
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte v arhivu na naši spletni strani! 

 

Mesečnik je brezplačno e-glasilo Slovenskega odseka ISACA
®
, namenjeno zlasti seznanjanju z dejavnostjo odseka ter z novostmi 

in aktualnimi dogodki iz ISACA
®
. Objavljamo pa tudi novosti in vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte ga prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                        Obiščite tudi našo spletno stran! 

V tokratnem Mesečniku: 

 Sodelujte v raziskavi našega člana 

 Odsekova brezplačna izobraževanja  
o Decembrsko brezplačno izobraževanje 
o Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 
o Udeležba na mesečnih predavanjih 

 Drugo iz odseka 

o Objavljena standardna mapa revizije IS 

o Prevod 2. izdaje ITAF
TM

 
o Zbiramo podatke o odseku 
o Člani Slovenskega odseka 
o Pridružite se nam na LinkedIn in facebooku 

 Novice iz ISACA
®
 

o Od 1. novembra veljajo novi standardi 

o Izšel je COBIT
®
 5 Enabling Information 

o Druge novice in nove elektronske vsebine 
o Brezplačna spletna izobraževanja 

o Članstvo in pravica uporabe nazivov 

 Brezplačno predavanje IIA
®
 - Slovenskega inštituta 

Sodelujte v raziskavi našega člana 

Naš član, Matej Lamut Skok, CISA, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom dr. Aleša Groznika pripravlja 

magistrsko nalogo o merjenju informacijske varnosti. V zameno za predstavitev rezultatov raziskave na odsekovem 
izobraževanju smo njegovo delo podprli, vas pa prosimo, da si vzamete pol ure časa. 

Za namen naloge Matej izvaja dve anketi, in sicer: 

1. Kateri vidiki varovanja informacij so pomembni za različne nivoje upravljanja v organizaciji: 

anketa sprašuje, kateri vidiki informacijske varnosti se zdijo pomembni posameznim nivojem upravljanja. Namenjena je 
vodjem na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju, na primer: članom uprave, direktorjem poslovnih funkcij, vodstvom 
sektorja informacijske tehnologije, vodjem informacijske zaščite in vodjem oddelkov, kjer operativno skrbijo za informacijsko 
zaščito. Zaželeno je, da anketo izpolni več ljudi s čim bolj različnimi funkcijami. 
Anketa: https://www.1ka.si/a/30708                                                                                     Potrebni čas: približno 7 minut. 

2. 2. Razširjenost merjenja informacijske varnosti: 

anketa sprašuje o razširjenosti merjenja informacijske zaščite v organizaciji. Odgovarja naj odgovorni za informacijsko 
varnost ali tisti, ki ima dober vpogled v upravljanje informacijske varnosti, torej samo po eden iz organizacije. 
Anketa: https://www.1ka.si/a/30714                                                                                     Potrebni čas: približno 20 minut. 

Prosimo, da to sporočilo in prošnjo za izpolnitev anket posredujete ustreznim ljudem v vaši organizaciji. V anketah ni vprašanj o 
varnostno kritičnih informacijah; podatek, za katerega Matej prosi, je davčna številka, na podlagi katere bo pridobil javno 
dostopne podatke. Zaupnost odgovorov je zajamčena, rezultati raziskave bodo vsebovali samo statistično obdelane podatke. 
Imena organizacij in anketirancev ne bodo objavljena. 

Če želite, boste po zaključku raziskave prejeli poročilo, kako so na anketo odgovarjale organizacije iz vaše panoge. To je 
ena redkih priložnosti za primerjanje informacijske varnost v vaši organizaciji z drugimi v slovenskem prostoru! 

Ankete izpolnite do 10. decembra 2013! Matej bo med anketiranci izžrebal 3 dobitnike nagrad. 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Mesecnik_1311.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php#mesecnik
http://www.isaca.si/
https://www.1ka.si/a/32454
https://www.1ka.si/a/32461


Odsekova brezplačna izobraževanja 

Člane in druge zainteresirane vabimo na brezplačna mesečna izobraževanja Slovenskega odseka ISACA
®
, ki so praviloma 

prvi torek v mesecu ob 16.30 uri, v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 
106, v 2. nadstropju. 

