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Uvod 

Spoštovani bralci in bralke! 

Z digitalizacijo in vse večjo uporabo informacijske tehnologije v vseh vidikih 
vsakodnevnega življenja se odpira veliko novih priložnosti. S tem pa se povečujeta 
tveganje, da posamezniki, podjetja in javni organi postanejo žrtve kibernetske 
kriminalitete ali kibernetskega napada, ter družbeni in ekonomski učinek teh kaznivih 
dejanj.  

V EU je kibernetska varnost v pristojnosti držav članic. EU k njej prispeva z 
oblikovanjem skupnega regulativnega okvira za enotni trg EU in vzpostavitvijo pogojev, 
da države članice sodelujejo na podlagi medsebojnega zaupanja.  

Kibernetska varnost in naša digitalna avtonomnost sta za EU in njene države članice 
postali strateško pomembna tema. Še vedno obstajajo slabosti v upravljanju 
kibernetske varnosti, in sicer v javnem in zasebnem sektorju v vseh državah članicah, 
vendar na različnih ravneh. Zato težje omejujemo kibernetske napade in se nanje po 
potrebi odzivamo. Vse več je dezinformacij, ki pogosto izvirajo iz držav zunaj EU, kar se 
je spet pokazalo med letošnjo pandemijo COVID‐19. To je grožnja za socialno kohezijo 
evropskih družb in za zaupanje državljanov v naše demokratične sisteme, ki jo je treba 
obravnavati.  

Leta 2018 je anketa med vrhovnimi revizijskimi institucijami (VRI) v EU pokazala, da jih 
približno polovica še ni izvajala revizij, povezanih s kibernetsko varnostjo. Od takrat so 
VRI svoje revizijsko delo v zvezi s kibernetsko varnostjo okrepile, pri tem pa so se 
posebej osredotočile na varstvo podatkov, pripravljenost sistemov na kibernetske 
napade in zaščito sistemov bistvenih javnih služb. Razumljivo je, da vseh teh revizij ni 
mogoče javno objaviti, saj lahko nekatere zadevajo občutljive informacije (o nacionalni 
varnosti).  

Letošnja kriza zaradi COVID‐19 je preizkušnja za ekonomsko in socialno strukturo 
evropskih družb. Ker smo odvisni od informacijske tehnologije, bi bila „kibernetska 
kriza” lahko naslednja pandemija. Moramo se pripraviti ter okrepiti odpornost kritičnih 
informacijskih sistemov in digitalne infrastrukture proti kibernetskim napadom. 
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Sodišče upa, da se bo s pregledom, ki ga vsebuje ta kompendij, dodatno spodbudilo 
zanimanje javnih revizorjev po vsej Uniji za to kritično področje. 

 

Klaus‐Heiner Lehne 

Predsednik Evropskega računskega sodišča 
Predsednik Kontaktnega odbora  

in vodja projekta 
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Povzetek 

I Kibernetska varnost in naša digitalna avtonomnost sta za EU in njene države članice 
postali strateško pomembna tema. Ker se stopnja ogroženosti povečuje, je treba 
okrepiti prizadevanja za zaščito kritičnih informacijskih sistemov in digitalne 
infrastrukture pred kibernetskimi napadi. Kibernetska varnost ne zadeva le sistemov 
javnih služb, obrambe in zdravstva, temveč tudi varstvo naših osebnih podatkov, 
poslovnih modelov in intelektualne lastnine. Navsezadnje gre pri kibernetski varnosti 
za zaščito evropskih demokratičnih družb, neodvisnosti, ki jo imamo kot Evropejci, in 
našega načina skupnega življenja.  

II V prvem delu tega dokumenta, tj. tretjega kompendija, ki ga je pripravil Kontaktni 
odbor, je predstavljeno, kaj kibernetska varnost pomeni. Opisano je, kakšen izziv 
pomeni kibernetska varnost za javne organe, podjetja in posameznike, in poudarjen je 
novi pojav dezinformacij, zaradi katerega je vedno bolj ogrožena socialna kohezija 
evropskih družb in demokratičnih sistemov. Poleg tega so pojasnjeni pristojnosti in 
akterji EU na področju kibernetske varnosti, njena strategija in zakonodaja ter 
financiranje EU, ki je na voljo na tem področju. 

III V drugem delu kompendija so povzeti rezultati izbranih revizij, ki so jih izvedli 
sodelujoče VRI 12 držav članic in Evropsko računsko sodišče ter so bile objavljene 
med letoma 2014 in 2020. S temi revizijami so bili obravnavani pomembni vidiki 
kibernetske varnosti, kot so varstvo zasebnih podatkov, celovitost nacionalnih 
podatkovnih centrov, varnost objektov javnih služb in izvajanje nacionalnih strategij za 
kibernetsko varnost v širšem smislu. 

IV Tretji del kompendija vsebuje podrobne informativne preglede izbranih revizij ter 
povzetek drugih revizij, povezanih s tematiko kibernetske varnosti, ki so jih objavile 
VRI. 
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DEL I – Kibernetska varnost  
v evropskem okviru 
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Kaj je kibernetska varnost? 

01 Standardna in splošno sprejeta opredelitev kibernetske varnosti ne obstaja. 
V tem dokumentu kibernetska varnost pomeni dejavnosti, ki so potrebne za zaščito 
omrežij in informacijskih sistemov, njihovih uporabnikov in drugih oseb, na katere 
vplivajo kibernetske grožnje. Obsega preprečevanje in odkrivanje kibernetskih 
incidentov ter odzivanje nanje in ponovno vzpostavitev prejšnjega stanja. Ti incidenti 
so lahko namerni ali nenamerni in zajemajo vse od nenamernega razkritja informacij, 
napadov na podjetja in kritično infrastrukturo, kraje osebnih podatkov ali celo 
poseganja v demokratične procese do poseganja v volitve ali splošnih kampanj širjenja 
dezinformacij za vplivanje na javne razprave.  

Kibernetska varnost vpliva na vsakodnevno življenje vseh 
državljanov EU  

02 Kibernetska varnost vpliva na vsakodnevno življenje vseh državljanov EU, in sicer
ob vsaki uporabi osebnih naprav IT, kot so pametni telefoni, omrežij Wi-Fi, družbenih 
medijev ali elektronskega bančništva. Leta 2020 bolj kot kdaj koli velja, da vprašanje ni, 
ali bo prišlo do kibernetskih napadov, temveč kako in kdaj bo prišlo do njih. To zadeva 
vse nas: posameznike, podjetja in javne organe. Na diagramu 1 je ponazorjeno, kako 
EU podpira kibernetsko varnost in kako je ustvarila okvir za zaščito vsakodnevnih 
elektronskih dejavnosti državljanov pred kibernetskimi napadi. Zaščita kritičnih 
informacijskih sistemov in digitalne infrastrukture pred kibernetskimi napadi je postala 
strateški izziv. 
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Diagram 1 – Kako EU podpira kibernetsko varnost v vsakodnevnem 

življenju državljanov EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče, avtor ikon: Pixel perfect, https://flaticon.com 

Obstaja veliko vrst groženj za kibernetsko varnost 

03 Grožnje za kibernetsko varnost, s katerimi se spoprijemajo evropske družbe, je 
mogoče razvrstiti glede na to, kaj se pri njih zgodi s podatki – razkritje, spreminjanje, 

uničenje ali preprečitev dostopa –, ali glede na to, katera temeljna načela varnosti 
informacij se z njimi kršijo (glej sliko 1).  

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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Slika 1 – Vrste groženj in načela varnosti informacij, ki jih ogrožajo 

Ključavnica = varno; klicaj = varnost ogrožena.  

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi študije Evropskega parlamenta1 

04 Vsakič, ko se naprava poveže na splet ali z drugimi napravami, se poveča
t. i. površina za kibernetske napade. Eksponentno rast interneta stvari, računalništva v
oblaku, velepodatkov in digitalizacije industrije spremlja vedno večja izpostavljenost
ranljivostim, zaradi česar se lahko napadalci usmerjajo na vedno več žrtev. Zaradi
velikega števila različnih vrst napadov in njihove vse večje sofisticiranosti je težko
slediti razvoju2. V okviru 1 so opisani možni primeri kibernetskih napadov.

1 Evropski parlament, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the Threats 
and Policy Responses, študija za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, september 2015. 

2 ENISA, ENISA Threat Landscape Report 2017, 18. januar 2018. 

Nepooblaščen dostop

Razkritje

Spreminjanje 
informacij

Uničenje

Zavrnitev storitve

Razpoložljivost Zaupnost Celovitost

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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Okvir 1 

Vrste kibernetskih napadov 

Zlonamerna programska oprema je zasnovana tako, da škoduje napravam ali 
omrežjem. Vključuje lahko viruse, trojanske konje, izsiljevalsko programje, črve, 
oglaševalsko in vohunsko programje (npr. NotPetya). 

Izsiljevalsko programje šifrira podatke in s tem uporabnikom preprečuje dostop 
do njihovih datotek, dokler ne plačajo odkupnine, običajno v kriptovaluti, ali 
dokler ne izvedejo zahtevanega dejanja. Po podatkih Europola na splošno 
prevladujejo napadi z izsiljevalskim programjem, število vrst izsiljevalskega 
programja pa se je v zadnjih nekaj letih izredno povečalo (npr. Wannacry3). 

Povečuje se tudi število porazdeljenih napadov za zavrnitev storitve (DDoS), s 
katerimi se onemogoči razpoložljivost storitev ali virov s tem, da se ti preplavijo s 
toliko zahtevki, da jih ne morejo obdelati. Leta 2017 se je tretjina organizacij 
srečevala s to vrsto napadov4. 

Spletni napadi so privlačna metoda, s katero akterji grožnje lahko prevarajo žrtve z 
uporabo spletnih sistemov in storitev kot vektorja grožnje. Možna površina za 
kibernetske napade je pri tem ogromna. Akterji lahko na primer razširjajo 
zlonamerne naslove URL ali zlonamerne skripte, da uporabnika ali žrtev usmerijo 
na želeno spletišče ali k prenosu zlonamerne vsebine (napadi na napajališče, 
napadi v mimohodu), ali vrinejo zlonamerno kodo na spletišče, ki je sicer pravo, 
vendar je kompromitirano, da kradejo informacije (npr. z „ugrabitvijo obrazca”, 
ang. formjacking) in se z njimi finančno ali drugače okoristijo5. 

Uporabnike je mogoče z manipulacijo pripraviti do tega, da nevede nekaj storijo ali 
razkrijejo zaupne informacije. To se lahko uporabi za krajo podatkov ali 
kibernetsko vohunjenje in se imenuje socialni inženiring. Obstajajo različni načini 
za doseganje tega, običajna metoda pa je lažno predstavljanje, pri katerem so 
elektronska pisma videti, kot da prihajajo iz zanesljivega vira, da se prejemniki 
zavedejo, da razkrijejo informacije ali kliknejo na povezave, ki bodo naprave 
okužile s preneseno zlonamerno programsko opremo. Več kot polovica držav 
članic je poročala o preiskavah v zvezi s takšnimi napadi na omrežja6. 

Najbolj škodljiva vrsta groženj pa so morda napredne neprestane grožnje (APT). 
Za temi grožnjami stojijo sofisticirani napadalci, ki dolgo spremljajo in kradejo 
podatke, včasih z uničevalnimi cilji. Njihov namen je, da njihova dejanja čim dlje 
ostanejo nezaznana. Napredne neprestane grožnje so pogosto povezane z državo 
in usmerjene v posebej občutljive sektorje, kot so tehnologija, obramba in kritična 
infrastruktura. Ta vrsta kibernetskega vohunjenja naj bi pomenila vsaj četrtino 
kibernetskih incidentov7. 



DEL I – Kibernetska varnost v evropskem okviru 
 14 
 

 

Ekonomski učinek kibernetskih napadov je precejšen 

05 Grožnja kibernetskih napadov in kibernetske kriminalitete je v zadnjih letih 
postala velika težava. Že leta 2016 je 80 % podjetij v EU že doživelo vsaj en kibernetski 
incident8. Leta 2018 je 40 % anketirancev iz organizacij, ki uporabljajo robote ali 
avtomatizacijo, navedlo, da bi bila najbolj kritična posledica kibernetskega napada na 
njihove sisteme prekinitev obratovanja. Toda čeprav se podjetja zavedajo škodljivih 
kibernetskih tveganj, pogosto nimajo vzpostavljenega sistema za njihovo 
obvladovanje9.  

