
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: 

  Še je čas za oddajo predloga prispevka za 22. konferenco! 

 Ne pozabite: aprilsko brezplačno izobraževanje 

 Pripravljalna seminarja CRISC
TM

 in CISM
®
 (po 32 CPE) 

Še je čas za oddajo predloga prispevka za 22. konferenco! 

 Podaljšali smo rok za oddajo predlogov prispevkov za 22. mednarodno konferenco o revidiranju in vodenju IS! 

Povabilo je namenjeno vsem, tako članom kot nečlanom, ki menijo, da lahko sami pripravijo tehten prispevek, ali poznajo 
strokovnjaka, ki je dober predavatelj in bi bil njegov prispevek na konferenci koristen za udeležence! 

Konferenca bo v torek, 23., in v sredo, 24. septembra, v Termah Zreče, delavnica pa 25. septembra v Ljubljani. Podrobnosti 
o konferenci in navodila si oglejte v priloženem vabilu avtorjem in nam na priloženem obrazcu čimprej, najkasneje do 31. 
marca 2014, pošljite svoj predlog za prispevek, delavnico ali predlog za avtorja! 

Predavatelji, vabljeni! V pomoč pri odločitvi vam je lahko tudi pregled ocen zadovoljstva dosedanjih udeležencev konference! 

Na vrh 

Ne pozabite: aprilsko brezplačno izobraževanje 

 V torek, 1. aprila 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Gorazd Božič predstavil delovanje SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) - nacionalnega odzivnega 
centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij -, s predavanjem 

Omrežni incidenti v Sloveniji (2 CPE)                                                                                                   Dodaj v Outlook 

Povzetek: Predstavljeno bo delovanje odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT. Na nekaj izbranih primerih 
obravnavanih incidentov bo ilustrirano trenutno stanje in način odzivanja na varnostne grožnje na omrežju. 

Na vrh 

Pripravljalna seminarja CRISCTM in CISM® (po 32 CPE) 

Organiziramo pripravljalna seminarja za izpita CRISC in za CISM! Do začetka seminarjev se lahko prijavite nanju! 

Letos je novo, da smo seminarja CRISC in CISM ponudili tudi bližnjim ISACA odsekom. Če se bodo prijavili tudi tuji 
udeleženci - za CISM eno prijavo že imamo -, bosta seminarja v angleščini, in sicer: 

 CRISC: 23.-26. april, dr. Borut Jereb, CISA, CISM, CGEIT, PRIS, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, 

 CISM: 7.-10. maj, mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 

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

Oglejte si vabili in se prijavite! Udeležnina je tudi letos ugodna, za vsakega od seminarjev po 600 €, za člane ISACA in 
imetnike nazivov SIR po 510 € (obakrat z vključenim DDV), za vsakega lahko udeleženci z nazivi uveljavljate po 32 CPE 
oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnice najdete v vabilih, na naših spletnih straneh ali straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

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

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

 

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