
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: 

  Objavili smo prevod novih standardov ISACA
®
 

  Ne pozabite torkovega brezplačnega izobraževanja 

  Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Objavili smo prevod novih standardov ISACA® 

 Standardi dajanja zagotovil in revidiranja IS, ki veljajo od 1. novembra, so na voljo tudi v slovenskem prevodu! 

V 2. izdaji ITAF
TM

 so na novo prevedeni samo standardi, smernice, ki niso bile razveljavljene, so ostale nespremenjene in so 
prevzete iz prejšnjega prevoda, dodane so jim zgolj nove oznake. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila, 
njihovi osnutki so bili na ogled do novega leta. 

Prevod so strokovno pregledali naši člani, prostovoljci, Peter Grasselli, Marko Jagodic, Boža Javornik, Boštjan Kežmah, 
Tadej Kosmačin, Jožica Kržič, Nataša Žabkar in Aleš Živkovič, pri uskladitvi prevedenih pojmov s prevodi v drugih revizijskih 
standardih pa nam je pomagal preizkušeni revizor Mitja Skitek. Vsem se ob tej priliki zahvaljujemo za čas in vloženi trud! 

Ob tem naj še spomnimo, da je na voljo tudi slovenski prevod pojmovnika ISACA, ki bo v kratkem posodobljen, revizorjem IS 
pa je lahko v pomoč tudi osnutek standardne mape revizije IS. 

Na vrh 

Ne pozabite torkovega brezplačnega izobraževanja 

V tem šolskem letu bomo brezplačna izobraževanja pripravili še 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. 
junija 2014. Na njih ste vabljeni vsi, tudi ne-člani, člani ISACA in vpisani v registre pri SIR lahko za udeležbo uveljavljate 2 
CPE oziroma 2 uri izobraževanja! 

 V torek, 7. januarja 2013 ob 16.30, bo Renato Burazer, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, predstavil 

Kaj se lahko naučimo od naših sosedov - razvoj dejavnosti revidiranja IS v hrvaških bankah                  Dodaj v Outlook 

Povzetek: Revizija IS je bila zelo nesistematična in v primerjavi s Slovenijo morda celo zanemarjena dejavnost v bankah 

sosednje Hrvaške vse do leta 2005, ko se zgodba korenito spremeni. Predstavljen bo sistematičen proces dvigovanja lestvice in 
pričakovanj, ki so jih morali izpolniti vsi deležniki. Predstavljene bodo zelo konkretne zahteve do uprav bank, zunanjih revizorjev, 
vodij informacijske varnosti in notranjih revizorjev. Razvoj dejavnosti revizije IS bo predstavljen tudi na primeru analize poročil 
zunanjih revizorjev in primeru poročila revizije IS, ki je bilo ocenjeno kot ustrezno. Vprašali se bomo, v katero smer je mogoče 
pričakovati nadaljevanje razvoja revizije IS v luči poslovnih izzivov in težav, ki jih imajo finančne inštitucije danes. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite poročati svojih CPE in obnoviti članstva v ISACA in Slovenskem odseku! Ostanite v stiku s stroko in 

ohranite prednosti, ki vam jih članstvo prinaša! 

Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. Med drugim smo že spomladi vzpostavili odprto LinkedIn 
skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA

®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje, predvsem mlajše člane. S tem bi želeli razširiti krog strokovnjakov in prejemnikov naših obvestil, 
spodbuditi razprave ali izmenjavo mnenj o aktualnih temah, pridobiti morebitne predloge za odsekovo delo. 

   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
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 453. 
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