Brezplačna izobraževanja bomo v tem šolskem letu izvedli še 3. decembra letos ter 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. 
aprila, 6. maja in 10. junija 2014. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Decembrsko brezplačno izobraževanje 

V torek, 3. decembra 2013 ob 16.30, pa bo dr. Nataša Žabkar, CISA, PRIS, predstavila svojo doktorsko disertacijo 

Model za spremljanje učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme                                            Dodaj v Outlook 

Povzetek: Model AGIT predstavlja eno izmed možnih rešitev spremljanja učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme z 

uporabo metodologije Scrum. V modelu AGIT so upoštevani dosežki Laboratorija za tehnologijo programske opreme na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki na tem področju izvaja raziskave od vključno leta 2005. 
Podan bo opis agilnega razvoja programske opreme, primerjava agilne in slapovne metodologije, opis metodologije Scrum ter 
opis vlog pri metodologiji Scrum. Sledil bo opis koncepta sistema PPS (ang. Process Performance Measurement System), ki 
učinkovitost opredeljuje kot zadovoljstvo vseh deležnikov procesa ter neprekinjeno izboljševanje procesa. Nato bo predstavljen 
model AGIT, ki vključuje: 
- opredelitev ključnih kazalnikov za spremljanje učinkovitosti; 
- opredelitev metrik, potrebnih za izračun ključnih kazalnikov; 
- opredelitev postopkov za zbiranje podatkov; opredelitev organizacije podatkov in opredelitev oblike poročanja. 
V zaključku bo podan rezultat preizkusa uporabnosti modela AGIT na študijskem primeru ter smernice za nadaljnje raziskave. 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Pripravite prispevek in prejmite nagrado! 

Vabimo člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v tem šolskem letu! 
Za prispevek prejmete nagrado! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic, COBIT in drugih gradi ISACA; 

 nova študijska gradiva/bele knjige ISACA; 

 varovanje informacij; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Ponujamo tri možnosti predstavitve, za vse boste prejeli nagrado, uveljavljate lahko CPE, tako za pripravo predstavitve ali 
članka, kot za izvedbo predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih 

zaprtih odsekovih članskih straneh, v reviji SIR*IUS (honorirano) ali v ISACA Journal
TM

; za to možnost ponujamo dodatno 
spodbudo, »bon« za nakup elektronske knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Udeležba na mesečnih predavanjih 

Letos se je osmih dogodkov udeležilo skupaj 110 (od tega 73 članov, 4 bivši člani in 33 ne-članov – v glavnem članov IIA), 
povprečno pa 44 udeležencev (38 članov): januarskega 53 (45), februarskega 41 (35), marčevskega 48 (42), aprilskega 42 (31), 
majskega 37 (34), junijskega 40 (34), oktobrskega 41 (38), novembrskega 49 (42); 7 članov se je udeležilo vseh 8 izobraževanj, 
med nečlani so se 4 udeležili po treh. Lani smo imeli skupaj 123 udeležencev (79, 4, 40; v 2011 skupaj 94: 65, 5, 24), povprečno 
39,1 (31,3; v 2011 povprečno 33,3) na predavanje, lani marca kar 67 (49) udeležencev . Lani so se 4 člani udeležili osmih 

predavanj, 6 sedmih, med nečlani je bila najzvestejša udeleženka šestih predavanj (v 2011 5 članov na vseh 9 predavanjih, med 
nečlani najzvestejša udeleženka 6 predavanj). 

Predstavitve s predavanj si lahko ogledate v arhivu na spletni strani! 

Na vrh 

Drugo iz odseka 

Objavljena standardna mapa revizije IS! 

Na novembrskem odsekovem mesečnem izobraževanju sta Maja Hmelak, CIA, PRIS, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, 
predstavila standardno mapo revizije IS! 

Gradivo je rezultat večletnih izkušenj obeh avtorjev. Kot sta povedala, je bil njun cilj predstaviti praktične postopke in gradiva pri 
izvedbi revizije IS. Vodniki in predpripravljena delovna gradiva se sicer naslanjajo tudi na standarde, a ne predstavljajo 
obveznih strukture, vsebin in oblik mape, skušajo le povzeti izkušnje in dobre prakse. Kot taki so lahko v pomoč pri izvedbi 

dejanskih revizijskih postopkov, od načrtovanja, revizijskega usklajevanja, izvajanja in beleženja revizijskih preizkusov, do 

http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1312_SpremljanjeAgilnegaRazvojaSW_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx
http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
http://www.isaca.si/download.php#leto-2013
http://nalozi.isaca.si/Hmelak-Zust_ISACA-Mesečno_StandardnaMapa_v1.2.pdf


priprave in usklajevanja poročila. Pripravljena standardna revizijska mapa je namenjena revizorjem IS, preizkušenim notranjim 
revizorjem in vsem drugim, ki želijo na praktičnih primerih spoznati izvedbo revizije IS. Koristi lahko predvsem začetnikom, ki se 
prvih revizij IS šele lotevajo. 

