
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! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Prvi mednarodni kongres CSA
SM

 za Srednjo in Vzhodno Europo 

 Objavljeni osnutki prenovljenih smernic za dajanje zagotovil 

 Za sodelovanje v UO smo pridobili nova člana 

 Podprli smo Dan komunikacij na FRI 

 Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

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 konca tedna še prihranite 40€. Oglejte si program, se prijavite in si zagotovite sedež! 

Na vrh 

Objavljeni osnutki prenovljenih smernic za dajanje zagotovil 

ISACA
®
 je objavila osnutke prenovljenih 18 smernic za dajanje zagotovil! "Exposure draft" lahko komentirate do 

31. decembra, ali si osnutke zgolj ogledate. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila prihodnje leto. 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_131009.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.si/
http://www.csa-cee-summit.eu/
https://csa-cee-summit.eu/agenda/
http://www.csa-cee-summit.eu/register/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/IS-Audit-and-Assurance/Pages/ObjectivesScopeandAuthorityofITAudit.aspx#exposuredrafts
http://csa.si/


Za sodelovanje v UO smo pridobili nova člana 

Po obvestilu o odstopu Katje Hozjan z mesta članice upravnega odbora zaradi odhoda na začasno delo v tujino, smo 
objavili povabilo k sodelovanju do naslednjih volitev. Namen povabila je bil pridobiti prostovoljce, ki bi aktivno sodelovali pri 
doseganju zastavljenih ciljev, prispevali ideje in predloge ter sooblikovali podobo oziroma ugled odseka, ISACA nazivov in 
poklicev, povezanih z njimi. Povabilu sta se odzvala naša člana, Jernej Bravc, notranji revizor na NKBM, in Boris Vardjan, 
CISO na Deželni banki Slovenije. 

Po statutu ima odsekov upravni odbor 7 voljenih članov - funkcionarjev, a sodelovanje drugih pri delu ni prepovedano, niti ni 
prepovedano imenovanje zunanjih članov v komisije, ki bi jih imenoval UO. Zato bosta nova člana prevzela del nalog pri 
izpolnjevanju zastavljenega načrta dela za leti 2013, 2014, njuno članstvo v UO pa bomo formalizirali na naslednji skupščini, 
marca 2014. 

Na vrh 

Podprli smo Dan komunikacij na FRI 

30. septembra je Laboratorij za računalniške komunikacije na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v 
Ljubljani, izvedel Dan komunikacij. Udeležilo se ga je 150 do 200 študentov, s simboličnim prispevkom pa smo ga, v zameno 
za predstavitev, podprli tudi v odseku. Naš namen je bil predstaviti ter približati ISACA in odsek študentom. 

     

Na vrh 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

Že 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 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 445. 

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

