (od tega 67 članov, 1 bivši član in 29 ne-članov – v glavnem članov IIA), 
povprečno pa 43,5 udeleženca (37 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), marčevskega 48 (42), aprilskega 42 
(31), majskega 37 (34), junijskega pa 40 (34); 9 članov se je udeležilo vseh 6 izobraževanj. Lani smo imeli skupaj 123 udele-
žencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 65, 5, 24), povprečno 39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3) na predavanje, lani marca kar 
67 (49) udeležencev . 4 člani so se udeležili osmih predavanj, 6 sedmih, 10 šestih, med nečlani je bila najzvestejša 
udeleženka šestih predavanj (v 2011 5 članov na vseh 9 predavanjih, med nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Predstavitve s predavanj si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Vabimo člane k aktivnemu sodelovanju v odsekovem UO 

Ker nas je članica odsekovega upravnega odbora obvestila, da začasno odhaja v tujino, bomo do novembra kadrovsko še 
šibkejši. Po statutu nam članov UO do rednih volitev ni treba nadomeščati, le obvezne funkcije morajo biti zasedene. 

K sodelovanju v UO zato vabimo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni aktivno sodelovati pri doseganju zastavljenih 

ciljev, prispevati ideje in predloge ter sooblikovati podobo oziroma ugled odseka, ISACA nazivov in poklicev, povezanih z njimi! 

Sporočite nam svojo pripravljenost! 

Podpisali smo memorandum o sodelovanju s FRI 

Da bi bili ISACA, odsek in naša dejavnost kar najbolj prepoznavni, se trudimo navezati stike in se v okviru odsekovih 
možnosti dogovoriti o sodelovanju s podobnimi strokovnimi neprofitnimi združenji, pa tudi s fakultetami. Prvi tovrstni dogovor - 
memorandum o sodelovanju smo sklenili s Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v Ljubljani. 

Po dogovoru bomo s FRI iskali priložnosti za izmenjavo znanja in strokovnjakov, vsak bo na svoji spletni strani objavil logot ip 
in povezavo do partnerjevih spletnih strani, podpirali bomo članstvo akademskih zagovornikov v ISACA in si prizadevali za 
pridobitev članov študentov. 

Prevod 2. izdaje ITAF
TM

 

Odločili smo se, da v program prevodov ISACA gradiv letos uvrstimo prevod 2. izdaje ITAF
TM

. Kot ste bili seznanjeni in 
si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju, ta vsebuje prenovljene, na izvedbo revizijskega procesa osredotočene, 
standarde za revizijo in dajanje zagotovil za IT, ki bodo obvezni za revizije po 1. novembru letos. 

Tudi tokrat bomo za pokritje stroškov prevoda oddali vlogo ISACA, glede na to, da so ISACA standardi del slovenskega 
pravnega reda pa računamo tudi na sodelovanje sekcije preizkušenih revizorjev IS in SIR. Prevod bomo predvidoma zaključili 
in objavili že decembra. 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1310_NadzorZaupanjeDirektorja_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/download.php#leto-2013
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Sodelovanje%20v%20odsekovem%20UO
http://nalozi.isaca.si/ISACA-FRI_Memorandum_1307.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-A-Professional-Practices-Framework-for-IS-Audit-Assurance-2nd-Edition.aspx


Ker so v novi izdaji ITAF prenovljeni zgolj standardi, smo za sodelovanje že pridobili dovolj prostovoljcev. Priložnost za vse, ki 
bi bili pripravljeni sodelovati, bo spet spomladi prihodnje leto, ko bo ISACA po napovedi izdala še prenovljene in tri manjkajoče 
smernice. 

Prejemnikov Mesečnika in Obvestil je že prek 400! 

Tisti, ki iz radovednosti ali sicer pogledate tudi v nogo naših sporočil ste morda opazili, da število prejemnikov naših e-
sporočil nenehno raste. Z večjim številom prejemnikov je večja tudi odgovornost, zato se bomo letos potegovali za ISACA 
nagrado za komuniciranje, ki je nadomestila prejšnjo nagrado za spletno stran. 

Naj ob tem spomnimo, da smo za spletno stran prejeli zlato nagrado za leto 2011, ki je za zdaj zadnja v vrsti odsekovih 
nagrad! 