Revizijska mapa še ni usklajena z uradnimi prevodi prenovljenih standardov in zadnjimi dokumenti ISACA (COBIT 5, nove 
smernice, katerih osnutki so še do konca decembra odprti za komentiranje), ne glede na to pa sta jo odstopila v javno 
uporabo, komentiranje in predvsem dopolnjevanje. Aktualno verzijo lahko prenesete s povezave. Avtorja vabita vse, da 
jima pošljete predloge, pripombe in lastne dokumente kot dopolnitve obstoječega gradiva. 

Avtorjema, ki sta opravila obsežno delo, se zahvaljujemo za njun prispevek k razvoju stroke! 

Prevod 2. izdaje ITAF
TM

 

Zaključujemo prevod 2. izdaje ITAF
TM

! Ta vključuje prenovljene, na izvedbo revizijskega procesa osredotočene, 
standarde za dajanje zagotovil in revidiranje IS, ki so obvezni za vse revizije po 1. novembru letos. 

Tudi tokrat smo za pokritje dela stroškov prevoda uspeli pridobiti prispevek ISACA, računamo tudi na sodelovanje sekcije 
preizkušenih revizorjev IS in SIR. Prevod bomo predvidoma zaključili in objavili že decembra. 

Priložnost za vse, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri prevajanju bo spet spomladi prihodnje leto, ko bo ISACA izdala še 
prenovljene smernice! 

Zbiramo podatke o odseku 

Ker se približuje 20. obletnica odsekovega delovanja in smo na postorjeno v teh letih lahko ponosni - oglejte si seznam prejetih 
nagrad -, bi želeli "pozabi iztrgati" dogodke in posameznike, še posebej tiste, ki so s prostovoljnim delom prispevali k odsekovim 
dosežkom. 

Vse sedanje in bivše člane vabimo, da pobrskate po spominu in svojih arhivih, nam pomagate s podatki ali 
napotili ter nam pošljete morebitna poročila in gradiva! Nekatere si že lahko ogledate na naši spletni strani. 

Člani Slovenskega odseka 

V Slovenskem odseku ISACA se trudimo kar najbolje razumeti želje in potrebe naših članov ter se jim z delovanjem in 

aktivnostmi kar najbolj približati. Zato skladno s politiko zasebnosti, objavljeno na naši spletni strani, spremljamo oziroma vodimo 
statistiko o naših članih. 

V odseku nas je 151 članov, od tega 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent. Letos smo pridobili 12 novih ali po prekinitvi 
ponovno včlanjenih članov (v 2012 20, v 2011 23) - novembra sta se nam pridružila Matej Šerc in Jože Možina, žal pa je na delo 
v tujino odšel in ob tem zamenjal odsek letos že naš drugi član -, zadržali smo jih 88% (v 2012 90,2%, v 2011 85,5%). 

15 članov ima Platinasto (prek 15 let), 41 Zlato (10 do 14 let), 51 Srebrno (5 do 9 let) in 23 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 
117 članov ima pravico uporabljati nazive (77,5% vseh), od tega 2 vse 4, 5 po 3 in 28 po 2 naziva. Letos so 3 člani pridobili naziv 
CISA in 2 CISM (v 2012 9 novih: 7 CISA, 2 CISM; v 2011 28: 17 CISA, 2 CISM, 9 CRISC), skupaj imamo člani 161 veljavnih 
nazivov: 104 CISA, 34 CISM, 15 CGEIT, 8 CRISC. Od članov ISACA jih ima 77 tudi naziv PRIS. 

V odseku je 25 članic, "povprečni" član je rojen 1966.: najstarejši član je (po nepopolnih podatkih, n = 133) rojen 1947., najmlajša 
članica 1985., 10 članov je mlajših od 35 let (le 7,5%, kar je daleč pod povprečjem ISACA pri 65%). 

127 članov ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, 114 jih ima 14 ali več let delovnih izkušenj. 32% članov je zaposlenih v 
tehnoloških storitvah in svetovanju, 22% v bančništvu in finančnem posredništvu, 8% v javni upravi, 6% v zavarovalništvu... 

Sestava članstva po regijah na osnovi poštnih številk je sledeča: 57,2% nas je iz Ljubljane z okolico, 19,1% Štajercev s 
Prekmurci, 8,6% Gorenjcev, 7,9% Dolenjcev in 7,2% Primorcev. 

Na spletni strani objavljamo izključno člane, ki se s tem strinjajo. Če bi tudi vi želeli, da objavimo vaše ime in strokovne nazive, 
nam na tajnik@isaca.si vrnite izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete tudi na spletni strani. 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn ali na facebooku 

Že spomladi smo vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Medse, do zdaj nas je 56, 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 

Novice iz ISACA® 

Od 1. novembra veljajo novi standardi 

Ne spreglejte! Od 1. novembra velja 17 prenovljenih standardov za dajanje zagotovil in revidiranje informacijskih 
sistemov! Objavljeni so bili v okviru 2. izdaje ITAF

TM
, ki predstavlja prenovljen okvir strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil in 

revidiranje IS. Sestavlja ga po 8 splošnih, 7 izvedbenih ter 2 poročevalska standarda in smernici. Smernice so za zdaj 
nespremenjene, zaradi preglednosti pa so ob novih oznakah navedene tudi stare. Prejšnja orodja in tehnike nadomeščajo druga 
ISACA gradiva, in sicer bele knjige, programi dajanja zagotovil in revidiranja, družina COBIT 5... (glej stran 82 v ITAF). 

Še do 31. decembra lahko komentirate osnutke prenovljenih 17 smernic ISACA
®
, tako imenovani "Exposure draft", 

ali si osnutke zgolj ogledate. Nove smernice bodo predvidoma objavljene marca ali aprila prihodnje leto. 

http://www.si-revizija.si/revizorji_is/dokumenti/Standardna-mapa-za-revizije-IS.zip
mailto:standardna.mapa@gmail.com?subject=Predlog%20za%20dopolnitev%20standardne%20revizijske%20mape
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-A-Professional-Practices-Framework-for-IS-Audit-Assurance-2nd-Edition.aspx
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
http://www.isaca.si/o_odseku.php#nagrade
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Zgodovinski%20podatki
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf
http://www.isaca.si/clanstvo.php
http://www.isaca.si/clanstvo.php
mailto:tajnik@isaca.si?subject=Objava%20člana
http://isaca.si/dokumenti/http:/www.isaca.si/dokumenti/Izjava_ISACA-SI_1209.pdf
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Pages/Standards-for-IT-Audit-and-Assurance.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/ITAF2ndEd.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/IS-Audit-and-Assurance/Pages/ObjectivesScopeandAuthorityofITAudit.aspx#exposuredrafts
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter


Izšel je COBIT
®
 5 Enabling Information 

 

ISACA
®
 je objavila nov okvir, ki naj vodjem v 

podjetjih zagotovi tako strukturo vodenja in upravljanja za 
nadzor informacij, ki optimira vrednost informacij in se 
izogiba tveganju neskladnosti. 

Člani si lahko  
COBIT

®
 5 Enabling Information prenesejo brezplačno, 

ne-člani pa za 135 $! 

Druge novice in nove elektronske vsebine ISACA
®
 

Tokrat najpomembnejše novice in objave iz ISACA
®
 in Knowledge Centra: 

 Na strani s pregledom tekočih projektov lahko preberete, kaj novega pripravlja ISACA v naslednjih mesecih. Prva bo še letos 
izšla bela knjiga Security as a Service, revizorjem IS pa bodo v pomoč prenovljeni programi dajanja zagotovil/revidiranja 
IS, ki jih bo ISACA postopno objavljala prihodnje leto in bodo v celoti usklajeni s COBIT 5 in COBIT 5 for Assurance. 

 Izšla je 6. številka ISACA Journala! V njej boste našli več zanimivih člankov o varovanju informacij, na primer o človeškem 

faktorju Kena H. Guoa, Revisiting the Human Factor in Organizational Information Security Management, ali Syeda Fahda 
Azama o enotnem programu upravljanja tveganj Integrated Risk Assessment Program—A Cliché or a Need? 
Povzeta razmišljanja avtorjev pa lahko vsi brezplačno preberete na Journal Author Blogu. Tam med drugim najdete tudi 
prispevek Buck Kulkarni, Agile Projects: An Emerging Challenge for IT Auditors, ki se navezuje na temo našega 
decembrskega predavanja. 
Naj spomnimo, da članki ISACA Journala, ki je sicer brezplačno na voljo članom, po enem letu postanejo javni! V arhivu si 
tako že lahko brezplačno ogledate članke iz 5. lanske in starejših številk. Zanesljivo boste našli kaj zanimivega! 

 V 23. številki obvestil @ISACA, ki jih lahko brezplačno naročijo tudi nečlani, preberite Leightona Johnsona 7 Areas for 

Oversight During Forensics Events, ali si oglejte rezultate raziskave 2013 IT Risk/Reward Barometer, tisti, ki vas zanima ali 
uporabljate COSO okvir notranjih kontrols pa v 24. številki kratko navodilo Guidance for Implementing Updated COSO 
Internal Control Framework. V vsakem od prispevkov boste našli napotila na nadaljnje vire. 