06 Od takrat se število kibernetskih napadov, njihova resnost in povezani finančni 
stroški stalno povečujejo. Kolikor je mogoče oceniti finančni učinek kibernetske 
kriminalitete, bo ta svetovnemu gospodarstvu do leta 2021 povzročila stroške v višini 
6 bilijonov USD na leto, medtem ko je ocena za leto 2015 znašala 3 bilijone USD10, 
svetovni BDP leta 2020 pa je ocenjen na 138 bilijonov USD. Stroški kibernetske 
kriminalitete vključujejo poškodovane in uničene podatke, ukraden denar, zmanjšano 
produktivnost, krajo intelektualno lastnine, krajo osebnih in finančnih podatkov, 
motnje v običajnem poslovanju po napadu in škodo za ugled. Evropski odbor za 

                                                       
3 Izsiljevalsko programje WannaCry je izkoriščalo ranljivosti v protokolu Microsoft Windows, s 

čimer je lahko na daljavo prevzelo nadzor nad katerim koli računalnikom. Microsoft je po 
odkritju ranljivosti objavil popravek. Vendar več sto tisoč računalnikov ni bilo posodobljenih 
in mnogi so bili nato okuženi. Vir: A. Greenberg, Hold North Korea Accountable for 
WannaCry – and the NSA, too, WIRED, 19. december 2017. 

4 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018. 

5 ENISA, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20. oktober 2020. 

6 Europol, glej zgoraj, 2018. 

7 Evropsko središče za politično ekonomijo, Stealing Thunder: Will cyber espionage be 
allowed to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?, priložnostni 
dokument št. 2/18, februar 2018. 

8 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017. 

9 PWC, Global State of Information Security (GSISS) Survey – Strengthening digital society 
against cyber shocks, 2017. 

10 Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, 2019, poročilo, 
pripravljeno ob podpori skupine Herjavec. 

https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.herjavecgroup.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf
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sistemska tveganja (ESRB) ocenjuje, da so se povprečni stroški v zvezi s kibernetskimi 
incidenti med letoma 2015 in 2020 povečali za 72 %11.  

07 Kibernetska kriminaliteta na različne gospodarske sektorje vpliva različno, kot je 
razvidno iz nedavne študije iz leta 202012: v vladi in javni upravi, tehnološkem, 
medijskem in telekomunikacijskem sektorju ter v zdravstvenem sektorju med vsemi 
vrstami goljufij povzroča največje motnje (glej okvir 2), v finančnem sektorju ter 
industrijskem in predelovalnem sektorju pa je na drugem mestu.  

Okvir 2 

Na Finskem so bili psihoterapevtski pacienti žrtve izsiljevanja z 
osebnimi podatki v zvezi z zdravjem, ukradenimi v letih 2018 in 2019  

S pacienti velike finske psihoterapevtske klinike, ki ima podružnice po vsej državi, 
je leta 2020 posamično stopil v stik izsiljevalec, potem ko so bili novembra 2018 
ukradeni njihovi osebni podatki, marca 2019 pa je prišlo do še ene možne kršitve 
varnosti podatkov. Zdi se, da so bili ukradeni kontaktni podatki in zapiski o 
pogovorih na terapijah. 

Izsiljevalec je tako od klinike kot od pacientov zahteval plačilo odkupnine v 
bitcoinih za to, da se podatki ne objavijo. Zaradi incidenta je finska vlada sklicala 
izredno sejo13. 

08 Leta 2019 je Europol14 ponovno opozoril na stalno prisotnost in trdovratnost več 
ključnih kibernetskih groženj: 

o največja grožnja so še vedno napadi z izsiljevalskim programjem; ti postajajo 
natančneje usmerjeni, bolj dobičkonosni in povzročajo večjo gospodarsko škodo. 
Dokler bo izsiljevalsko programje kibernetskim kriminalcem omogočalo 
sorazmerno lahek zaslužek ter bo še naprej povzročalo znatno škodo in finančne 
izgube, bo verjetno ostalo največja kibernetska grožnja, 

                                                       
11 ESRB, Evropski odbor za sistemska tveganja, Systemic cyber risk, februar 2020. 

12 PWC, Fighting fraud: A never-ending battle. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, 
2020.  

13 BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach, 26. oktober 2020. 

14 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), 2019. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
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o ključna primarna vektorja okužbe z zlonamerno programsko opremo sta lažno 
predstavljanje in ranljivi protokoli oddaljenega namizja (RDP), 

o podatki so pri kibernetski kriminaliteti še naprej pomembna tarča, tržno blago in 
omogočitveni dejavnik.  

09 Podobno je Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) v svojem 
poročilu iz leta 2020 o glavnih incidentih v EU in po svetu15 navedla več primerov 
kibernetskih incidentov (glej okvir 3).  

Okvir 3 

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA): kibernetski 
incidenti v letih 2019 in 2020 

Na e-poštni platformi verifications.io je zaradi nezaščitene podatkovne zbirke 
MongoDB prišlo do velike kršitve varnosti podatkov. Razkriti so bili podatki iz več 
kot 800 milijonih elektronskih naslovov, ki so vsebovali občutljive informacije, 
vključno s tistimi, ki omogočajo individualno prepoznavanje.  

Na priljubljenem hekerskem forumu je bilo razkritih več kot 770 milijonov 
elektronskih naslovov in 21 milijonov edinstvenih gesel, ki jih je gostila storitev v 
oblaku MEGA. Zbirka, imenovana Collection #1, je postala najpomembnejša zbirka 
kompromitiranih osebnih prijavnih podatkov vseh časov.  

Ponudnik storitev v oblaku in virtualizacije Citrix je bil žrtev usmerjenega 
kibernetskega napada. Napadalci so za dostop do njegovih sistemov izkoristili več 
kritičnih programskih ranljivosti, kot je CVE-2019-19781, in uporabili tehniko 
„razprševanja gesel” (ang. password spraying).  

Ponudnik gostovanja v oblaku iNSYNQ19 je doživel napad z izsiljevalskim 
programjem, zaradi katerega njegove stranke več kot teden dni niso mogle 
dostopati do svojih podatkov in so bile odvisne od lokalnih varnostnih kopij. 

  

                                                       
15 ENISA, Main incidents in the EU and worldwide – From January 2019 to April 2020, 

oktober 2020. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-main-incidents
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10 Po podatkih Europola se je v prvi polovici leta 2019 podvojilo število kibernetskih 
napadov, katerih namen je povzročiti trajno škodo, zlasti v predelovalnem sektorju. Za 
razliko od konvencionalnih napadov z izsiljevalskim programjem so to sabotaže, pri 
katerih se podatki podjetja trajno izbrišejo ali nepopravljivo poškodujejo (glej okvir 4).  

Okvir 4 

Uničevalno izsiljevalsko programje – napadi Germanwiper leta 2019 

Leta 2019 je bil odkrit niz napadov z izsiljevalskim programjem, usmerjenih na 
podjetja, ki poslujejo v Nemčiji. Izsiljevalski program, imenovan Germanwiper, 
lahko zamenja okužene datoteke z ničlami in enicami, tako da datotek ni mogoče 
obnoviti. Širil se je z e-poštnimi kampanjami lažnega predstavljanja, usmerjen pa je 
bil zlasti na kadrovsko osebje velikih podjetij, saj je bil vgrajen v lažne prijave na 
delovna mesta16. 

Ozaveščenost o grožnjah za kibernetsko varnost se povečuje 
skupaj z njihovo pogostostjo  

11 Kljub temu sta bila do nedavnega ozaveščenost o teh tveganjih in njihovo 
priznavanje precej nizka. Leta 2017 69 % podjetij v EU ni poznalo svoje izpostavljenosti 
kibernetskim grožnjam17 ali pa je poznalo le osnove, 60 % pa jih še nikoli ni ocenilo 
potencialnih finančnih izgub18. Poleg tega bi po navedbah iz svetovne raziskave iz 
leta 2018 tretjina organizacij raje plačala odkupnino hekerjem, kot da bi vložila v 
varnost informacij19. 

                                                       
16 Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, brez 

datuma. 

17 Evropska komisija, informativno gradivo o kibernetski varnosti, september 2017. 

18 Te izgube lahko vključujejo: izgubljene prihodke, stroške popravila poškodovanih sistemov, 
potencialne obveznosti zaradi ukradenega premoženja ali informacij, spodbude za 
zadržanje strank, višje zavarovalne premije, višje stroške varovanja (novi sistemi, 
uslužbenci, usposabljanje), potencialno poravnavo stroškov izpolnjevanja obveznosti ali 
sodnih postopkov. 

19 NTT Security, Risk: Value 2018 Report. 

https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_17_3193
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
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12 V raziskavi Eurobarometer iz leta 2020 o odnosu Evropejcev do kibernetske 
varnosti20 je bilo ugotovljeno, da so državljani EU vse bolj ozaveščeni in da jih to 
področje vse bolj skrbi:  

o anketirane uporabnike interneta največkrat skrbijo zloraba njihovih osebnih 
podatkov (46 %), varnost njihovih spletnih plačil (41 %), to, da ne morejo 
pregledati blaga ali vprašati resnične osebe za nasvet, ali pa pravijo, da se bojijo, 
da morda ne bodo prejeli blaga ali storitve, ki jo kupijo na spletu (oboje 22 %), 

o več kot tri četrtine (76 %) anketirancev meni, da je tveganje, da postanejo žrtve 
kibernetske kriminalitete, vedno večje. Veliko manj (52 %) pa jih misli, da se lahko 
ustrezno zaščitijo pred njo, in ta delež se je od leta 2018 zmanjšal za devet 
odstotnih točk, 

o kljub temu dobra polovica anketirancev (52 %) meni, da je dobro obveščena o 
kibernetski kriminaliteti, vendar jih le 11 % pravi, da se jim zdi, da so zelo dobro 
obveščeni. 

Kibernetska varnost je pomembna za socialno kohezijo in 
politično stabilnost 

Nova grožnja: kibernetska varnost in dezinformacije  

13 Namerno, sistematično obsežno širjenje dezinformacij je velik strateški izziv za 
naše demokracije21. Dezinformacije in t. i. lažne novice lahko razdvojijo družbo, 
vzbudijo nezaupanje ter celo spodkopljejo socialno kohezijo in zaupanje v 
demokratične procese (glej okvir 5).  

                                                       
20 Evropska komisija,  Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber 

security, januar 2020.  

21 Po podatkih iz študije Univerze v Oxfordu z naslovom The Global Disinformation Order 
(september 2019) se je število držav s političnimi kampanjami širjenja dezinformacij v 
zadnjih dveh letih več kot podvojilo in zdaj znaša 70. 

https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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Okvir 5 

Dezinformacije 

Evropska komisija je dezinformacije opredelila kot dokazljivo napačne ali 
zavajajoče informacije, ki se ustvarjajo, predstavljajo in razširjajo za pridobivanje 
gospodarske koristi ali za namerno zavajanje javnosti, kadar lahko to povzroči 
javno škodo22. Javna škoda lahko vključuje spodkopavanje demokratičnih procesov 
ali ogrožanje javnih dobrin, kot so zdravje, okolje in varnost.  

Za razliko od nezakonitih vsebin (ki vključujejo sovražni govor, teroristične vsebine 
in posnetke spolnih zlorab otrok) dezinformacije zajemajo vsebine, ki so zakonite. 
Zato so povezane s svobodo izražanja in medijev, ki sta temeljni vrednoti EU. V 
skladu z opredelitvijo Komisije dezinformacije ne vključujejo zavajajočega 
oglaševanja, napak pri poročanju, satire in parodije ter jasno označenih mnenjskih 
novic in komentarjev. 

14 Nove tehnologije in programska oprema omogočajo enostavno in sorazmerno 
cenovno ugodno širjenje dezinformacij prek družbenih in drugih spletnih medijev. 
Dezinformacije so običajno osredotočene na občutljive teme, pri katerih je verjetno, da 
se bo polariziralo javno mnenje in da se bodo vzbudila čustva, in s tem bolj verjetno, da 
jih bodo ljudje delili. Primeri takih tem so zdravstvena vprašanja (npr. kampanje proti 
cepljenju), migracije, podnebne spremembe in vprašanja socialne pravičnosti.  

Kampanje širjenja dezinformacij, s katerimi tretje države želijo vplivati 
na demokratične procese 

15 Namen dezinformacij je polarizirati demokratično razpravo, ustvariti ali okrepiti 
napetosti v družbi ter spodkopati volilne sisteme. Na evropske družbe in varnost imajo 
širši vpliv, saj navsezadnje ovirajo svobodo mnenja in izražanja. Dezinformacije 
pogosto podpirajo akterji v tretjih državah, ki si prizadevajo destabilizirati evropske 
družbe in demokratične sisteme. V tem okviru obsežne kampanje širjenja 
dezinformacij lahko vključujejo tudi vdore v omrežja. Primer je ruska kampanja za 
vplivanje na referendum Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije (glej 
okvir 6).  

                                                       
22 Evropska komisija, sporočilo o boju proti dezinformacijam na spletu, COM(2018) 236. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
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Okvir 6 

Ruske kampanje širjenja dezinformacij, usmerjene v demokratične 
procese odločanja23 

Sredi leta 2016 so akterji iz Rusije začeli kampanjo za vplivanje na glasovanje na 
referendumu Združenega kraljestva o izstopu iz EU junija 2016. Z analizo tvitov je 
bilo ugotovljeno, da je v 48 urah pred glasovanjem več kot 150 000 ruskih računov 
tvitalo z oznako #Brexit in da je bilo s teh računov objavljenih več kot 
45 000 sporočil o glasovanju. Na dan referenduma sta bila z ruskih računov 
objavljena 1 102 tvita z oznako #ReasonsToLeaveEU. 

16 Boj proti dezinformacijam je velik izziv, saj je treba najti pravo ravnovesje med 
varnostjo ter našimi temeljnimi pravicami in svoboščinami, spodbujanjem inovacij in 
odprtim trgom. EU je sprejela več ukrepov za obravnavo dezinformacij.  

o Leta 2015 je bila v okviru ESZD ustanovljena projektna skupina East StratCom za 
boj proti ruskim kampanjam širjenja dezinformacij24. Strokovnjaki so pohvalili 
njeno delo na področju spodbujanja politike EU, podpiranja neodvisnih medijev v 
državah evropskega sosedstva ter napovedovanja dezinformacij, njihovega 
sledenja in boja proti njim25.  

                                                       
23 Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the 

Digital Age, Christina Nemr in William Gangware, 2019. 

24 Sklepi Evropskega sveta, EUCO 11/15, 20. marec 2015. Od takrat sta bili ustanovljeni še dve 
projektni skupini, in sicer za Zahodni Balkan in južno sosedstvo. 

25 Atlantski svet je v svojem poročilu pozval, naj EU od vseh držav članic zahteva, naj v 
projektno skupino napotijo nacionalne strokovnjake. Glej: D. Fried in A. Polyakova, 
Democratic Offense Against Disinformation, 5. marec 2018. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/sl/pdf
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
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o ENISA je leta 2018 objavila sporočilo o boju proti dezinformacijam na spletu26. 
Ukrepi zajemajo pomoč za povečanje verodostojnosti vsebin in podporo 
prizadevanjem za povečanje medijske pismenosti in pismenosti v zvezi z novicami.  

o Skupno raziskovalno središče Komisije je na podlagi obstoječih instrumentov 
politike razvilo neobvezen samoregulativen kodeks ravnanja, ki so ga sprejele 
spletne platforme in oglaševalska industrija27.  

o Ustanovljena je bila neodvisna evropska mreža preverjevalcev dejstev. 

Dezinformacije v času pandemije COVID-19 in odziv EU nanje  

17 Dezinformacije so problematične tudi v okoliščinah zdravstvene krize zaradi 
COVID-1928 (za primere takšnih dezinformacij glej okvir 7). 

                                                       
26 ENISA, Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online 

Disinformation („Fake News”), april 2018. 

27 Skupno raziskovalno središče, The digital transformation of news media and the rise of 
disinformation and fake news, tehnična poročila Skupnega raziskovalnega središča, delovni 
dokument Skupnega raziskovalnega središča o digitalnem gospodarstvu 2018-02, 
april 2018. 

28 Reuters Institute in Univerza v Oxfordu, Types, Sources, and Claims of Covid-19 
Misinformation, april 2020. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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Okvir 7 

Primeri dezinformacij v zvezi s COVID-19, o katerih je poročala 
Komisija29  

 

Napačne trditve, da lahko denimo pitje belila ali čistega 
alkohola pozdravi okužbo s koronavirusom. Nasprotno: 
pitje belila ali čistega alkohola je lahko zelo škodljivo. 
Belgijski center za zastrupitve je zabeležil 15-odstotno 
povečanje števila zastrupitev z belilom. 

 

Teorije zarote, denimo trditev, da so okužbo s 
koronavirusom povzročile svetovne elite, da bi zmanjšale 
rast prebivalstva. Znanstveni dokazi so jasni: virus izvira iz 
družine virusov, ki so živalskega izvora in vključujejo viruse, 
kot sta SARS in MERS. 

 

Neznanstvene trditve, da omrežje 5G vpliva na širjenje 
virusa. Zaradi teh teorij, ki nimajo posebne utemeljitve, je 
prišlo do napadov na stolpe 5G. 

18 Marca 2020 so Komisija, ENISA, CERT-EU in Europol dali skupno izjavo o grožnjah, 
povezanih s COVID-1930, v kateri so navedli, da zlonamerni akterji dejavno izkoriščajo 
težavne okoliščine med javnozdravstveno krizo ter se usmerjajo na delavce, ki delajo 
na daljavo, podjetja in posameznike. Poleg tega je ENISA oblikovala namenske 
informacijske kampanje za sektorje, ki so med pandemijo COVID-19 prizadeti zaradi 
dezinformacij31.  

                                                       
29 Evropska komisija, Dezinformacije o koronavirusu, brez datuma. 

30 Skupna izjava Evropske komisije, agencije ENISA, skupine CERT-EU in Europola, Coronavirus 
outbreak, 20. marec 2020. 

31 ENISA, informacije v zvezi s COVID-19, 2020.  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_sl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
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Preverjanje dejstev je ključno za boj proti dezinformacijam 

19 EU je tudi okrepila prizadevanja za podporo evropskim preverjevalcem dejstev in 
raziskovalcem dezinformacij. Zlasti je ustanovila evropsko opazovalnico digitalnih 
medijev, da bi preučila in bolje razumela pojav dezinformacij: ustrezne akterje, 
vektorje, orodja, metode, dinamiko razširjanja, prednostne tarče in vpliv na družbo. EU 
financira tudi druge projekte, pri katerih se obravnavajo dezinformacije, na primer 
PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA in WeVerify.  

20 Leta 2018 je EU s kodeksom ravnanja glede dezinformacij32 predlagala prvi 
samoregulativni sklop standardov za boj proti dezinformacijam na svetu. Ta 
prostovoljni kodeks so oktobra 2018 podpisale platforme, vodilna družbena omrežja, 
oglaševalci in oglaševalska industrija. Podpisniki so Facebook, Twitter, Mozilla, Google 
ter združenja in člani oglaševalske industrije. Maja 2019 je kodeks ravnanja podpisal še 
Microsoft, junija 2020 pa se je kodeksu pridružil TikTok. 

Zaščita volitev v Evropski parlament leta 2019  

21 Legitimnost evropskih demokratičnih sistemov temelji na ustrezno obveščenih 
volivcih, ki svojo demokratično voljo izrazijo na svobodnih in poštenih volitvah. Vsak 
poskus škodoželjnega in namernega spodkopavanja in manipulacije javnega mnenja 
torej pomeni resno grožnjo za evropske družbe. S poseganjem v volitve in volilno 
infrastrukturo bi se lahko vplivalo na naklonjenost volivcev, volilno udeležbo ali sam 
volilni proces, vključno z oddajo glasov, pa tudi tabeliranjem glasov in komunikacijo. Po 
referendumu v Združenem kraljestvu so države članice za evropske volitve leta 2019 
prvič usklajeno ukrepale za zaščito integritete demokratičnih volitev, in sicer volitev v 
Evropski parlament, pa tudi volitev v nacionalne parlamente. 

22 Kot je omenjeno zgoraj, je Komisija aprila 2018 objavila sporočilo z naslovom Boj 
proti dezinformacijam na spletu: evropski pristop33. Temu je septembra 2018 sledil 
volilni sveženj34, s katerim naj bi se volitve v EU in državah članicah zaščitile pred 
dezinformacijami in kibernetskimi napadi. Sveženj je bil osredotočen na varstvo 

                                                       
32 EU Code of Practice on Disinformation, september 2018. 

33 Evropska komisija, Boj proti dezinformacijam na spletu: evropski pristop, 
COM(2018) 236 final. 

34 Evropska komisija, Stanje v Uniji 2018, september 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=SL
https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_sl
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podatkov, preglednost političnega oglaševanja in financiranja, kibernetsko varnost v 
povezavi z volitvami, pa tudi na sankcije za politične stranke, ki kršijo pravila o varstvu 
podatkov. Poleg tega se je izvedla skupna vaja za preizkus, kako uspešni so odzivi in 
krizni načrti držav članic in EU pri zaščiti volitev v Evropski parlament (glej okvir 8).  

Okvir 8 

ELEx19 – zaščita volitev v Evropski parlament leta 201935  

Namen vaje ELex19 o odpornosti skorajšnjih volitev v Evropski parlament je bil 
opredeliti načine, kako preprečiti, odkriti in ublažiti kibernetske incidente, ki bi 
lahko vplivali na volitve leta 2019.  

Udeleženci so z vajo na podlagi različnih scenarijev kibernetskih groženj in 
incidentov: 

— dobili pregled nad stopnjo odpornosti (v smislu sprejetih politik, razpoložljivih 
zmogljivosti ter znanj in spretnosti) volilnih sistemov v vsej EU, 

— okrepili sodelovanje med ustreznimi organi na nacionalni ravni (vključno z 
volilnimi organi ter drugimi ustreznimi organi in agencijami), 

— preizkusili obstoječe načrte kriznega upravljanja ter ustrezne postopke za 
preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje kibernetskih napadov in hibridnih 
groženj, vključno s kampanjami širjenja dezinformacij, ter odzivanje nanje, 

— izboljšali čezmejno sodelovanje in okrepili povezavo z ustreznimi skupinami 
za sodelovanje na ravni EU (npr. mreža za volilno sodelovanje, Skupina za 
sodelovanje na področju varnosti omrežij in informacij, mreža CSIRT) ter 

— opredelili vse druge morebitne vrzeli in ustrezne ukrepe za zmanjševanje 
tveganja, ki bi jih bilo treba izvesti pred volitvami v Evropski parlament. 

V vaji je sodelovalo več kot 80 predstavnikov držav članic EU, pa tudi opazovalci iz 
Evropskega parlamenta, Komisije in Agencije EU za kibernetsko varnost. 

                                                       
35 ENISA, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU 

elections, 5. april 2019. 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
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23 Poleg tega je Evropski svet decembra 2018 sprejel Akcijski načrt proti 
dezinformacijam36, da bi zagotovil usklajen odziv in dopolnil nacionalna prizadevanja. 
Akcijski načrt vključuje specifične ukrepe, ki temeljijo na štirih stebrih: izboljšanju 
zmožnosti institucij Unije za odkrivanje, analiziranje in razkrivanje dezinformacij; 
krepitvi usklajenih in skupnih odzivov na dezinformacije; vključevanju zasebnega 
sektorja v boj proti dezinformacijam; ozaveščanju in izboljšanju družbene odpornosti.  

Kibernetska varnost v EU: pristojnosti, akterji, strategije in 
zakonodaja 

Kibernetska varnost je predvsem v pristojnosti držav članic 

24 V EU je kibernetska varnost predvsem v pristojnosti držav članic. To še zlasti velja 
za varstvo občutljivih informacij, povezanih z nacionalno varnostjo. Vse države članice 
imajo nacionalno strategijo za kibernetsko varnost, ki jim je v pomoč pri 
spoprijemanju s tveganji, ki bi lahko ogrozila doseganje gospodarskih in družbenih 
koristi kibernetskega prostora. Vendar je med državami članicami še vedno razlika pri 
zmogljivosti in zavezanosti v zvezi s kibernetsko varnostjo. 

25 Vloga EU je oblikovanje skupnega regulativnega okvira za enotni trg EU in 
vzpostavitev pogojev, da države članice uspešno sodelujejo na različnih področjih, ki 
zadevajo kibernetsko varnost, kot so pravosodje in notranje zadeve, enotni trg, 
promet, javno zdravje, varstvo potrošnikov in raziskave. Na področju zunanje politike 
se s kibernetsko varnostjo ukvarja diplomacija, vedno bolj pa postaja del nastajajoče 
obrambne in varnostne politike EU.  

26 Glavni akterji na področju kibernetske varnosti na ravni EU so opisani v okviru 9. 

                                                       
36 Evropska komisija, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Akcijski načrt proti dezinformacijam, JOIN(2018) 36 final. Načrt je osredotočen na: 
izboljšanje zmožnosti institucij EU za odkrivanje, analiziranje in razkrivanje dezinformacij; 
krepitev usklajenih in skupnih odzivov; mobilizacijo zasebnega sektorja; ozaveščanje in 
izboljšanje družbene odpornosti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=SL
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Okvir 9 

Glavni akterji na področju kibernetske varnosti na ravni EU 

Evropska komisija se zavzema za povečanje zmogljivosti in sodelovanja na 
področju kibernetske varnosti, krepitev vloge EU kot akterja na področju 
kibernetske varnosti ter vključitev kibernetske varnosti v druge politike EU.  

Komisijo podpira več agencij EU, zlasti ENISA, EC3 in CERT-EU. Agencija Evropske 
unije za kibernetsko varnost (s kratico ENISA, ki izhaja iz njenega prvotnega 
imena, European Network and Information Security Agency – Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij) je predvsem svetovalni organ ter podpira razvoj 
politike, krepitev zmogljivosti in ozaveščanje. Evropski center za boj proti 
kibernetski kriminaliteti (EC3), ki deluje v okviru Europola, je bil ustanovljen za 
krepitev odziva organov kazenskega pregona EU na kibernetsko kriminaliteto. 
Komisija gosti skupino za odzivanje na računalniške grožnje (CERT-EU), ki podpira 
vse institucije, organe in agencije Unije. 

