
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: 

 Predstavitev standardne mape revizije IS 

 Od 1. novembra veljajo novi standardi! 

 Rezultati ankete o zadovoljstvu udeležencev 21. konference 

 Obnovite članstvo ISACA 

Predstavitev standardne mape revizije IS 

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

PRIS,  
predstavila standardno mapo revizije IS!                                                                                            Dodaj v Outlook 

Povzetek: Cilj priprave revizijske mape je bil predstaviti praktične postopke in gradiva pri izvedbi revizije informacijskega 

sistema. Predpripravljena delovna gradiva so lahko v pomoč pri izvedbi dejanskih 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 
in vsem drugim, ki želijo na praktičnem primeru spoznati izvedbo revizije IS. Koristi lahko predvsem začetnikom, ki se prvih 
revizij IS šele lotevajo. 

Kot sta povedala avtorja revizijske mape, ta še ni usklajena z zadnjimi dokumenti ISACA (COBIT 5, novi standardi revidiranja 
IS, smernice, ki so še v pripravi), zato jo bosta odstopila v javno uporabo in komentiranje, sodelovala pa bosta pri njenem 
nadaljnjem razvoju in dopolnjevanju. Mapo in predstavitev bomo objavili takoj po predavanju. 

Na izobraževanje ste vabljeni vsi, tudi ne-člani! Člani ISACA in vpisani v registre pri SIR lahko za udeležbo uveljavljate 2 
CPE oziroma 2 uri izobraževanja! 

Na vrh 

 Od 1. novembra veljajo novi standardi! 

Ne pozabite: od 1. novembra veljajo novi standardi dajanja zagotovil in revidiranja IS! ISACA
®
 jih je objavila v 2. izdaji 

ITAF
TM

! 

Ker je ITAF
TM

: okvir strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS! intelektualna last ISACA
®
, smo za 

pridobitev dovoljenja za prevod z ISACA sklenili pogodbo. ISACA se je na podlagi poslovnega primera tudi tokrat odločila s 
1.000 $ simbolično podpreti prizadevanja odseka. 

Kot ste bili seznanjeni in ste si lahko ogledali, 2. izdaja ITAF
TM

 vsebuje prenovljene standarde dajanja zagotovil/revidiranja IS 
in obstoječe smernice (razen tistih, ki so bile v začetku leta razveljavljene), ki so jim spremenjeni naslovi in dodane nove 
oznake. Prevod 2. izdaje ITAF je v delu, objavljen bo predvidoma v začetku decembra. 

Na vrh 

Rezultati ankete o zadovoljstvu udeležencev konference 

 Miroslav Javornik, CISA, CISM, je tudi tokrat (nepreverjeno že 12.) pripravil analizo rezultatov ankete o zadovoljstvu 
udeležencev, ki smo jo izvedli na 21. mednarodni konferenci o revidranju in nadzoru informacijskh sistemov! 

Na konferenci je bilo skupaj s predavatelji 83 udeležencev (2012 - 82, 2011 – 71, 2010 – 76, 2009 – 91, 2008 – 85), 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, zdaj pa so pred nami tudi rezultati ankete o zadovoljstvu udeležencev, ki jo je 
tokrat žal izpolnilo le 54 udeležencev (65%). 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_131102.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1311_MapaRevizijeIS_2CPE.ics
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-A-Professional-Practices-Framework-for-IS-Audit-Assurance-2nd-Edition.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITAF-A-Professional-Practices-Framework-for-IS-Audit-Assurance-2nd-Edition.aspx
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/dokumenti/Konferenca-2013_Vabilo-v2_1306.pdf
http://nalozi.isaca.si/21KonferencaRKIS-2013_Predstavitve.zip
http://nalozi.isaca.si/21KonferencaRKIS-2013_Anketa-Analiza_1311.pdf


70% udeležencev se je konference udeležilo že več kot 3×, 11% pa prvič. 83% jih je bilo članov ISACA, 83% udeležencev je 
imelo vsaj en ISACA naziv in 74% jih je imelo prek 15 let delovnih izkušenj. 34% jih je bilo iz finančnih organizacij, 51% se jih 
ukvarja z revizijo. 

Ocene, ki tvorijo splošno oceno, so relativno visoke in na ravneh iz prejšnjih let. Nekaj bolj spremenljive so ocene v zvezi z 
organizacijo in izvedbo, med katerimi je s 4,67 ponovno najvišja tista za obveščanje, najnižja pa z oceno 3,6 cena konference, 
ki je previsoka! Med pomanjkljivostmi sta bili poleg cene najpogosteje omenjeni še želji po seznamu udeležencev/priponkah z 
imeni in po zborniku. Udeleženci bi na prihodnji konferenci najraje poslušali o izkušnjah z uporabo standardov, smernic in 
dobrih praks. 

Na vrh 

Obnovite članstvo ISACA 

 Članstvo v ISACA in Slovenskem odseku je že mogoče podaljšati! Ostanite v stiku s stroko in ohranite prednosti, ki 

vam jih članstvo prinaša! Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. 

Med drugim smo že spomladi vzpostavili 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 446. 

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

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