Ker se spletne strani ISACA nenehno dopolnjujejo vas vabimo, da jih raziščete, si ogledate navodilo o prilagoditvi portala 
MyISACA in si ga prilagodite tako, da boste redno na tekočem z želeno vsebino. ISACA Journal, ki ga člani prejmete na dom 
pa najdete tudi v spletni različici JOnline, ter prilagojenega za Kindle Fire, Android in Apple naprave. 

Brezplačna spletna izobraževanja 

S sodelovanjem na brezplačnih spletnih dogodkih lahko pridobite dodatne CPE ali se zgolj seznanite za aktualnimi 

tematikami. 

 

Cloud Maturity – How to Solve Your Cloud Security Challenges (5 CPE) 

Prihranite si dan! | sreda, 4. december 2013 | Več o virtualnih konferencah 

 

Getting on the A-List (1 CPE) 

Webinar za mlade strokovnjake | četrtek, 5. december 2013 

Your APIs Are Passing Sensitive Data. Are You Compliant? (1 CPE) 

Webinar | četrtek, 12. december 2013 

The State of Cybercrime Today: Threats and Solutions 

Webcast 

Udeležite se arhiviranih webinarjev! | Več o Webinarjih 

Članstvo in pravica uporabe nazivov 

Rok za prijavo na naslednji rok za opravljanje ISACA
®
 CISA

®
, CISM

®
, CGEIT

®
 in CRISC

TM
 izpitov, ki je 14. decembra, je že 

potekel. Mogoča pa je že prijava na izpite 14. Junija 2014, ki bodo ponovno tudi v Ljubljani! Rok za zgodnjo prijavo in 
prihranek je 12. februar, končni rok za prijavo pa 11. april. Po opravljenem izpitu in v kolikor izpolnjujete pogoje glede 
delovnih izkušenj, boste lahko oddali tudi prijavo za pridobitev naziva. 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Enabling-Information-product-page.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx#projectI
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx#projectB
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Pages/Current-Projects.aspx#projectB
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V ISACA
®
 Bookstore so na voljo materiali za pripravo na izpite, našli pa boste tudi možnosti za samoizobraževanje. 

Vabimo vas, da se pridružite ISACA
®
! S plačilom članarine pred koncem leta boste pridobili takoj pridobili vse članske ugodnosti 

in polno članstvo do konca leta 2014! Izkoristite prednosti in ugodnosti in postanite tudi član Slovenskega odseka! 

Nosilci nazivov ISACA ne pozabite poročati doseženih CPE in podaljšati članstva! Pravico do uporabe ISACA 

nazivov imate samo s plačano članarino in izpolnjevanjem zahtev glede CPE! 

Na vrh 

Brezplačno predavanje IIA® – Slovenskega inštituta 

Po dogovoru se smejo člani Slovenskega odseka ISACA po predhodni najavi brezplačno udeležiti tudi predavanj IAA - 
Slovenskega inštituta. Za udeležbo na predavanju lahko uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

 

Vabljeni na predstavitev Sodila – kaj in kako v praksi? (standard 2210.A3) (moderatorka Irena Terčelj-Schweizer), 

ki bo v sredo, 27. novembra 2013 ob 16.30 uri                                                                                                 Dodaj v Outlook 

v predavalnici A ZRFRS, Ljubljana, Dunajska 106, 4. nadstropje. 

Skladno s standardom 2210.A3 se moramo notranji revizorji prepričati, v kakšnem obsegu sta vodstvo oz. organ nadzora uvedla 
ustrezna sodila za ugotavljanje ali so naloge in cilji uresničeni. Če so ta sodila ustrezna, jih moramo uporabljati pri svojem 
ocenjevanju. Če niso ustrezna, moramo v sodelovanju z vodstvom oz. organom nadzora pripraviti ustrezna sodila za 
ocenjevanje. 

Presojo ustreznosti sodil oz. njihovo »uporabo« pri notranjem revidiranju izbranih procesov nam bodo predstavili: 

 Zoran Mladenović, Računsko sodišče, 

 Boža Korbar, NKBM d.d., 

 Katarina Praznik, Lek d.d. in 

 mag. Jana Dvoršak, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 

IAA – Slovenski inštitut prosi, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do ponedeljka, 25. novembra 2013, po e-pošti na 
info@si-revizija.si. Prosijo tudi, da se v primeru izostanka pravočasno odjavite! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 
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 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 450. 
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