
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: 

  Prejeli smo nagrado ISACA za zadržanje članov! 

  22. mednarodna konferenca 

 Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

  2. mednarodni kongres CSA
SM

 CEE 

Prejeli smo nagrado ISACA za zadržanje članov! 

 

 S ponosom vas obveščamo, da je Slovenski odsek ISACA v 20. letu delovanja od ISACA prejel že 
24. nagrado, tokrat nagrado za zadržanje članov! Nagrado razumemo predvsem kot potrdilo oziroma 
pohvalo dobrega dela. 

V odseku nas je trenutno 148 članov, letos smo pridobili 4 nove. Od lanskih jih le 9 članstva ni obnovilo, kar 
pomeni kar 93-odstotno zadržanje! Med vsemi odseki je višji delež članov uspelo zadržati samo 
Danskemu odseku s 94%. 

Na vrh 

22. mednarodna konferenca 

 Pripravili smo program letošnje že 22. mednarodne konference o revidiranju in upravljanju informacijskih 
sistemov, ki bo 23. in 24. septembra v Zrečah. Ob konferenci bomo 25. in 26. septembra v Ljubljani izvedli dve delavnici v 
angleščini. Poznani so že vsebina in tudi cene: na konferenci bo 22 avtorjev predstavilo 18 prispevkov, udeležnina bo 439,20 € 
oziroma 373,32 € z DDV, imetniki nazivov boste lahko uveljavljali po 16 CPE. 

Spremljajte našo spletno stran, popolno vabilo bomo objavili v kratkem! 

Na vrh 

Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

 ISACA
®
 je objavila 3. izdajo ITAF

TM
, okvira strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS, ki poleg 

standardov, veljavnih od 1. novembra lani, zdaj vključuje tudi 18 novih smernic. Te bodo veljale od 1. septembra 2014. 3. 
izdaja ITAF

TM
 je na voljo brezplačno, prav tako v slovenščino prevedena 2. izdaja z veljavnimi standardi in smernicami dajanja 

zagotovil/revidiranja IS. 

Besedilo novih smernic je dokaj obsežno, v projekt pa bi radi vključili tudi posodobitev prevoda pojmovnika ISACA
®
, zato vas 

vabimo k sodelovanju pri strokovnem pregledu prevoda! Sporočite nam svojo pripravljenost, za sodelovanje boste lahko 
uveljavljali CPE! 

Na vrh 

2. mednarodni kongres CSASM CEE 

 

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

pridruženi ustanovni član CSA. Zato posredujemo vabilo Slovenskega odseka Cloud Security 
Alliance

SM
 - CSA.Si na: 

2. mednarodni kongres CSA Srednje in Vzhodne Evrope za strokovnjake s področja varnosti v oblaku. 

Kongres bo 2. julija v Ljubljani, v prostorih FRI na Tržaški 25. Kotizacija znaša samo 49 €, za javne uslužbence 29 €, člani 
Slovenskega odseka ISACA imajo 10-odstotni popust. Prijavite se prek spleta. 

Predavali bodo Jesus Luna, Research Director, CSA EMEA, Michele Bezzi, Research Manager, SAP Labs France, James 
Snow, Google Apps Product Strategiest, Google, Kai Roer, Security Culture Communicator, The Roer Group, Gorazd Božič, 

direktor SI-CERT, in drugi... 
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Po izrednem uspehu lanskega bo kongres ponovno priložnost, da slišite strokovnjake računalništva v oblaku iz cele Evrope, v 
različnih sekcijah izberete predavanje, ki vas zanima, se srečate in mrežite z vodilnimi CISO, CIO in CTO s področja 
računalništva v oblaku, ter varnosti računalništva v oblaku iz cele Evrope, ter se pridružite CSA pri ustvarjanju edinstvenega 
okolja odločanja in diskusij med končnimi uporabniki, oblikovalci politik ter ponudniki. 

Na vrh 

 

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