
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: 

 Povabilo avtorjem prispevkov za 21. konferenco 

 Pripravljalni seminar CRISC
TM

 

 Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

Povabilo avtorjem prispevkov za 21. konferenco 

V odsekovem UO pripravljamo programsko zasnovo naše že 21. konference o revidiranju in nadzoru informacijskih 
sistemov. Ta bo 24. in 25. septembra v Termah Zreče, povezana delavnica bo predvidoma 26. septembra. 

Konferenca je tudi letos namenjena revizorjem informacijskih sistemov (IS), notranjim revizorjem in revizorjem, strokovnjakom s 

področja varovanja informacij, vodenja IT in drugim strokovnjakov IT, a bo letos, kot ste že bili obveščeni v zadnjem Mesečniku, 
doživela kar nekaj sprememb. Imela bo 4 nosilne teme, na katere bodo pripravljeni 4 recenzirani članki, ki bodo konec avgusta 
objavljeni v tematski številki revije SIR*IUS. Članki bodo seveda predstavljeni tudi na konferenci. Za vse druge predstavitve članek 

ni zahtevan, vendar si želimo, da avtorji tudi zanje pripravite članke. Tudi ti prispevki bodo strokovno pregledani in lektorirani. Ker 
zbornika v dosedanji obliki ne bo več, bomo zbornik v odseku v elektronski obliki izdali sami in ga objavili na zaprtem delu članskih 
strani. 

Honorirani bodo samo članki za nosilne teme, za druge prispevke bodo avtorji prejeli knjige iz ISACA
®
 Bookstore. Še vedno pa 

avtorjem ne bo treba plačati kotizacije za konferenco. 

Avtorji prispevkov, izbranih za osrednji del, bodo morali članke oddati do 15. julija, avtorji drugih prispevkov pa do 20. avgusta! 
Vse predstavitve pričakujemo do 5. septembra 2013! 

Povabilo je namenjeno vsem, tako članom kot nečlanom, ki menijo, da lahko iz predlaganih tem sami pripravijo tehten prispevek, 
ali predlagajo strokovnjaka, ki ga poznajo kot dobrega predavatelja in so prepričani, da bo njegov prispevek na konferenci koristen 
za udeležence, ki jim je konferenca namenjena, in kakovostno podan! 

V priloženem povabilu si oglejte si podrobnosti o konferenci (predlagane nosilne in druge teme, navodila avtorjem, povezave do 
predlog...) in nam pošljite svoj predlog za prispevek ali predlog za avtorja! V pomoč pri odločitvi vam je lahko tudi pregled ocen 

zadovoljstva dosedanjih udeležencev konference! 

Na vrh 

Pripravljalni seminar CRISCTM (32 CPE) 

Potem, ko smo uspešno izvedli pripravljalni seminar CISA, vas vabimo na pripravljalni seminar CRISC
TM

 (32 CPE)! 

Od 9. do 12. aprila ga bosta izvedla dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, in mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, 
MBCP, CHFI, MBCI. Prijavite se lahko vse do začetka seminarja, 9. aprila ob 9. uri!                                            Dodaj v Outlook 

Naziv CRISC
TM

 je namenjen strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z upravljanjem tveganj v povezavi z informacijskimi 

tehnologijami (IT) in varovanjem sredstev podjetja. Pripravljalni seminar je glede na to, da gre za "vroče" področje, lahko namenjen 
širokemu krogu udeležencev, tudi iz izvršnega kroga, predvsem pa ga priporočamo: 

 strokovnjakom s področja IT, 

 strokovnjakom, ki se ukvarjajo s tveganji, 

 poslovnim analitikom, 

 vodjem projektov, 

 strokovnjakom, katerih naloga je zagotavljanje skladnosti, 

 in drugim. 

Ne spreglejte tudi pripravljalnega seminarja CISM
®
 (32 CPE), od 14. do 17. maja, ki g bosta izvedla mag. Rado 

Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

Oba seminarja bosta v predavalnici C Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), v 
Ljubljani, od torka do petka, od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori. 

Oglejte si vabili in se prijavite! Udeležnina je letos še posebej ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za vsakega lahko 
udeleženci z nazivi uveljavljate tudi po 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnici najdete v vabilih, na naših spletnih straneh ali 
straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_130324.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
http://www.si-revizija.si/publikacije/sir-ius.php
http://nalozi.isaca.si/Konferenca-2013_Vabilo_1303.pdf
mailto:tajnik@isaca.si;bivsi.predsednik@isaca.si?subject=Predlog%20prispevka%20za%20konferenco
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CRISC_Vabilo130215.pdf
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_CRISC-Pripravljalni_1304_32CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/Pripravljalni-CISM_Vabilo130215.pdf
http://www.isaca.si/index.php
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/index.php


Naslednji izpitni rok za pridobitev ISACA
®
 nazivov CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 bo 8. junija 2013, tudi v Ljubljani! Končni 

rok za prijavo je 12. april! Po opravljenem izpitu, če izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, lahko oddate tudi prijavo za pridobitev 
naziva. 

Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na spletnih 
straneh ISACA. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

Odprta skupina Slovenskega odseka na LinkedIn 

Na LinkedIn smo vzpostavili odprto skupino Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Zaprta skupina je bila sicer objavljena že prej, zdaj pa bi radi 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!   |   Naročnikov je 308. 

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