
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 ZLATO spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Objavljeni prenovljeni standardi za revizijo in dajanje zagotovil za IS! 

 Povabilo na 21. konferenco 

 Oktobrsko brezplačno izobraževanje 

 Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Objavljeni prenovljeni standardi za revizijo in dajanje zagotovil za IS! 

ISACA
®
 je objavila novo, 2. izdajo ITAF

TM
, v okviru katere je objavljenih 17 prenovljenih standardov za 

revidiranje in dajanje zagotovil za informacijske sisteme! 

V objavi manjkajo 3 predvidene smernice, ki so še v razvoju, sicer pa nova izdaja ITAF
TM

 predstavlja novo strukturo oziroma 
ookvir za dajanje zagotovil, osredotočen na revizijski proces, saj so opuščeni v konkretne naloge usmerjeni standardi in 
smernice. 

Standardi in smernice so 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. Prejšnja 
orodja in tehnike pa nadomeščajo ISACA gradiva, in sicer bele knjige, programi revidiranja in dajanja zagotovil, COBIT 5 
družina... (glej stran 82 v ITAF). O prenovi standardov in ITAF ste se lahko poučili iz objavljenih osnutkov in obvestil, o 
razveljavljenih smernicah pa ste lahko prebrali tudi v Mesečniku. 

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! 

Na vrh 

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! 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 konferenc 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. 

Oglejte si programe in povzetke prispevkov ter se prijavite! 

Na vrh 

Oktobrsko brezplačno izobraževanje 

Odsek bo čez poletje na počitnicah, v naslednjem šolskem letu pa bomo brezplačna izobraževanja pripravili 8. oktobra, 5. 
novembra, 3. decembra, 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija. 

V torek, 8. oktobra 2013 ob 16.30, 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 
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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! 

Na vrh 

Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Vzpostavili smo 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 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
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 375. 

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

http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
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