Priporočite Mesečnik svojim prijateljem tudi vi! 

Zbiramo podatke o odseku 

Ker se približuje 20. obletnica odsekovega delovanja in smo na postorjeno v teh letih lahko ponosni - oglejte si seznam 
prejetih nagrad -, bi želeli "pozabi iztrgati" dogodke in posameznike, še posebej tiste, ki so s prostovoljnim delom prispevali k 
odsekovim dosežkom. 

Vse sedanje in bivše člane vabimo, da pobrskate po spominu in svojih arhivih, nam pomagate s podatki ali 
napotili ter nam pošljete morebitna poročila in gradiva! Nekatere si že lahko ogledate na naši spletni strani. 

Člani Slovenskega odseka 

V Slovenskem odseku ISACA se trudimo kar najbolje razumeti želje in potrebe naših članov ter se jim z delovanjem in 

aktivnostmi kar najbolj približati. Zato skladno s politiko zasebnosti, objavljeno na naši spletni strani, spremljamo oziroma 
vodimo statistiko o naših članih. 

Še posebej povedna in pomembna sta podatka o vaši starosti in dejavnosti. Ker ju vsi ob vpisu niste izpolnili ali pa ste od 

vpisa zamenjali delovno mesto in dejavnost - manjka skoraj šestina vseh podatkov, kar lahko dokaj spremeni sliko o članih -, 
vas prosimo, da dopolnite in posodobite demografske podatke v svojem ISACA profilu. 

Člani ISACA
®
 s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka. V odseku nas je 149 članov, od tega 2 

"akademska zagovornika", 1 član študent in 1 član na podlagi opravljenega (CISM) izpita. Letos smo pridobili 9 novih ali po 
prekinitvi ponovno včlanjenih članov (po marcu še Zdenka Ulaga, Samo Jerman - na podlagi opravljenega izpita -, Luka 
Terbuc, Gregor Ogris, Matevž Mutec in Rok Založnik; v 2012 20, v 2011 23), zadržali smo jih 88% (v 2012 90,2%, v 2011 
85,5%), kljub temu pa drugič v zgodovini odseka (prvič 2011) zabeležili padec števila članov glede na preteklo leto (5,3-
odstotnega: 144 članov 31. julija). Kot razloga za izstop so bivši člani navedli samo 2: menjava področja dela in neplačilo 
članarine s strani delodajalca oziroma previsok osebni strošek. Slednje je verjetno tudi razlog za manjše število novih in 
posledično padec števila vseh članov. 

14 članov ima Platinasto (prek 15 let), 39 Zlato (10 do 14 let), 53 Srebrno (5 do 9 let) in 20 Bronasto (3 do 4 leta) raven 
članstva. 116 članov ima pravico uporabljati nazive (77,9% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 29 po 2 naziva. Letos sta 2 člana 
pridobila naziv CISA in Borut Hribovšek septembra CISM, za kar mu čestitamo (v 2012 9 novih: 7 CISA, 2 CISM; v 2011 28: 
17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo člani 161 veljavnih nazivov: 103 CISA, 34 CISM, 15 CGEIT, 9 CRISC. Od članov 
ISACA jih ima 77 tudi naziv PRIS. 

 

V odseku je 24 članic, "povprečni" član je rojen 1965., torej "mlad" nekaj prek 47 let: najstarejši član je (po nepopolnih 
podatkih, n = 130) rojen 1947., najmlajša članica 1985., 9 članov je mlajših od 35 let. 

125 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 113 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 32,2% članov je zaposlenih v 
tehnoloških storitvah in svetovanju, 22,1% v bančništvu in finančnem posredništvu, 7,4% v javni upravi, 6% v 
zavarovalništvu... 

Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk pa je prikazana na sliki. 

Na spletni strani objavljamo izključno člane, ki se s tem strinjajo. Če bi tudi vi želeli, da objavimo vaše ime in strokovne nazive, 
nam na tajnik@isaca.si vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete tudi na spletni strani. 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn in strani na facebook 

Spomladi smo vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o 
odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

  Pridružite se nam in delite svoja mnenja! 

