
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: 

 Ne pozabite na odsekova brezplačna izobraževanja 

 Izšel je COBIT 5 for Risk 

 Izvedli smo 21. konferenco in delavnici 

 Odprti skupina Slovenskega odseka na LinkedIn in stran na facebook 

Ne pozabite na odsekova brezplačna izobraževanja 

Po premoru zaradi počitnic in konference spet pripravljamo brezplačna izobraževanja. V tem šolskem letu jih bomo izvedli še 
8. oktobra, 5. novembra, 3. decembra, 7. januarja, 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 10. junija. Na njih ste 
vabljeni vsi, tudi ne-člani! Člani ISACA in vpisani v registre pri SIR lahko za udeležbo uveljavljate 2 CPE oziroma 2 uri 
izobraževanja! 

V torek, 8. oktobra 2013 ob 16.30, bo naš član, dr. Goran Šušnjar, PRIS, predstavil svojo doktorsko disertacijo 

Nadzor in/ali zaupanje direktorja v odnosu do podrejenih                                                                  Dodaj v Outlook 

Povzetek: Nadzor in zaupanje predstavljata dve skupini mehanizmov, katerih se poslužuje management v odnosu do 

podrejenih, da bi dosegel cilje organizacije. Raziskave, ki so fokusirane le na eno izmed skupin mehanizmov so relativno 
pogoste, tudi v kontekstu IT managementa. Preučevanje obeh mehanizmov hkrati je redko in disertacija predstavlja poskus 
zapolnitve te vrzeli. V tem kontekstu dodatno obravnava še možne vplive osebnostnih lastnosti direktorja informatike na izbor 
specifičnih mehanizmov. Ugotovitve vabijo k premisleku o morebitni novi paradigmi izvajanja revizije informacijskih sistemov. 

V torek, 5. novembra 2013 ob 16.30, bosta Maja Hmelak, CIA, PRIS, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, izvedla 

Predstavitev revizijske mape                                                                                                                  Dodaj v Outlook 

Povzetek: Namen predavanja je predstavitev standardne mape revizije informacijskega sistema. Cilj revizijske mape pa je 

predstaviti praktične postopke in gradiva, s katerimi si lahko revizorji pomagajo pri izvedbi revizije delovanja informacijskega 
sistema, pri čemer prikazuje dejanske revizijske postopke s pomočjo uporabe predpripravljenih delovnih gradiv. Gradiva so 
revizorju lahko v pomoč pri izvedbi revizijskih postopkov, od načrtovanja, revizijskega usklajevanja, izvajanja in beleženja 
revizijskih preizkusov, do priprave in usklajevanja poročila. 
Pripravljena standardna revizijska mapa je namenjena revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim notranjim revizorjem 
ter tudi vsem drugim, ki želijo na praktičnem primeru spoznati izvedbo revizije delovanja informacijskih sistemov. Koristi lahko 
predvsem začetnikom, ki se prvih revizij informacijskih sistemov šele lotevajo. 

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! 

Na vrh 

Izšel je COBIT® 5 for Risk 

ISACA
®
 je objavila naslednjega iz vrste priročnikov - vodil za implementacijo COBIT 5 na določenem področju! Člani si 

COBIT
®
 5 for Risk lahko prenesejo za 35 $, ne-člani pa za 175 $! Za pokušino je vsem brezplačno na voljo povzetek! 

Na vrh 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_131002.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1310_OdnosDirektorPodrejeni_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1311_MapaRevizijeIS_2CPE.ics
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1312_SpremljanjeAgilnegaRazvojaSW_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Risk-product-page.aspx
http://www.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT-5-for-Risk-Preview_res_eng_0913.pdf


Izvedli smo 21. konferenco in delavnici 

24. in 25. septembra smo v Zrečah uspešno izvedli že 21. mednarodno konferenco o revidranju in nadzoru informacijskh 
sistemov! Na njej je bilo skupaj s predavatelji 83 udeležencev, od tega 54 članov odseka, ki bodo lahko uveljavljali po 16 

CPE oziroma ur izobraževanja. Avtorji so predstavili 19 prispevkov, predstavitve si lahko prenesete s povezave, rezultate 
ankete o zadovoljstvu udeležencev pa bomo objavili v kratkem. 

     

dr. John Mitchell, ki je ob dr. Dereku Oliverju poskrbel za upravičenost naziva »mednarodna« konferenca, in »gasilci« 

26. septembra pa sta bili v Ljubljani delavnici z naslovoma Forenzika za podjetja: Pasti digitalne forenzike pri notranjih 
preiskavah v podjetjih ali kako preiskave izpeljati zakonito in strokovno ter Upravljanje operativnih tveganj. 
Udeleženci bodo za vsako lahko uveljavljali po 7 CPE; na prvi jih je bilo 17 (od tega 7 članov), na drugi pa 14 (3 člani). 

Na vrh 

Pridružite se skupini Slovenskega odseka na LinkedIn in strani na facebooku 

Vzpostavili smo odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi 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!   |   Prejemnikov je 445. 

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

http://www.isaca.si/dokumenti/Konferenca-2013_Vabilo-v2_1306.pdf
http://nalozi.isaca.si/21KonferencaRKIS-2013_Predstavitve.zip
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
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
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter