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) vodi kibernetsko obrambo, 
kibernetsko diplomacijo in strateško komuniciranje, poleg tega pa gosti centra za 
obveščevalne podatke in analize. Evropska obrambna agencija (EDA) si prizadeva 
za razvoj zmogljivosti za kibernetsko obrambo. 

Države članice na ravni EU delujejo prek Sveta, ki ima številne organe za 
usklajevanje in izmenjavo informacij (med njimi tudi Horizontalno delovno skupino 
za kibernetska vprašanja). Evropski parlament deluje kot sozakonodajalec. 

Organizacije zasebnega sektorja, vključno z industrijo, organi za upravljanje 
interneta in akademsko skupnostjo, delujejo kot partnerji, ki prispevajo k razvoju 
in izvajanju politike, na primer s pogodbenimi javno-zasebnimi partnerstvi. 
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Kibernetska strategija EU: kibernetska varnost je že od leta 2013 
pomembno vprašanje 

27 Kibernetska varnost je pomembno politično vprašanje že vsaj od leta 2013, ko je 
Komisija sprejela strategijo za kibernetsko varnost37. Ta strategija ima pet glavnih 
ciljev:  

o povečanje kibernetske odpornosti,  

o zmanjšanje kibernetske kriminalitete,  

o razvoj politik in zmogljivosti za kibernetsko obrambo,  

o razvoj industrijskih in tehnoloških zmogljivosti za kibernetsko varnost,  

o oblikovanje mednarodne kibernetske politike, skladne s temeljnimi vrednotami 
EU. 

V naslednjih letih je bilo vprašanje kibernetske varnosti obravnavano tudi v drugih 
strategijah EU (glej okvir 10). 

                                                       
37 Evropska komisija, Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv 

kibernetski prostor, JOIN(2013) 1 final, 7. februar 2013.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
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Okvir 10 

Druge strategije EU, v katerih se obravnava vprašanje kibernetske 
varnosti: 

o evropska agenda za varnost (2015)38, namenjena izboljšanju kazenskega 
pregona in pravosodnega odziva na kibernetsko kriminaliteto, zlasti s 
prenavljanjem in posodabljanjem obstoječih politik in zakonodaje, 

o strategija za enotni digitalni trg (2015)39, namenjena izboljšanju dostopa do 
digitalnega blaga in storitev, za kar je bistvena krepitev spletne varnosti, 
zaupanja in vključevanja,  

o globalna strategija EU (2016)40, v kateri je predstavljenih več pobud za 
okrepitev vloge EU v svetu. Kibernetska varnost in ovržba dezinformacij s 
strateškim komunikaciranjem sta eden od njenih temeljnih stebrov. 

28 Poleg tega sta Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko leta 2017 objavili skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu o kibernetski varnosti v EU41, v katerem sta pozvali h krepkejšim in 
učinkovitejšim strukturam za spodbujanje kibernetske varnosti in odziv na kibernetske 
napade v državah članicah, pa tudi v institucijah, agencijah in organih EU. 

29 Evropska komisija je julija 2020 posodobila svojo agendo iz leta 2015 in sprejela 
strategijo EU za varnostno unijo42 za obdobje 2020–2025, v kateri je kibernetsko 
varnost opredelila kot strateško pomembno vprašanje. V tej strategiji Komisija zlasti 
poudarja tako imenovane hibridne grožnje, ki vključujejo tako kibernetske napade kot 

                                                       
38 Evropska komisija, Evropska agenda za varnost, COM(2015) 185 final, 28. april 2015. 

39 Evropska komisija, Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, COM(2015) 192 final, 
6. maj 2015. 

40 ESZD, Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa. Globalna strategija za zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije, junij 2016. 

41 Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
Skupno sporočilo Odpornost, odvračanje in obramba: okrepitev kibernetske varnosti za EU, 
JOIN(2017) 450, 13 September 2017. 

42 Evropska komisija, Sporočilo o strategiji EU za varnostno unijo, COM(2020) 605 final, 
24. julij 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1608631278244&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605


DEL I – Kibernetska varnost v evropskem okviru 
 29 
 

 

kampanje širjenja dezinformacij, pri njih pa usklajeno sodelujejo državni in nedržavni 
akterji iz tretjih držav, da bi manipulirali informacijsko okolje in napadli temeljne 
infrastrukture.  

Zakonodaja EU na področju kibernetske varnosti: direktiva o varnosti 
omrežij in informacij, splošna uredba o varstvu podatkov, akt o 
kibernetski varnosti in nov mehanizem za sankcije 

30 Glavni steber strategije za kibernetsko varnost iz leta 2013 je direktiva o varnosti 
omrežij in informacij43 iz leta 2016, ki je prvi vseevropski zakonodajni akt o kibernetski 
varnosti. Cilj direktive je doseči minimalno raven usklajenih zmogljivosti s tem, da se 
državam članicam naloži obveznost sprejetja nacionalnih strategij za varnost omrežij in 
informacijskih sistemov ter uvedbe enotnih kontaktnih točk in skupin za odzivanje na 
incidente na področju računalniške varnosti44. Poleg tega so v njej določene varnostne 
zahteve in zahteve za priglasitev za izvajalce bistvenih storitev v kritičnih sektorjih in 
ponudnike digitalnih storitev.  

31 Države članice so morale direktivo o varnosti omrežij in informacij prenesti v 
nacionalno zakonodajo do maja 2018. Poleg tega so morale do novembra 2018 
določiti tako imenovane izvajalce bistvenih storitev. Evropska komisija mora redno 
pregledovati delovanje te direktive. Med julijem in oktobrom 2020 je v okviru 
ključnega političnega cilja Evrope, pripravljene na digitalno dobo, ter v skladu s cilji 
varnostne unije organizirala posvetovanje, katerega rezultati naj bi se uporabili za prvo 
vrednotenje in naknadno oceno učinka direktive o varnosti omrežij in informacij. 

                                                       
43 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za 

visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji. 

44 Te so vključene v strukturo za sodelovanje, uvedeno z direktivo, in sicer mrežo skupin za 
odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (mreža, sestavljena iz skupin za 
odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti, ki jih imenujejo države članice EU, 
in skupine za odzivanje na računalniške grožnje; ENISA gosti sekretariat) in skupino za 
sodelovanje (podpira in olajšuje strateško sodelovanje in izmenjavo informacij med 
državami članicami; Komisija gosti sekretariat). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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32 Leta 2016 je istočasno začela veljati splošna uredba o varstvu podatkov45, ki se je 
začela uporabljati maja 2018. Njen cilj je varovanje osebnih podatkov evropskih 
državljanov, in sicer z določitvijo pravil za obdelavo in razširjanje osebnih podatkov. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so s to direktivo dobili nekatere 
pravice, upravljavci podatkov (ponudniki digitalnih storitev) pa obveznosti v zvezi z 
uporabo in prenosom informacij.  

33 Poleg tega je bil z aktom EU o kibernetski varnosti46 prvič uveden certifikacijski 
okvir za kibernetsko varnost proizvodov, storitev in procesov IKT na ravni EU. To bo 
koristilo podjetjem, ki poslujejo v EU, saj morajo svoje proizvode, procese in storitve 
IKT certificirati le enkrat, certifikat pa je priznan po vsej EU. Z aktom EU o kibernetski 
varnosti je bila tudi ustanovljena Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost 
(ENISA, ki je prevzela vlogo prejšnje Evropske agencije za varnost omrežij in 
informacij). Z njim je agencija dobila nalogo okrepitve operativnega sodelovanja na 
ravni EU, in sicer tako, da pomaga državam članicam, ki jo za to prosijo, pri 
obravnavanju kibernetskih incidentov ter podpira usklajevanje EU v primeru velikih 
čezmejnih kibernetskih napadov in kriz.  

34 Svet je maja 2019 vzpostavil pravni instrument, ki EU omogoča uvedbo ciljno 
usmerjenih omejevalnih ukrepov za odvračanje od kibernetskih napadov, ki pomenijo 
zunanjo grožnjo EU ali njenim državam članicam, in za odzivanje nanje47. EU ima tako 
pravna pooblastila, da sankcionira osebe ali subjekte, ki: 

o so odgovorni za kibernetske napade ali poskuse kibernetskih napadov ali 

o zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za take napade ali so kako 
drugače vpleteni vanje. 

Svet je julija 2020 prvič uporabil te nove pristojnosti (glej okvir 11). 

                                                       
45 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 

46 Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji 
Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti.  

47 Sklep Sveta (SZVP) 2019/797 z dne 17. maja 2019 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim 
napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
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Okvir 11 

Odločno ukrepanje – EU prvič uvede sankcije za kibernetske 
napade48 

Svet je julija 2020 uvedel omejevalne ukrepe proti šestim posameznikom in trem 
subjektom, ki so odgovorni za različne kibernetske napade ali so v njih sodelovali. 
To zajema poskus kibernetskega napada na Organizacijo za prepoved kemičnega 
orožja in napade, ki so v javnosti znani kot „WannaCry”, „NotPetya” in „Operation 
Cloud Hopper”.  

Uvedene sankcije vključujejo prepoved potovanja in zamrznitev sredstev. Poleg 
tega osebe in subjekti iz EU ne smejo dajati na razpolago sredstev tistim, ki so 
uvrščeni na seznam. 

Kibernetska varnost in kibernetska obramba 

35 V zadnjih letih je kibernetski prostor vse bolj militariziran49 in uporaben kot 
orožje50. Zdaj šteje za peto področje vojskovanja, poleg kopnega, morja, zraka in 
vesolja. Okvir politike EU za kibernetsko obrambo je bil sprejet leta 2014 in 
posodobljen leta 201851. S posodobitvijo leta 2018 so bile opredeljene prioritete, 
vključno z razvojem zmogljivosti za kibernetsko obrambo ter varovanjem 
komunikacijskih in informacijskih omrežij za skupno varnostno in obrambno politiko EU 

                                                       
48 Sklep Sveta (SZVP) 2020/1127 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa Sveta (SZVP) 

2019/797 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene 
države članice. 

49 Center za evropske politične študije, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities – 
poročilo delovne skupine Centra za evropske politične študije, november 2018. 

50 Zlonamerno programsko opremo, ki je bila uporabljena za napad z izsiljevalskim 
programjem WannaCry, ki so ga Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Avstralija 
pripisali Severni Koreji, je sprva razvila in hranila agencija ZDA za nacionalno varnost, da bi 
lahko izkoriščala ranljivosti v sistemu Windows.  
Vir: A. Greenberg, WIRED, 19. december 2017. Ob napadih je Microsoft obsodil to, da vlade 
hranijo podatke o ranljivostih programske opreme, in ponovil, da je po njegovem mnenju 
potrebna digitalna ženevska konvencija. 

51 Okvir EU za politiko kibernetske obrambe (posodobljen leta 2018), 14413/18, 
19. november 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020D1127
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.0000mpb068eggcqczh61fx32wtiui
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/sl/pdf
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(SVOP). Kibernetska obramba je vključena tudi v okvir za stalno strukturno sodelovanje 
(PESCO) ter sodelovanje med EU in Natom. 

36 Primeri izkoriščanja kibernetskega prostora za politične namene ter agresivnega 
preizkušanja kibernetske varnosti EU in držav članic ter kibernetskih vdorov so postali 
nekaj običajnega. Iz teh dejavnosti kibernetskega vohunjenja in hekanja, katerih tarča 
so nacionalne vlade, politični subjekti in institucije EU, da bi se pridobile in zbrale 
zaupne informacije, je razvidno, da se proti EU in njenim državam članicam izvajajo 
sofisticirane operacije kibernetskega vohunjenja in manipulacije podatkov. S skupnim 
okvirom EU o preprečevanju hibridnih groženj (iz leta 2016) se obravnavajo 
kibernetske grožnje za kritično infrastrukturo in zasebne uporabnike, pri tem pa je 
poudarjeno, da se kibernetski napadi lahko izvajajo tudi s kampanjami za širjenje 
dezinformacij na družbenih medijih52. V okviru je poudarjena tudi potreba po 
izboljšanju ozaveščenosti in krepitvi sodelovanja med EU in Natom, ki je bilo določeno 
v skupnih izjavah EU in Nata iz let 2016 in 201853. 

Poraba za kibernetsko varnost v EU je razpršena in manjša kot 
drugod 

V EU-27 je poraba za kibernetsko varnost manjša kot v ZDA 

37 Javno porabo za kibernetsko varnost je težko oceniti, in sicer zaradi medsektorske 
narave kibernetske varnosti in zato, ker porabe za kibernetsko varnost pogosto ni 
mogoče ločiti od splošne porabe za IT54. Kljub temu je na podlagi razpoložljivih 

                                                       
52 Evropska komisija/Evropska služba za zunanje delovanje, Skupni okvir o preprečevanju 

hibridnih groženj – odziv Evropske unije, JOIN(2016) 18 final, 6. april 2016. 

53 Skupna izjava predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in generalnega 
sekretarja Organizacije Severnoatlantske pogodbe, 8. julij 2016 in 10. julij 2018. 