Na vrh 

http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf
http://www.isaca.si/clanstvo.php
https://www.isaca.org/myisaca/Pages/MyProfilePage.aspx
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1112.pdf
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter


Novice iz ISACA® 

Objavljena 2. izdaja ITAF
TM

 s prenovljenimi standardi revidiranja in dajanja zagotovil 

ISACA
®
 je objavila novo, 2. izdajo ITAF

TM
, v okviru katere je objavljenih 17 prenovljenih standardov za 

revidiranje in dajanje zagotovil za informacijske sisteme! Nova izdaja ITAF
TM

 predstavlja novo strukturo oziroma okvir za 

dajanje zagotovil, osredotočen na revizijski proces, saj so bili že januarja letos opuščeni v konkretne naloge usmerjeni 
standardi in smernice. V novem okvirju so oboji razdeljeni na splošne (po 8 standardov in smernic), izvedbene (7 standardov 
in 8 smernic), ter poročevalske (po 2 standarda in smernici), pri čemer so zaradi preglednosti ohranjene tudi stare oznake 
smernic. Od predvidenih 18 smernic je 15 objavljenih nespremenjenih, 3 pa so še v razvoju. Prejšnja orodja in tehnike 
nadomeščajo druga ISACA gradiva, in sicer bele knjige, programi revidiranja in dajanja zagotovil, COBIT 5 družina... (glej 
stran 82 v ITAF). 

Sicer pa ISACA izvaja tudi pregled smernic. Osnutek prenovljenih in novih smernic bo dan v obravnavo strokovni javnosti 
predvidoma še ta mesec, objavljene pa naj bi bile spomladi 2014! 

2. izdajo ITAF si lahko z ISACA spletnih strani prenesete brezplačno. Novi standardi bodo obvezni za vse revizije 
informacijskih sistemov po 1. novembru 2013, do takrat veljajo obstoječi, ki so na voljo tudi v slovenščini. Kot ste lahko 
prebrali malo višje pa bodo še letos v slovenščini na voljo tudi novi standardi. 

Druge novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

Tokrat najpomembnejše novice in objave iz ISACA
®
 in Knowledge Centra: 

 Še vedno pričakujemo naslednji izdelek iz družine COBIT
®
, ki naj bi po napovedih bil COBIT 5 for Risk. 

 Izšla je 5. številka ISACA Journala! V njej boste med drugim našli nekaj člankov o uporabi COBIT 5. Naj spomnimo, 
da članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si tako že 
lahko brezplačno ogledate članke iz 5. lanske in starejših številk. Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 V 17. številki obvestil @ISACA, ki jih lahko brezplačno naročijo tudi nečlani, preberite kratko predstavitev Capturing 

Forensics Data, Leightona Johnsona, CISA, CISM, CIFI, CISSP, o tem, kaj pričakovati, ko v podjetje pridejo forenziki, v 
18. številki pa nasvet Sudarsana Jayaramana, CISA, CISM, COBIT, Why, When and How to Migrate to COBIT 5, ali 

pomisleke Jacka Freunda, Ph.D., CISA, CISM, CRISC, o nevarnostih pri uporabi pristopa "treh obrambnih linij", The 3 
Lines of Defense: Bad Lenses in Good Frames, pri podeljevanju odgovornosti v zvezi z upravljanjem tveganj. 

 Na blogu ISACA Now pa lahko med drugim preberete razmišljanje Briana Barnierja o tem, ali so bili iz izpada trgovalnega 

sistema NASDAQ potegnjeni pravi nauki, Have the right lessons been learned from the NASDAQ outage?. 

Ker se spletne strani ISACA nenehno dopolnjujejo vas vabimo, da jih raziščete, si ogledate navodilo o prilagoditvi portala 
MyISACA in si ga prilagodite tako, da boste redno na tekočem z želeno vsebino. ISACA Journal, ki ga člani prejmete na dom 
pa najdete tudi v spletni različici JOnline, ter prilagojenega za Kindle Fire, Android in Apple naprave. 

Brezplačna spletna izobraževanja 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 
tematikami. 

 

Managing the Mobile Onslaught: Securing Endpoints to Apps (5 CPE) 

Prihranite si dan! | sreda, 18. september 2013 

Cloud Security (5 CPE) 

Prihranite si dan! | sreda, 4. december 2013 

The State of Cybersecurity 
Enterprise Risk Management: Provide Security from Cyberthreats 

Oglejte si arhivirane konference in pridobite dodatne CPE! | Več o virtualnih 
konferencah 

 

The Value of Privileged Identity Governance (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 12. september 2013 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pridobitev nazivov 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine pred koncem leta boste pridobili takoj pridobili vse članske 

ugodnosti in polno članstvo do konca leta 2014! Izkoristite prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega 
odseka! 

