
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: 

  Članarina do konca leta 2015 in popust pri zgodnji registraciji za izpit za naziv ISACA! 

  Študente vabimo na brezplačni ISACA
®
 dan na Univerzi v Mariboru! 

 Vabimo vas na 22. mednarodno konferenco 

 Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

Članarina do konca leta 2015 in popust pri zgodnji registraciji za izpit za naziv ISACA! 

 Pridružite se ISACA
®
 pred koncem leta! S plačilom članarine do 31. decembra boste postali član te uveljavljene 

mednarodne organizacije kar do konca leta 2015, že takoj pa boste lahko uveljavljali vse prednosti članstva. 

                   

Do 20. avgusta lahko izkoristite tudi popust pri zgodnji registraciji za opravljanje izpitov za pridobitev ISACA nazivov, ki 
bodo 13. decembra, ponovno tudi v Ljubljani. Člani imajo seveda dodaten popust. 

Na vrh 

Študente vabimo na brezplačni ISACA® dan na Univerzi v Mariboru! 

 V ponedeljek, 29. septembra med 9. in 12. uro, organiziramo na Univerzi v Mariboru brezplačni dogodek, s katerim 

želimo študentom predstaviti in približati ISACA
®
, njene produkte, dejavnosti oziroma področja, ki jih pokriva, ter nazive, ki jih 

podeljuje oziroma povezane poklice. Predviden je naslednji program: 

   9.00-  9.30  Otvoritev – predstavitev ISACA, beseda predstavnika UM; 

   9.30-10.00  Upravljanje IS (vodja informatike, Gorenje); 

 10.00-10.30  Revizija IS (predstavnik KPMG); 

 10.30-11.00  Varovanje IS (strokovnjak za varovanje IS, Gorenje); 

 11.00-12.00  Okrogla miza in zaključna beseda. 

Popoln program bo objavljen v kratkem, za udeležbo bo potrebna prijava. Povabite svoje znance - študente! 

Na vrh 

Vabimo vas na 22. mednarodno konferenco 

 Vse, ki jih zanimajo aktualne teme v zvezi z upravljanjem in ravnanjem z IS ter pomen dajanja zagotovil in revidiranja IS 
pri tem, vabimo na že 22. mednarodno konferenco o revidiranju in upravljanju informacijskih sistemov, ki bo 23. in 24. 
septembra v Zrečah. Na konferenci bo 22 avtorjev predstavilo 18 prispevkov. Udeležnina znaša 439,20 €, za člane 
Slovenskega odseka ISACA in imetnike nazivov SIR pa 373,32 € z DDV. Za udeležbo boste lahko uveljavljali po 16 CPE. 

Ob konferenci bomo 25. in 26. septembra v Ljubljani izvedli dve delavnici, obe v angleščini, in sicer Rolf von Roessing, Kaj 
bo delovalo pri varnosti v oblaku – upravljanje, transformacija, reševanje izzivov, ter Urs Fischer, Upravljanje 
dobaviteljev z uporabo COBIT 5. Udeležnina za delavnici znaša po 347,70 € oziroma 295,55 €, za udeležbo boste lahko 
uveljavljali po 7 CPE. 

Za konferenco smo tokrat uspeli pridobiti sponzorja, podjetje AdriaData d.o.o. s partnerjem Qualys. Sponzor se bo s 
predstavitvami v živo in s predavanjem predstavil tudi na konferenci. 

Verjamemo, da smo uspeli pripraviti zanimiv program! Prijavite se lahko na spletni strani www.si-revizija.si, prijavnici za 
konferenco in delavnici najdete tudi na koncu vabila na 22. konferenco. Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_140810.pdf
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2014
http://www.isaca.si/
http://www.isaca.org/Membership/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/Exam-Registration.aspx
http://nalozi.isaca.si/22KonferencaRKIS-2014_Vabilo_1407.pdf
http://nalozi.isaca.si/22KonferencaRKIS-2014_Sponzor_1407.pdf
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/konf-is.php
http://nalozi.isaca.si/22KonferencaRKIS-2014_Vabilo_1407.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
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


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 letos. 3. izdaja ITAF
TM

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

zagotovil/revidiranja IS. 

Zaradi pomena okvira in novih smernic bomo seveda prevedli tudi te. Za prevod smo od ISACA pridobili 2.000 USD, razliko do 
skupnega stroška pa bo po dogovoru pokril Slovenski inštitut za revizijo. 

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 

 

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 500. 

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

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/ITAF-IS-Assurance-Audit-/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-3rd-Edition.aspx
http://www.isaca.si/dokumenti/ISACA_Glossary_Translation-SI.pdf
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Sodelovanje%20mnenje%20o%20Mesečniku%20in%20Obvestilih
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

