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Sporočilo za Vertikale SRIP 
 

Spoštovani koordinator in člani SRIP, 

V zelo skopo odmerjenem času za pripravo akcijskih načrtov smo razmišljali, kako v besedilih akcijskih 
načrtov SRIP zagotoviti ustrezno obvladovanje področja kibernetske varnosti. Verjamemo, da bomo 
lahko zagotovili številne tipske rešitve, primerne za vse vertikale. V nadaljevanju prilagamo besedilo, 
s katerim boste lahko ustrezno naslovili izzive kibernetske varnosti.  
Del specifičnih zahtev, ki bi se vam porodila že v tej  pa bo potrebno obravnavati ločeno. Za vprašanja 
sodelovanja ali specifična vprašanja rešitev funkcijskih področij pa smo vam na voljo na naslovu 
sekv@gzs.si.  
 
Mag. Mihael Nagelj 

Koordinator Hm IKT KV 
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Horizontalno področje Kibernetska varnost 

Ponudba storitev za vertikale SRIP-ov 

 
 
 »V svetu in pri nas se vedno bolj zavedamo pomena varnosti in zasebnosti v sodobnem 
digitaliziranem okolju. Vemo, da bomo morali v dobi interneta stvari za konkurenčnost naših 
informacijskih storitev v njihovo varno zasnovo, izgradnjo in upravljanje vlagati bistveno več znanja, 
časa in naporov, kot do sedaj. Zagotavljanje varnosti in zasebnosti je težavno in zahteva specialistična 
znanja, produkte in rešitve. Zato se bomo teh izzivov v vertikali (.. IME VERTIKALE oziroma 
HORIZONTALE ..) lotili s pomočjo Tematskega področja Kibernetska varnost  v Horizontalni mreži IKT 
znotraj SRIP-a Pametna mesta in skupnosti.   
 
Strokovnjaki in rešitve področja za kibernetsko varnost nam bodo pomagali s pomočjo: 

- Varnostnih produktov in storitev zagotoviti varnost in zasebnost naših informacijskih 
storiitev in tako povečati njihove konkurenčne prednosti, 

- Kibernetske varnosti v celotnem življenskem ciklu reševanje varnostnih izzivov celostno, že 
od prvih korakov načrtovanja storitev, do njihove uporabe in obnavljanja. Pristop bo poskrbel 
za prilagoditev produktov in storitev specifičnim izzivom in posebnostim vertikale, našim 
tehnologijam, procesom in kadrom, 

- Izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja, poskrbeti za prepotrebne nove kadre prek 
rednega izobraževanja usposobiti strokovnjake, tehnike in načrtovalce, kot tudi varnostno 
ozavestiti vodstvene kadre, končne uporabnike in mlade, bodoče uporabnike e-storitev, 

- Kompetenčnega centra kibernetske varnosti, ki bo s koncentracijo znanja o varnostnih 
grožnjah in incidentih pomagal obladovati tveganja naših storitev in svetoval pri njihovem 
preprečevanju in odpravljanju.  

 
Pri načrtovanju, izvedbi, uvajanju in upravljanju naših storitev bomo upoštevali varnostne smernice, 
dobre prakse in priporočene tehnološke rešitve s strani horizontale Kibernetska varnost. Storili bomo 
vse, da bodo naše rešitve varne, zanesljive in v skladu z vse strožjo zakonodajo s področja varovanja 
zasebnosti in osebnih podatkov. » 
 

 