                   

Do 25. oktobra je še čas za prijavo na ISACA
®
 CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 izpite 14. decembra, ki bodo 

tudi v Ljubljani! 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, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje. 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/ITAF2ndEd.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Pages/Standards-for-IT-Audit-and-Assurance.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-A-Professional-Practices-Framework-for-IS-Audit-Assurance-2nd-Edition.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Pages/Standardi-za-IT-Revizijo-in-Zagotovila.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-17-14-August-2013.aspx#6
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-17-14-August-2013.aspx#6
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-18-28-August-2013.aspx#1
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-18-28-August-2013.aspx#1
http://www.isaca.org/About-ISACA/-ISACA-Newsletter/Pages/at-ISACA-Volume-18-28-August-2013.aspx#1
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=331
https://www.isaca.org/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/Member-Tutorials.aspx
https://www.isaca.org/MyISACA/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conference-Managing-the-Mobile-Onslaught-Securing-Endpoints-to-Apps.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/The-State-of-Cyber-Security.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/ERM.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Webinar-The-Value-of-Privileged-Identity-Governance.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Pages/Benefits.aspx
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Apply-for-Certification/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/Virtual-Conferences.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/webinars.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx


Prvi mednarodni kongres CSASM za Srednjo in Vzhodno Europo 

Po dogovoru vzajemno objavljamo vabila na dogodke organizacij, s katerimi sodelujemo. Člani Slovenskega odseka ISACA 
se med drugim lahko brezplačno udeležijo tudi mesečnih sestankov Slovenskega odseka Cloud Security Alliance

SM
 - 

CSA.Si. ISACA
®
 je pridruženi ustanovni član CSA. 

 

Slovenski odsek CSA kot soorganizator najavlja prvi mednarodni kongres CSA za Srednjo in Vzhodno Europo, 
CSA CEE SUMMIT 2013, ki bo 23. oktobra v Ljubljani! 

"Nekatere organizacije bodo tarča ne glede na to kaj počnejo, vendar večina postane tarča glede na to kaj počnejo. Če je 
vaša organizacija zares izbrana tarča, razumite čim več o tem, kar bo vaš nasprotnik verjetno storil in kako daleč je 
pripravljen iti." 
(Vir: Verizon 2013 Data Breach Investigations Report) 

Pri programu prvega kongresa za Srednjo in Vzhodno Evropo so sodelovali ključni člani področja varnosti v oblaku iz različnih 
Evropskih CSA odsekov. Zato bo udeležba priložnost, da: 

 Poslušate več kot 15 strokovnjakov računalništva v oblaku iz cele Evrope in Bližnjega Vzhoda; 

 Iz različnih sekcij izberete predavanja, ki vas zanimajo; 

 Se seznanite s pomembnimi novostmi o pravnih in regulativnih vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov, odgovornostjo, 

dostopnostjo in še veliko več! 

 Se srečate in mrežite z vodilnimi CISO, CIO in CTO s področja računalništva v oblaku, ter varnosti računalništva v oblaku 

iz cele Evrope. 

 Se pridružite CSA pri ustvarjanju edinstvenega okolja odločanja in diskusij med končnimi uporabniki, oblikovalci politik 

ter ponudniki. 

S prijavo do 10. septembra prihranite 40€. Člani CSA imajo še dodaten 10% popust! Oglejte si brošuro kongresa CSA CEE 
Summit, se prijavite in si zagotovite sedež! 

Na vrh 

 

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

Objavljeno 8.9.2013.   |   © Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 406. 

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

http://www.csa-cee-summit.eu/
file:///C:/Users/MarkoJag/Documents/ISACA-SI/e-obvestila/Mesečnik/csa-cee-summit.eu/download-brochure/
file:///C:/Users/MarkoJag/Documents/ISACA-SI/e-obvestila/Mesečnik/csa-cee-summit.eu/download-brochure/
http://www.csa-cee-summit.eu/register/
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://csa.si/