54 Evropska komisija, COM(2018) 630 final, 12. september 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
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podatkov mogoče sklepati, da je javna poraba za kibernetsko varnost v EU razmeroma 
nizka:  

o v ZDA so leta 2020 proračunska sredstva, ki jih je zvezna vlada namenila izrecno za 
kibernetsko varnost, znašala 17,4 milijarde USD55, 

o javna poraba za kibernetsko varnost v vseh državah članicah EU (ki imajo skupaj 
skoraj enak BDP kot ZDA) pa po ocenah Komisije znaša eno do dve milijardi EUR56,  

o javna poraba številnih držav članic za kibernetsko varnost v odstotkih BDP po 
ocenah znaša desetino porabe ZDA ali celo še manj57.  

2014–2020: poraba EU za kibernetsko varnost je razpršena po več 
različnih instrumentih  

38 Po navedbah Komisije58 je v okviru splošnega proračuna EU najmanj deset 
različnih instrumentov, s katerimi je mogoče financirati zadeve, povezane s 
kibernetsko varnostjo (za glavne programe v finančnem smislu glej okvir 12). Finančna 
sredstva EU za nevojaško kibernetsko varnost so v obdobju 2014–2020 skupaj znašala 
manj kot 200 milijonov EUR na leto. Poleg tega ne obstaja noben instrument 
financiranja na ravni EU, ki bi države članice podpiral pri usklajevanju dejavnosti na 
področju kibernetske varnosti. 

                                                       
55 Bela hiša, Cybersecurity budget fiscal year 2020. 

56 Evropska komisija, Commission Staff Working Document: Impact Assessment Accompanying 
the document „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing the Digital Europe programme for the period 2021–2027”, 
SWD(2018) 305 final, 6. junij 2018. 

57 The Hague Centre for Strategic Studies, Dutch investments in ICT and cybersecurity: putting 
it in perspective, december 2016. 

58 Evropska komisija, Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation 
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence 
Centre and the Network of National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final, 
12. september 2018.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-305-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-centres-swd-one-403_en.pdf
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Okvir 12 

Programi EU za podporo projektom na področju kibernetske varnosti 
(2014–2020): 

o v okviru raziskovalnega programa EU Obzorje 2020 je bilo za projekte na 
področju kibernetske varnosti in kibernetske kriminalitete za obdobje 2014–
2020 dodeljenih približno 600 milijonov EUR. To vključuje 450 milijonov EUR 
za pogodbeno javno-zasebno partnerstvo (cPPP) za kibernetsko varnost za 
obdobje 2017–2020, s čimer naj bi se privabilo dodatne 1,8 milijarde EUR iz 
zasebnega sektorja,  

o v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) se do 
konca leta 2020 zagotavlja prispevek do 400 milijonov EUR za naložbe držav 
članic v kibernetsko varnost,  

o v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) so se financirale naložbe v 
višini približno 30 milijonov EUR letno. To vključuje sofinanciranje nacionalnih 
skupin za odzivanje na računalniške grožnje (CERT), ki jih morajo države 
članice vzpostaviti v skladu z direktivo o varnosti omrežij in informacij, v višini 
približno 13 milijonov EUR letno med letoma 2016 in 201859, 

o v okviru Sklada za notranjo varnost – Policija se podpirajo študije, strokovni 
sestanki in komunikacijske dejavnosti, katerih stroški so med letoma 2014 in 
2017 znašali skoraj 62 milijonov EUR. Poleg tega lahko države članice 
prejmejo nepovratna sredstva za opremo, usposabljanje, raziskave in zbiranje 
podatkov v okviru deljenega upravljanja. Devetnajst držav članic je prejelo ta 
nepovratna sredstva v skupni višini 42 milijonov EUR,  

o v okviru programa za pravosodje se je zagotovilo 9 milijonov EUR podpore za 
pravosodno sodelovanje in pogodbe o medsebojni pravni pomoči s posebnim 
poudarkom na izmenjavi elektronskih podatkov in finančnih informacij. 

  

                                                       
59 Člen 9(2) Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o 

ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (direktiva 
o varnosti omrežij in informacij). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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39 Poleg tega je bilo v letih 2019 in 2020 iz proračuna EU dodeljenih 
500 milijonov EUR za evropski program za razvoj obrambne industrije60. Program je 
osredotočen na izboljšanje usklajevanja in učinkovitosti porabe za obrambo držav 
članic s spodbudami za skupni razvoj. Njegov cilj je z Evropskim obrambnim skladom 
ustvariti za skupaj 13 milijard EUR naložb v obrambne zmogljivosti po letu 2020, od 
katerih bodo nekatere zajemale kibernetsko obrambo. Evropska investicijska banka pa 
bo v okviru evropske varnostne pobude med letoma 2018 in 2020 zagotovila 
6 milijard EUR sredstev za tehnologijo z dvojno rabo (raziskave in razvoj/kibernetska 
varnost in varnost civilistov)61.  

2021–2027: novi program za digitalno Evropo 

40 Svet je v sklepih iz julija 2020 o novem večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 sklenil, da se bo v okviru programa za digitalno Evropo62 vlagalo v 
ključne strateške digitalne zmogljivosti, kot so visokozmogljivostno računalništvo, 
umetna inteligenca in kibernetska varnost EU. Program bo pri podpiranju digitalne 
preobrazbe Evrope dopolnjeval druge instrumente, zlasti program Obzorje Evropa in 
Instrument za povezovanje Evrope.  

41 Svet je sklenil tudi, da se programu za digitalno Evropo dodeli 6,8 milijarde EUR za 
obdobje 2021–2027 ali približno 970 milijonov EUR na leto. To je znatno povečanje v 
primerjavi z obdobjem 2014–2020, vendar še vedno manj, kot je prvotno predlagala 
Komisija (8,2 milijarde EUR za isto obdobje, pri čemer bi se 2 milijardi EUR dodelili za 
okrepitev industrije kibernetske varnosti v EU in splošno varstvo družbe, na primer s 
podpiranjem izvajanja direktive o varnosti omrežij in informacij).  

                                                       
60 Evropska komisija, Uredba (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

18. julija 2018 o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo 
konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije (UL L 200, 7.8.2018, 
str. 30).  

61 Evropska investicijska banka, The EIB Group Operating Framework and Operational Plan 
2018, 12. december 2017.  

62 Evropska komisija, Europe investing in digital: the Digital Europe Programme, 
september 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
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Uvod 

42 Kibernetska varnost in naša digitalna avtonomnost sta za EU in države članice 
postali strateško pomembni temi. Še vedno obstajajo slabosti v upravljanju kibernetske 
varnosti, in sicer v javnem in zasebnem sektorju v vseh državah članicah, vendar na 
različnih ravneh. Zato težje omejujemo kibernetske napade in se nanje po potrebi 
odzivamo.  

43 Kljub temu je leta 2018 anketa med vrhovnimi revizijskimi institucijami (VRI) v EU 
pokazala, da jih približno polovica še ni revidirala področja kibernetske varnosti. Od 
takrat so VRI svoje revizijsko delo v zvezi s kibernetsko varnostjo okrepile, pri tem pa so 
se posebej osredotočile na varstvo podatkov, pripravljenost sistemov na kibernetske 
napade in zaščito sistemov bistvenih javnih služb. Preučile so tudi druge zelo 
relevantne teme. Razumljivo je, da vseh teh revizij ni mogoče javno objaviti, saj lahko 
nekatere zadevajo občutljive informacije (o nacionalni varnosti). 

44 Ker je kibernetska varnost pomembna za delovanje evropskih družb in političnih 
institucij, se je Kontaktni odbor odločil, da letošnji kompendij revizijskih poročil nameni 
tej temi. V drugem delu so povzeti rezultati izbranih revizij, ki so jih izvedli sodelujoče 
VRI 12 držav članic in Evropsko računsko sodišče v zvezi s kibernetsko varnostjo. Vsaka 
sodelujoča VRI je prispevala eno izbrano revizijsko poročilo, katerega podrobnejši 
povzetek je na voljo v tretjem delu. Na tem področju je bilo izvedenih tudi veliko 
drugih revizij, kot je razvidno iz dodatnih poročil, ki so jih navedle sodelujoče VRI.  

Revizijska metodologija in obravnavane teme 

45 Kar zadeva vrste revizij, izvedenih za revizijska poročila, povzeta v tem 
kompendiju, je večina sodelujočih VRI opravila revizije smotrnosti o temah, povezanih 
s kibernetsko varnostjo, dve (poljska in madžarska VRI) sta opravili revizijo skladnosti, 
ena (Sodišče) pa je opravila pregled politike.  

46 Pri določanju revizijskega pristopa je večina VRI svoje revizije zasnovala tako, da 
so vključevale vsaj dva načina ocenjevanja predmeta revizije. Ti načini so bili lahko 
pregled strateških dokumentov ali določenih politik na visoki (npr. nacionalni) ravni, 
pregled postopkov za ocenjevanje skladnosti z uveljavljeno metodologijo COBIT (glej 
okvir 13) ali pregled uspešnosti vzpostavljenih sistemov upravljanja IT. Ena VRI 
(nizozemsko računsko sodišče) je celo najela etične hekerje, da je preizkusila uspešnost 
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sistemov kibernetske varnosti, ki se uporabljajo pri nadzoru meje in kritičnih vodnih 
objektih. Sodišče je v okviru 14 shematsko povzelo metode in tehnike, ki so jih različne 
VRI uporabljale pri opravljanju revizijskega dela. 

Okvir 13 

Kaj je COBIT?  

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology – kontrolni cilji 
za informacijsko tehnologijo in sorodne tehnologije) je okvir priznanih primerov 
dobre prakse in postopkov za upravljanje IT, ki ga je opredelilo združenje ISACA 
(Združenje za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov). Organizacijam pomaga 
pri doseganju strateških ciljev z uspešno uporabo razpoložljivih virov in 
zmanjšanjem informacijskotehnoloških tveganj na najmanjšo možno raven. Pri 
njem sta medsebojno povezana upravljanje podjetja in upravljanje IT. Ta povezava 
se vzpostavi s povezovanjem poslovnih ciljev in ciljev IT, opredelitvijo metrike in 
modelov zrelosti za merjenje doseganja ciljev ter določitvijo odgovornosti nosilcev 
poslovnih procesov in procesov IT.  

47 Pri revidiranju kibernetske varnosti so bile obravnavane zelo različne teme. 
Nekatere VRI so revidirale zelo specifična področja v javnem interesu. Nizozemska VRI 
je na primer revidirala kibernetsko varnost svojih pomembnih objektov za zaščito obale 
in sistemov za upravljanje voda. Druge VRI, na primer irska in madžarska, so 
obravnavale bolj horizontalna vprašanja, kot sta izvajanje nacionalne strategije za 
kibernetsko varnost ter varstvo osebnih podatkov in nacionalnih podatkovnih sredstev. 
Vse VRI pa so obravnavale vprašanja, ki bi lahko negativno vplivala na javne storitve ali 
infrastrukturo. 

48 Estonska in litovska VRI sta priznali strateško pomembnost nacionalnih 
podatkovnih sredstev, ki so bistvena za nacionalno varnost in zaščito celovitosti pred 
zunanjimi kibernetskimi napadi. Danska VRI je izvedla revizijo posebej za oceno 
varnosti štirih javnih organov pred napadi z izsiljevalskim programjem. Nizozemska, 
poljska in portugalska VRI so revidirale uspešnost različnih sistemov IT, ki podpirajo 
mejne kontrole (na letališču Schiphol, poveljstvu mejne policije in ministrstvu za 
notranje zadeve in upravo na Poljskem ter na portugalskih mejah), pri čemer so torej 
obravnavale tudi varnost v EU.  
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Revizijsko obdobje 

49 Izbrana revizijska poročila, ki jih vsebuje ta kompendij, so bila objavljena med 
letoma 2014 in 2020. Pri večini je revizijsko obdobje zajemalo dve ali več let, štiri 
države (Danska, Estonija, Francija in Portugalska) pa so revidirale obdobje enega leta. 

Cilji revizij  

50 Različne VRI, ki so prispevale k temu kompendiju, so pri svojem revizijskem delu 
obravnavale različna tveganja, in sicer: ogrožanje pravic posameznih državljanov EU z 
nepravilnim ravnanjem z osebnimi podatki, tveganje, da institucije ne bodo mogle 
zagotavljati pomembne javne storitve ali bodo pri tem manj uspešne, resne posledice 
za javno varnost, blaginjo in gospodarstvo držav članic ter kibernetsko varnost v EU. 
Vsaj štiri VRI (estonska, madžarska, nizozemska in portugalska) so v svojih revizijskih 
poročilih, vključenih v ta kompendij, obravnavale tri ali več od navedenih tem.  

