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Če imate težave s prikazom sporočila, ga preberite v brskalniku ali si ga oglejte v arhivu 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! 

Povabilo avtorjem prispevkov za 23. mednarodno konferenco RKIS 

 S Slovenskim inštitutom za revizijo pripravljamo programsko zasnovo že 23. mednarodne konference o revidiranju 

in kontroli informacijskih sistemov! Tudi letošnja konferenca bo v Zrečah, 22. in 23. septembra, povezani delavnici pa 24. 

in 25. septembra v Ljubljani. Konferenca bo izvedena podobno kot zadnji 2 leti, a potem, ko je bila lanska konferenca po 

udeležbi najuspešnejša do zdaj, v organizacijskem odboru razmišljamo o širši mednarodni zasedbi. 

Konferenca je tudi letos namenjena vsem, ki se ukvarjajo alli jih zanima upravljanje in vodenje informacijskih sistemov (IS): 

izvršnim direktorjem, katerih delo vključuje IS, strokovnjakom s področja vodenja IT, varovanja informacij, upravljanja tveganj in 

drugim strokovnjakov IT, še posebej pa revizorjem IS, notranjim revizorjem in revizorjem finančnih izkazov. Tudi letos zaradi od-

ločitve SIR žal ne bo enotnega zbornika. Recenzirani članki na nosilne teme, ki jih bo izbral programski odbor, bodo objavljeni v 

tematski številki e-revije SIR*IUS, ki bo izšla konec avgusta. A tudi drugi prispevki bodo strokovno in jezikovno pregledani, kot lani 

pa bodo objavljeni v e-zborniku, ki ga bomo pripravili v odseku. Vsi članki bodo predstavljeni na konferenci, udeleženci bodo prejeli 

izvod tematske številke SIR*IUS in e-zbornik*, predstavitve predavanj pa bodo kot do zdaj objavljene na odsekovi spletni strani. 

Honorirani bodo članki za nosilne teme, za druge prispevke bodo avtorji prejeli knjige v določeni vrednosti iz ISACA® Bookstore. 

Avtorji bodo oproščeni plačila kotizacije za konferenco, seveda pa bodo lahko uveljavljali ure CPE oziroma izobraževanja za 

vzdrževanje ISACA nazivov in nazivov, ki jih podeljuje SIR. 

Avtorji izbranih nosilnih prispevkov bodo morali članke oddati do 5. julija, avtorji drugih prispevkov pa do 20. avgusta! Vse 

predstavitve pričakujemo do 5. septembra 2014! 

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 podrobnosti o konferenci (predlagane nosilne in druge teme, navodila avtorjem, povezave do 

predlog...) in nam čimprej, najkasneje pa do 31. marca 2015, na obrazcu na povezavi pošljite svoj predlog za prispevek,za 

delavnico ali predlog za avtorja! 

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

konference! 

Na vrh 

 

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

Slovenski odsek ISACA® 2015. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 583. 

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

http://us6.campaign-archive1.com/?u=90c43cdec7ca68b624baf8d92&id=577f5a1bc0
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2015
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/23MKonf-RKIS_1503_VabiloAvtorji.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
http://www.si-revizija.si/publikacije/sir-ius.php
http://www.isaca.si/download.php#leto-2015
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?
http://nalozi.isaca.si/23MKonf-RKIS_1503_VabiloAvtorji.pdf
http://nalozi.isaca.si/23MKonf-RKIS_1503_PredlogPrispevka.docx
mailto:boza.javornik@siol.net;tajnik@isaca.si?subject=Predlog%20prispevka%20za%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2023.%20konferenco%20RKIS
http://nalozi.isaca.si/23MKonf-RKIS_1503_VabiloAvtorji.pdf
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php#letna_konferenca
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