51 Kibernetska varnost je še vedno v pristojnosti držav članic. Ker pa je področje 
uporabe zakonodaje EU vse širše in zakonodaja vse bolj specifična, večina institucij in 
organov, ki so jih revidirale VRI, že prispeva k doseganju strateških ciljev EU na 
področju kibernetske varnosti, vendar v različnem obsegu. Irsko računsko sodišče je na 
primer revidiralo izvajanje direktive EU o varnosti omrežij in informacij, katere cilj je 
izboljšati odpornost ključnih omrežij in informacijskih sistemov, ter svetoval, kako ga 
izboljšati. Revizija madžarskega državnega revizijskega urada je podobno zajemala vidik 
skladnosti z obstoječimi direktivami EU.  

52 V okviru 14 je tudi navedeno, kdaj je izid revizije bodisi prispeval k povečanju 
kibernetske odpornosti revidirancev ali k zmanjšanju kibernetske kriminalitete bodisi bi 
pripomogel k razvoju politike kibernetske obrambe in okrepitvi kompetence, 
izboljšanju razvoja tehnologij ter napredku pri sodelovanju na mednarodni ravni. To so 
namreč glavni cilji strategije EU za kibernetsko varnost. Priporočila, ki so jih dale VRI, so 
se v večini primerov nanašala na več kot dva strateška cilja, ki si jih EU prizadeva 
doseči. 

53 Poleg tega so VRI pri svojem revizijskem delu ugotovile varnostne vrzeli ali vrzeli 
pri izvajanju, s čimer so revidirane institucije spodbudile k dodatnim prizadevanjem. 
Med revizijskim delom so štiri revidirane institucije na Danskem na primer že začele 
izvajati več v prihodnost usmerjenih varnostnih kontrol, da bi bistveno povečale 
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stopnjo zaščite pred napadi z izsiljevalskim programjem, razvijati obrambne 
zmogljivosti in povečevati kibernetsko odpornost, s tem pa zmanjšale svojo prihodnjo 
izpostavljenost kibernetski kriminaliteti.  

54 Sodišče opaža tudi, da so bila revizijska priporočila predložena na različnih ravneh 
upravljanja in odgovornosti, saj so bila naslovljena na centralno državo, ministrstva in 
agencije na operativni ravni ali lastnike sistemov IT.  
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Okvir 14 

Pregled revizijskega dela VRI pri prispevkih, predstavljenih v kompendiju (1. del) 
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Pregled revizijskega dela VRI pri prispevkih, predstavljenih v kompendiju (2. del) 
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Glavna revizijska opažanja 

55 V naslednjih oddelkih so povzeta glavna revizijska opažanja VRI.  

Revizije smotrnosti 

56 Danski Rigsrevisionen je ocenil, ali so izbrane bistvene vladne institucije 
zadovoljivo zaščitene pred izsiljevalskim programjem. Vladne institucije so pogosto 
tarče kibernetskih napadov, izsiljevalsko programje pa je trenutno ena največjih 
groženj za kibernetsko varnost. Revidiranci so bili danski organ za zdravstvene podatke, 
ministrstvo za zunanje zadeve, Banedanmark (dansko železniško omrežje) in danska 
agencija za obvladovanje izrednih razmer. Te štiri institucije so bile izbrane, ker so 
odgovorne za zagotavljanje bistvenih storitev v zvezi z zdravjem, zunanjimi zadevami, 
prometom in pripravljenostjo na izredne razmere, pri katerih je zagotavljanje dostopa 
do podatkov lahko kritično pomembno. V reviziji je bilo ugotovljeno, da te štiri 
institucije niso bile zadovoljivo zaščitene pred izsiljevalskim programjem. Pri 
revizijskem delu se je pokazalo, da niso izvajale več splošnih varnostnih kontrol za 
blaženje napadov. Zaključek revizije je bil, da je pomembno, da institucije razmislijo o 
izvajanju v prihodnost usmerjenih varnostnih kontrol, da bi povečale svojo odpornost 
proti napadom z izsiljevalskim programjem.  

57 Estonski Riigikontroll je priznal, da za ohranjanje estonske neodvisnosti ni 
potrebna le fizična obramba ozemlja, temveč tudi varstvo digitalnih sredstev, ki so za 
državo najbolj pomembna. Digitalna sredstva, ki jih je treba najbolj zaščititi, so podatki 
v zvezi z državljani, ozemljem in zakonodajo. Varovati je treba tudi podatke glede 
lastnine, nepremičnin in pravic estonskih državljanov. Estonski revizijski urad je preučil 
možnost kibernetskih groženj v primeru stopnjevanja varnostnih problemov. Če bi se 
uresničil tak scenarij tveganja in povečalo število incidentov na področju varnosti 
informacij, kot so kibernetski napadi in uhajanje podatkov, bi bili lahko ogroženi 
podatki in podatkovne zbirke, ki so za državo najbolj pomembni. Urad je zato v reviziji 
preučil, kako je država določila, kateri podatki in podatkovne zbirke so nujni za 
zagotavljanje nacionalne varnosti. Zaključek revizije je bil, da so kljub izvajanju 
tristopenjskega osnovnega varnostnega sistema ISKE63, ki je za državne agencije 

                                                       
63 ISKE je standard varnosti informacij, razvit za estonski javni sektor. Obvezen je za državne in 

lokalne vladne organizacije, ki uporabljajo podatkovne zbirke/registre.  
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obvezen, ugotovljene znatne pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnosti informacij v več 
kritičnih podatkovnih zbirkah.  

58 Irski Office of the Comptroller and Auditor General je pregledal napredek, 
dosežen v zvezi z ukrepi na področju kibernetske varnosti, odkar je bil ustanovljen irski 
nacionalni center za kibernetsko varnost. Center, ki ga vodi ministrstvo za 
komunikacije, podnebne ukrepe in okolje, je bil ustanovljen leta 2011. Osredotočen je 
predvsem na varstvo vladnih omrežij, pomoč industriji in posameznikom pri zaščiti 
njihovih sistemov ter varstvo kritične nacionalne infrastrukture. Zaključek revizije je bil, 
da nacionalni center za kibernetsko varnost sicer opravlja kritično funkcijo, vendar so 
bili njegovi viri v prvih štirih letih delovanja na veliko nižji ravni, kot je bilo prvotno 
predvideno, pri splošnem strateškem usmerjanju centra pa ni bil pripravljen strateški 
načrt. Poleg tega bi morale biti vloge različnih organov, ki sodelujejo pri preiskovanju 
kibernetske kriminalitete in incidentov v zvezi z nacionalno varnostjo, bolj jasne. Poleg 
tega še niso bile izvedene zahteve iz direktive EU o varnosti omrežij in informacij v 
zvezi z razvojem nacionalne strategije.  

59 Francoski Cour des comptes je pregledal Parcoursup, novo digitalno platformo, ki 
je vir informacij o univerzitetnih študijskih programih, ki so na voljo, in vpisnih pogojih, 
njen namen pa je izboljšati ujemanje med nadarjenostjo in šolskimi ocenami 
srednješolcev ter vsebino študijskih programov terciarnega izobraževanja. V reviziji je 
bilo ugotovljeno, da je vlada z digitalno platformo uspešno centralizirala dostop do 
vseh posrednješolskih programov, da bi se ustrezno upoštevalo povečanje števila 
programov visokošolskega izobraževanja. Vendar je novi Parcoursup le na hitro 
predelan prejšnji sistem brez bistvenih strukturnih sprememb. Ranljivosti 
informacijskega sistema v smislu varnosti, zmogljivosti in zanesljivosti torej niso bile 
odpravljene. Na platformo še vedno vplivajo znatna tveganja v smislu kakovosti in 
neprekinjenosti javne storitve ter varnosti osebnih podatkov.  

60 Latvijski Valsts Kontrole je izvedel revizijo smotrnosti, v kateri je preučil 
učinkovitost javne infrastrukture na področju informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT). Namen revizije je bil preveriti, ali ima javna uprava enoten pristop k 
učinkovitemu upravljanju infrastrukture IKT in ali so institucije ocenile prednosti 
centralizacije. V reviziji je bilo ugotovljeno, da se je zaradi nepripravljenosti organov, da 
bi infrastrukturo IKT upravljali centralno, vzpostavilo več strežniških sob, s tem pa so se 
bistveno povečali stroški vzdrževanja. V večini strežniških sob so bile prisotne 
varnostne grožnje, saj podatkovni centri niso bili dovolj zaščiteni pred fizičnim 
dostopom in okoljskimi tveganji. Poleg tega institucije niso uvedle prakse rednega 
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ocenjevanja, ali bi bilo infrastrukturo IKT ceneje vzdrževati interno, sodelovati z drugo 
institucijo ali oddati vzdrževanje IKT v zunanje izvajanje. V reviziji je bil priporočen 
sistem rednega spremljanja, ki bi omogočal ocenjevanje celotne javne uprave kot 
enotnega sistema. 

61 Litovski Valstybės kontrolė je priznal, da je pomembno imeti vzpostavljene 
kritične državne vire informacij v elektronski obliki, na primer za upravljanje javnih 
financ, davčno upravo in zdravstvo. Izguba kritičnih informacij in nerazpoložljivost 
povezanih informacijskih sistemov bi lahko imeli resne posledice za javno varnost, 
blaginjo in gospodarstvo. Namen revizije je bil oceniti upravljanje (splošni nadzor) in 
zrelost kritičnih državnih virov informacij. Ugotovljeni so bili sistemski problemi, in 
sicer tako pri oblikovanju in izvajanju politike državnih virov informacij kot pri 
mehanizmu njihovega upravljanja. Zaključek revizije je bil, da nizka raven zrelosti 
kritičnih državnih virov informacij kaže na slabosti pri oblikovanju in izvajanju politike 
državnih virov informacij, zaradi česar so bili ti viri bolj ranljivi. Da bi se povečala 
varnost državnih virov informacij, je bilo treba izboljšati mehanizem upravljanja.  

62 Nizozemski Algemene Rekenkamer je leta 2018 sklenil izvesti revizije kibernetske 
varnosti v sektorjih, ki so kritičnega pomena za družbo. Najprej je revidiral sektorja 
upravljanja voda in avtomatiziranega nadzora meje. Prvi je ključen, ker je velik del 
države pod morsko gladino, drugi pa, ker je amsterdamsko letališče Schiphol 
mednarodno vozlišče in vstopna točka v državo. Ministrica za infrastrukturo in 
upravljanje voda je več vodnih objektov, ki jih upravlja generalni direktorat za javna 
naročila gradenj in upravljanje voda (revidiranec), opredelila kot kritične dele sektorja 
upravljanja voda. Veliko računalniških sistemov, ki se uporabljajo pri upravljanju 
kritičnih vodnih objektov, je bilo izdelanih v 80. ali 90. letih 20. stoletja, ko se 
kibernetska varnost ni široko upoštevala. Odgovornost za mejne kontrole, ki jih izvajajo 
nizozemski mejni policisti na letališču Schiphol, si delita ministrstvo za obrambo ter 
ministrstvo za pravosodje in varnost. Obe ministrstvi imata v lasti sisteme IT, ki jih 
uporabljajo mejni policisti. Sistemi so kritični za obratovanje letališč in se uporabljajo 
za obdelavo zelo občutljivih podatkov. Zato so zanimiva tarča za kibernetske 
napadalce, ki želijo sabotirati ali manipulirati mejne kontrole ali pri njih vohuniti. V 
reviziji je bilo preučeno, ali so bili revidiranci pripravljeni za obravnavanje kibernetskih 
groženj in ali je bilo to obravnavanje uspešno. V primeru vodnih objektov bi moral 
revidiranec še precej narediti na področju odkrivanja in odzivanja, da bi izpolnil lastne 
cilje na področju kibernetske varnosti. Kar zadeva nadzor meje, pa je bilo ugotovljeno, 
da ukrepi na področju kibernetske varnosti niso bili niti ustrezni niti primerni za 
prihodnost.  
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63 Portugalski Tribunal de Contas je revidiral informacijske sisteme, ki podpirajo 
odobritev, izdajo in uporabo portugalskega elektronskega potnega lista (PEP), zlasti pri 
avtomatiziranem preverjanju potnikov z branjem biometričnih podatkov na 
portugalskih mejah. V reviziji se je preverjala skladnost s pravom EU in nacionalnim 
pravom, mednarodnimi standardi in smernicami za odobritev, izdajo in uporabo 
portugalskega elektronskega potnega lista, vključno z ustreznostjo nacionalnega 
pravnega okvira. Preučena je bila uspešnost ključnih procesov, povezanih z življenjskim 
ciklom portugalskega elektronskega potnega lista, zlasti tistih, povezanih z njegovo 
odobritvijo, izdajo in uporabo. V reviziji so bili poleg tega pregledani kritični vidiki 
delovanja informacijskih sistemov, zlasti izpolnjevanje varnostnih zahtev v zvezi z 
informacijski sistemi PEP (SIPEP). 

64 Finski Valtiontalouden tarkastusvirasto je preiskal, ali je kibernetska zaščita na 
ravni centralne države kar najbolj uspešna in stroškovno učinkovita. Revizija je bila 
osredotočena na to, kako se upravlja kibernetska varnost na ravni centralne države. 
Med revidiranimi subjekti so bili organi, ki upravljajo kibernetsko zaščito na ravni 
centralne države (urad predsednika vlade, ministrstvo za finance ter ministrstvo za 
promet in komunikacije), ter organi, odgovorni za centralizirane naloge kibernetske 
zaščite in centralizirane storitve IT na ravni centralne države. V finski vladi je 
odgovornost za kibernetsko zaščito decentralizirana. Vsaka pravna oseba je odgovorna 
za svojo kibernetsko varnost. V reviziji je bilo priporočeno, naj ministrstvo za finance 
opredeli in izvaja obsežen model operativnega upravljanja v primeru kibernetskih 
incidentov pri storitvah IKT na ravni centralne države. Ministrstvo za finance bi moralo 
tudi ugotoviti, kako je treba obravnavati kibernetsko varnost storitev pri njihovem 
financiranju v celotnem življenjskem ciklu, ter izboljšati ozaveščenost o razmerah z 
navodilom, naj organi priglašajo kršitve kibernetske varnosti centru za kibernetsko 
varnost.  

65 Švedski Riksrevisionen je obravnaval pogostost zastarelih sistemov IT v upravi 
centralne države, da bi ocenil, ali so vlada in organi sprejeli ustrezne ukrepe za 
preprečevanje, da bi sistemi IT postali ovira za uspešno digitalizacijo. Pri reviziji je bilo 
ugotovljeno, da je veliko vladnih agencij uporabljalo zastarele sisteme IT. Pri veliko 
revidiranih agencijah je bil eden ali več sistemov IT, kritičnih za poslovanje, zastarelih, 
velik del agencij pa ni imel pravilnega pristopa k razvoju in upravljanju podpore IT. Prav 
tako velik del agencij ni imel splošnega opisa, kako so strategije, operativni procesi in 
sistemi povezani. Splošni zaključek je bil, da večini agencij še ni uspelo uspešno 
obravnavati problemov, povezanih z zastarelimi sistemi IT. Švedski revizijski urad meni, 
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da je ta problem tako resen in razširjen, da pomeni oviro za nadaljnjo učinkovito 
digitalizacijo državne uprave. 

Revizije skladnosti, izvedene v zvezi s kibernetsko varnostjo 

66 Madžarski državni revizijski urad je priznal, da je varnost nacionalnih 
podatkovnih sredstev temeljni interes družbe, saj se z njo ohranjajo in varujejo 
nacionalne vrednote. Zagotavljanje boljše varnosti osebnih in javnih podatkov v okviru 
madžarskih nacionalnih podatkovnih sredstev je bistveno za to, da se okrepi zaupanje 
državljanov v državo ter zagotovi neprekinjeno in nemoteno delovanje javne uprave. 
Namen revizije skladnosti varstva podatkov je bil oceniti, ali je bil na Madžarskem 
vzpostavljen regulativni in operativni okvir za varstvo podatkov ter ali so pomembnejše 
organizacije za upravljanje podatkov izpolnjevale zahteve za varno upravljanje 
podatkov in oddajanje obdelave podatkov v zunanje izvajanje. Zaključek revizije je bil, 
da so notranji predpisi organizacij za upravljanje podatkov v zvezi z dejavnostmi 
upravljanja podatkov zagotavljali varstvo nacionalnih podatkovnih sredstev kot dela 
nacionalnih sredstev v skladu s pravnimi določbami, veljavnimi med letoma 2011 in 
2015. Upravljavci podatkov so pravilno uporabljali zahteve, prenos podatkov tretjim 
osebam pa se je izvajal ustrezno.  

67 Poljska Najwyższa Izba Kontroli je ocenila, ali so bili podatki, zbrani v sistemih, 
namenjenih izvajanju pomembnih javnih nalog, varni. Revizija je zajemala šest izbranih 
institucij, ki izvajajo bistvene javne naloge. S stopnjo pripravljenosti in izvajanja sistema 
za varnost informacij se ni zagotovila ustrezna raven varnosti za podatke, zbrane v 
sistemih IT, ki se uporabljajo za izvajanje pomembnih javnih nalog. Procesi za varnost 
informacij so se izvajali neurejeno in brez določenih postopkov – po občutku. Izmed 
šestih revidiranih enot je le ena uvedla sistem za varnost informacij, vendar je treba 
opozoriti, da so tudi na njegovo izvajanje vplivale znatne pomanjkljivosti. Zaključek 
revizije je bil, da je treba splošna priporočila in zahteve v zvezi z varnostjo IT razvijati in 
izvajati na centralni ravni, tako da bodo veljali za vse javne organe.  

  



DEL II – Pregled dela VRI 
 48 
 

 

Pregledi kibernetske varnosti 

68 Evropsko računsko sodišče je pregledalo politiko kibernetske varnosti EU in 
opredelilo glavne izzive za uspešno izvajanje te politike. Obravnavalo je varnost omrežij 
in informacijskih sistemov, kibernetsko kriminaliteto, kibernetsko obrambo in 
dezinformacije. V pregledu je odkrilo več vrzeli v pravu EU o kibernetski varnosti ter 
ugotovilo, da države članice niso dosledno prenesle obstoječe zakonodaje. Poleg tega 
je opozorilo, da je premalo zanesljivih podatkov o kibernetskih incidentih na ravni EU 
ter da ni celovitega pregleda nad porabo za kibernetsko varnost v EU in državah 
članicah. V pregledu je tudi opozorilo na nezadostnost virov, s katero se spoprijemajo 
agencije EU, povezane s kibernetsko varnostjo, in na težave pri privabljanju in 
ohranjanju talentov. Še en izziv je bila neusklajenost financiranja kibernetske varnosti s 
strateškimi cilji EU. 
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Danska 
Rigsrevisionen 
 

Zaščita pred napadi z izsiljevalskim programjem 
Datum objave: 2017 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: april–september 2017  

Povzetek poročila 

Tema revizije 
V tem poročilu se je preučilo, ali so izbrane bistvene vladne institucije zadovoljivo 
zaščitene pred izsiljevalskim programjem. 

Vladne institucije so pogosto tarče kibernetskih napadov, izsiljevalsko programje pa je 
trenutno ena največjih groženj za kibernetsko varnost. Izsiljevalsko programje je 
zlonamerna programska oprema, ki blokira dostop do podatkov. Na splošno deluje 
tako, da šifrira podatke in napadenim institucijam prepreči njihovo uporabo. Hekerji 
zahtevajo odkupnino, da dešifrirajo podatke in institucijam ponovno omogočijo 
dostop. Izsiljevalsko programje je torej velika grožnja za dostopnost podatkov. 

Če institucije nenadoma ne morejo dostopati do podatkov, jim to lahko oteži ali 
povsem prepreči izvajanje pomembnih storitev. Institucije, napadene z izsiljevalskim 
programjem, morajo načeloma izklopiti dele omrežja IT ali celotno omrežje, da 
raziščejo obseg napada. Napadi z izsiljevalskim programjem imajo lahko znaten 
ekonomski učinek, saj se lahko prekine delovanje institucij, na primer če te ne morejo 
dostopati do svojega omrežja IT ali če izgubijo podatke, zbrane ali obdelane v daljšem 
obdobju. Leta 2017 je bilo zaradi napada z izsiljevalskim programjem na britansko 
nacionalno zdravstveno službo odpovedanih 19 000 operacij in pregledov. Vodstvo 

https://uk.rigsrevisionen.dk/
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institucij bi se moralo torej osredotočiti na tveganje napadov z izsiljevalskim 
programjem ter uvesti potrebne varnostne kontrole za zaščito pred izsiljevalskim 
programjem in zmanjšanje učinka potencialnega napada. 

V študijo so bili vključeni danski organ za zdravstvene podatke, ministrstvo za zunanje 
zadeve, Banedanmark (dansko železniško omrežje) in danska agencija za obvladovanje 
izrednih razmer. Te štiri institucije so bile izbrane, ker so odgovorne za zagotavljanje 
bistvenih storitev v zvezi z zdravjem, zunanjimi zadevami, prometom in 
pripravljenostjo na izredne razmere, pri katerih je dostop do podatkov lahko kritično 
pomemben. Organ za zdravstvene podatke poleg tega zagotavlja centralizirane storitve 
IT večini vladnih organov v okviru ministrstva za zdravje.  

Namen študije je bil oceniti, ali so bile štiri institucije zadovoljivo zaščitene pred napadi 
z izsiljevalskim programjem prek e-pošte. Rigsrevisionen je zato preučil 20 splošnih 
varnostnih kontrol, ki omogočajo osnovno zaščito pred izsiljevalskim programjem. 
Poleg tega je VRI pregledala pet varnostnih kontrol, o katerih bi morale institucije 
razmisliti v povezavi s prihodnjimi ocenami tveganja. V prihodnost usmerjene kontrole 
na primer vključujejo nove tehnologije, s katerimi se lahko zmanjša število lažnih 
elektronskih pisem, ki jih prejme institucija, ali odkrije nenavadna dejavnost na 
računalnikih in pošlje opozorilo nanjo. Izvedbo študije je naročil Rigsrevisionen, 
temeljila pa je na ugotovitvah štirih revizij IT, izvedenih med aprilom in 
septembrom 2017. V študiji je na kratko predstavljeno, kako dobro so bile institucije 
zaščitene pred izsiljevalskim programjem. Po zaključku revizij IT so imele institucije 
možnost, da uvedejo 20 splošnih varnostnih kontrol. Rezultati študije torej zadevajo le 
zaščito institucij pred izsiljevalskim programjem v času štirih revizij IT. Študija vključuje 
predstavitev smotrnosti štirih institucij, ne pa tudi primerjalne analize in razvrstitve po 
smotrnosti. 

Ugotovitve in zaključki 
Rigsrevisionen je ocenil, da štiri institucije niso bile zadovoljivo zaščitene pred 
izsiljevalskim programjem. Študija kaže, da niso izvajale več splošnih varnostnih kontrol 
za blaženje napadov. Zlasti organ za zdravstvene podatke in Banedanmark sta imela 
znatne varnostne vrzeli. To je pomenilo, da so bile vse štiri institucije izpostavljene 
večjemu tveganju napadov z izsiljevalskim programjem prek e-pošte, zaradi katerih 
različno dolgo ne bi mogle izvajati svojih storitev. Vse štiri institucije so Rigsrevisionen 
sporočile, da si od konca študije prizadevajo za uvedbo več varnostnih kontrol, da bi 
povečale stopnjo zaščite pred napadi z izsiljevalskim programjem. 
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Preprečevanje napadov z izsiljevalskim programjem, ki vključujejo tako notranje kot 
zunanje grožnje, v institucijah ni bilo zadovoljivo. Še zlasti je zaskrbljujoče, da nobena 
institucija ni zagotavljala, da je programska oprema posodobljena s popravki, in da tri 
institucije niso izvajale uvrščanja na beli seznam, da bi osebju preprečevale zagon 
zlonamerne programske opreme. S tem se poveča tveganje, da izsiljevalsko programje 
okuži del omrežja IT ali celotno omrežje ter se razširi. 

V treh institucijah vodstvo ni namenjalo dovolj pozornosti grožnji izsiljevalskega 
programja, oceni tveganja, ki sta ju izvedli vodstvi organa za zdravstvene podatke in 
družbe Banedanmark, pa nista zajemali vseh ustreznih vidikov. To je pomenilo, da 
instituciji nista imeli posodobljene ocene grožnje izsiljevalskega programja ter bi torej 
težko preprečevali nove napade in zmanjševali učinek prihodnjih napadov. Vodstvi 
organa za zdravstvene podatke in družbe Banedanmark nista namenjali dovolj 
pozornosti oceni tveganja, zato varnost IT v teh dveh institucijah ni temeljila na 
prioritetah, ki bi jih določilo vodstvo. 

Tri institucije niso pripravile ustreznih načrtov za odziv na incidente, s katerimi bi si 
pomagale pri ponovni vzpostavitvi poslovanja po napadu z izsiljevalskim programjem. 
Posebej pomembno je, da tri institucije niso redno preizkušale, ali bi lahko obnovile 
podatke in sisteme, ki bi jih prizadel napad z izsiljevalskim programjem. S tem se je 
povečalo tveganje, da bi se v primeru napada z izsiljevalskim programjem podatki, ki so 
jih imele te institucije, izgubili in da institucije dlje časa ne bi mogle izvajati svojih 
storitev. 

Ker se scenariji tveganja neprestano spreminjajo, je pomembno, da institucije za 
povečanje svoje odpornosti proti kibernetskim napadom razmislijo o izvajanju v 
prihodnost usmerjenih varnostnih kontrol. To so kontrole, ki omogočajo preverjanje 
identitete pošiljateljev elektronskih pisem ter odkrivanje in filtriranje potencialno 
škodljivih elektronskih pisem. Vse štiri institucije zdaj uvajajo nekatere v prihodnost 
usmerjene varnostne kontrole, ki lahko pripomorejo k večji zaščiti pred napadi z 
izsiljevalskim programjem. 
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Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Poročilo o varstvu raziskovalnih podatkov na danskih univerzah  

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 

Datum objave: 2019 

 

Naslov poročila: Poročilo o zaščiti sistemov IT in zdravstvenih podatkov v treh 
danskih regijah 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 

Datum objave: 2017 

 

Naslov poročila: Poročilo o upravljanju varnosti IT v sistemih, ki je oddano v 
izvajanje zunanjim izvajalcem 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 

Datum objave: 2016 

 

Naslov poročila: Poročilo o dostopu do sistemov IT, ki podpirajo zagotavljanje 
bistvenih storitev danski družbi 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 

Datum objave: 2015 

  

https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
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Estonija 
Riigikontroll 
 

Zagotavljanje varnosti in ohranjanje kritičnih državnih 
podatkovnih zbirk v Estoniji 
Datum objave: maj 2018 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini)  
poročilo (različica v estonščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje:  2017 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Za ohranjanje estonske neodvisnosti ni potrebna le fizična obramba ozemlja, temveč 
tudi varstvo digitalnih sredstev, ki so za državo najbolj pomembna, pred dogodki, ki jih 
najbolj ogrožajo. Digitalna sredstva, ki jih je treba najbolj zaščititi, so podatki v zvezi z 
državljani, ozemljem in zakonodajo. Varovati je treba tudi podatke glede lastnine, 
nepremičnin in pravic prebivalcev Estonije. 

Nacionalni revizijski urad je zato preveril, kako je država določila, kateri podatki in 
podatkovne zbirke so nujni za zagotavljanje nacionalne varnosti. Preveril je 
zagotavljanje varnosti in neprekinjene dosegljivosti teh podatkov in podatkovnih zbirk, 
vključno s pregledom orodij, ki se pri tem uporabljajo. 

Ker je Estonija zdaj članica Nata in Evropske unije, je njena fizična varnost bolje 
zagotovljena kot v času pred pridružitvijo tema zvezama. Estonija pa mora upoštevati 
možnost kibernetskih groženj v primeru stopnjevanja varnostnih problemov. Če bi se 
uresničil tak scenarij tveganja in povečalo število incidentov na področju varnosti 
informacij, kot so kibernetski napadi in uhajanje podatkov, bi bili lahko tudi ogroženi 
podatki in podatkovne zbirke, ki so za državo najbolj pomembni. Če bi se podatki, ki so 

https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14218&AuditId=2462
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14200&AuditId=2462
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za državo najbolj pomembni, brez dovoljenja spremenili, razkrili ali izgubili, država ne 
bi mogla več opravljati pomembnih funkcij, vključno z zagotavljanjem varnosti 
prebivalcev, zagotavljanjem nujnih potrebščin, ustvarjanjem ustreznega okolja za 
poslovanje in še marsičim. Estonija za začetek načrtuje, da bo porabila približno 
milijon EUR za hrambo kritičnih podatkov v tujini. 

Revizijska vprašanja 
o Ali so ministrstva opredelila vse kritične podatkovne zbirke in zahteve za njihovo 

uporabo? 

o Ali so kritične podatkovne zbirke in registri varovani?  

o Ali je zagotovljena dolgoročna neprekinjena dosegljivost kritičnih podatkov in 
podatkovnih zbirk? 

Ugotovitve 
Nacionalni revizijski urad je navedel naslednja opažanja o revidiranih kritičnih 
podatkovnih zbirkah. 

o Za izvajanje koncepta kritičnih podatkovnih zbirk ni bil pripravljen akcijski načrt ali 
zahteve. Pogoji za izbiranje kritičnih podatkovnih zbirk niso bili določeni in ni bilo 
gotovo, da so bile v proces vključene vse potrebne podatkovne zbirke. Dodatna 
zaščita podatkovnih zbirk je bila urejena neformalno in za njihove lastnike ni bila 
obvezna, zato podatki v petih kritičnih podatkovnih zbirkah niso imeli varnostnih 
kopij v tujini. 

o Pri kritičnih podatkovnih zbirkah niso bila določena nobena dodatna pravila za 
varnost informacij. Niti sistem za varnost informacij ISKE (standard za varnost 
informacij, ki je bil razvit za estonski javni sektor in je obvezen za državne in 
lokalne vladne organizacije, ki uporabljajo podatkovne zbirke/registre) niti noben 
pravni akt ali standard ni vseboval dodatnih zahtev za kritične podatkovne zbirke, 
kot bi bilo hranjenje varnostnih kopij podatkov zunaj Estonije. Varnostne kopije 
revidiranih podatkovnih zbirk so bile prenesene v tujino, vendar se ni preizkusila 
obnovitev delovanja informacijskih sistemov na njihovi podlagi. 

o V zvezi s kritičnimi podatkovnimi zbirkami je bilo problematično izvajanje 
standarda ISKE in povezanih revizij. V času revizije pri dveh od desetih 
podatkovnih zbirk ni bila izvedena še nobena revizija ISKE. Ta je bila organizirana 
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šele ob koncu te revizije (30. novembra 2017). Le dve kritični podatkovni zbirki sta 
bili revidirani tako pogosto, kot je predpisano z zakonom. V nekaterih primerih 
problemi, na katere je opozoril revizor, v času med dvema revizijama ISKE (v dveh 
do treh letih) niso bili rešeni. 

o Med revizijo je nacionalni revizijski urad ugotovil, da nekateri pomembni ukrepi za 
varnost informacij v nekaterih kritičnih podatkovnih zbirkah niso bili izvedeni. Na 
primer, v smernicah za varnost informacij niso bile določene zahteve za redno 
ocenjevanje ranljivosti informacijskih sistemov, niso se opravljala redna 
preverjanja ali analize dnevnikov dogodkov, ni bilo načrtov za usposabljanje o 
varnosti informacij ali analiz ozaveščenosti o varnosti informacij na področju 
vlade, na podlagi katerih bi se izdelali taki načrti za usposabljanje, v nekaterih 
primerih se ni preverjala celovitost datotek in niso se izvajali preizkusi vdora od 
zunaj. 

Zaključki in priporočila 
Revizija je pokazala, da so kljub izvajanju tristopenjskega osnovnega varnostnega 
sistema ISKE, katerega uporaba je za državne agencije in njihove revizije obvezna, 
obstajale znatne pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnosti informacij v več kritičnih 
podatkovnih zbirkah, na primer pri analiziranju dnevnikov, preizkusih vdorov in zaščiti 
mobilnih naprav. Posebne zahteve, potrebne za varstvo kritičnih podatkov, še niso bile 
določene. 

Ministrstvo za gospodarske zadeve in komunikacije je začelo prve dejavnosti, s katerimi 
bi se zaščitili kritični podatki, vendar je bil projekt kritičnih podatkovnih zbirk v fazi, ko 
bi bilo treba določiti pravno zavezujoč sklop pravil. Poleg tega se ni izvedla podrobna 
analiza tveganja ali pripravil akcijski načrt za prihodnost. 

Varnostne kopije petih kritičnih podatkovnih zbirk so se hranile na veleposlaništvih v 
tujini, vendar v primeru fizičnega uničenja podatkovnih centrov v Estoniji ne bi bila 
zagotovljena ohranitev kritičnih podatkov v drugih petih podatkovnih zbirkah. 

Izdani sta bili dve splošni priporočili: 

o naj se določijo pravila za dodatno zaščito kritičnih podatkovnih zbirk, vključno z 
izbiro kritičnih podatkovnih zbirk, obdelavo podatkov v teh podatkovnih zbirkah in 
varnostnim kopiranjem podatkov, ki so kritični za državo, ter oceni, kako 
zagotoviti dodatno financiranje za te dejavnosti,  
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o naj se analizirajo različne faze vzpostavitve podatkovnih zbirk v smislu finančnega 
načrtovanja in tudi varnosti informacij ter uporablja dobra praksa vodenja 
projektov pri izvajanju teh faz. 

  



DEL III – Povzetek poročil VRI 
 58 
 

 

 

Irska 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 

Ukrepi v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo 
Datum objave:  september 2018 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini)  

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: 2011–2018 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Na Irskem je za politiko kibernetske varnosti odgovorno ministrstvo za komunikacije, 
podnebne ukrepe in okolje. Prek nacionalnega centra za kibernetsko varnost je 
odgovorno tudi za usklajevanje vladnega nujnega odziva na kibernetske incidente na 
nacionalni ravni. 

Nacionalni center za kibernetsko varnost je bil ustanovljen leta 2011. Osredotočen je 
predvsem na varstvo vladnih omrežij, pomoč industriji in posameznikom pri zaščiti 
njihovih sistemov ter varstvo kritične nacionalne infrastrukture. 

Revizijska vprašanja 
V reviziji je preučen napredek, dosežen v zvezi z ukrepi na področju kibernetske 
varnosti, odkar je bil ustanovljen nacionalni center za kibernetsko varnost. 
Obravnavana so zlasti vprašanja v zvezi z: 

o mandatom in viri centra, 

o nacionalno strategijo za kibernetsko varnost (2015–2017), 

https://www.audit.gov.ie/en/Find-Report/Publications/2018/2017-Annual-Report-Chapter-08-Measures-relating-to-national-cyber-security.pdf
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o izvajanjem direktive EU o varnosti omrežij in informacij, 

o ureditvami upravljanja in nadzora. 

Ugotovitve in zaključki 
Čeprav je vlada s sklepom o ustanovitvi nacionalnega centra za kibernetsko varnost 
odobrila letno financiranje v višini 800 000 EUR, je letno financiranje za kibernetsko 
varnost v obdobju 2012–2015 dejansko znašalo manj kot tretjino tega zneska. 
Leta 2017 so se dodeljena sredstva povečala na 1,95 milijona EUR. V letu 2017 se je 
število zaposlenih v centru skoraj podvojilo, tako da je znašalo 14,5 ekvivalenta 
polnega delovnega časa. Za leto 2018 je bila odobrena zaposlitev še 16 uslužbencev. 

V nacionalni strategiji za kibernetsko varnost (2015–2017) je bilo določenih 
12 ukrepov, ki naj bi se izvedli v obdobju strategije. Do maja 2018 so bili izvedeni štirje 
ukrepi, štirje so bili izvedeni delno, štirje pa niso bili izvedeni. 

Namen direktive EU o varnosti omrežij in informacij je izboljšati odpornost ključnih 
omrežij in informacijskih sistemov. Pri oceni napredka na Irskem v zvezi z vsakim od 
treh stebrov iz direktive je bilo ugotovljeno naslednje: 

o steber 1 – izboljšanje zmogljivosti držav članic EU na področju kibernetske 
varnosti: delno izveden – strukturne zahteve so bile obravnavane, obstajajo pa 
vrzeli pri strateškem načrtovanju, 

o steber 2 – olajšanje sodelovanja med državami članicami EU na področju 
kibernetske varnosti: izveden, 

o steber 3 – uvedba varnostnih ukrepov in obveznosti priglasitve incidentov za 
ključne sektorje: delno izveden – potrebna so dodatna prizadevanja v zvezi z 
določitvijo kritičnih omrežij in informacijskih sistemov, uradnim imenovanjem 
subjektov kot izvajalcev bistvenih storitev ter upravljanjem ponudnikov digitalnih 
storitev. 

Vlada je s sklepom (iz julija 2011), v katerem je odobrila ustanovitev nacionalnega 
centra za kibernetsko varnost, odobrila tudi ustanovitev medresorskega odbora za 
določanje in izvajanje politike, v okviru katere bi se obravnavali izzivi v zvezi s 
kibernetsko varnostjo na Irskem. Čeprav se je odbor med letoma 2013 in 2015 sestal 
petkrat, je bil za pregled na voljo le zapisnik enega srečanja. Po letu 2015 se odbor ni 
sestal.  
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Načrt za izvajanje nacionalne strategije za kibernetsko varnost vsebuje zavezo, da se 
objavlja letno poročilo in konec leta 2017 izvede formalna ocena učinka dela. Ta 
poročila in ocena še niso dokončani, je pa delo centra predstavljeno v letnem poročilu 
ministrstva. 

Ministrstvo je formalno zahtevalo oceno smotrnosti centra. Dokazi, da je bila ocena 
izvedena, niso bili predloženi. Ministrstvo je navedlo, da je bila ocena smotrnosti dela 
nacionalnega centra za kibernetsko varnost vključena v običajno upravljanje 
smotrnosti in korporativno upravljanje ministrstva. 

Zaključek revizije:  

o čeprav nacionalni center za kibernetsko varnost opravlja kritično funkcijo, so bili 
njegovi viri v prvih štirih letih delovanja na veliko nižji ravni, kot je bilo prvotno 
predvideno, 

o splošna strateška usmeritev centra ni jasna in trenutno se ne uporablja noben 
strateški načrt, 

o vloge različnih organov, ki sodelujejo pri preiskovanju kibernetske kriminalitete in 
incidentov v zvezi z nacionalno varnostjo, bi morale biti bolj jasne,  

o zahteve iz direktive EU o varnosti omrežij in informacij v zvezi z razvojem 
nacionalne strategije še niso bile izpolnjene,   

o strukture upravljanja so bile sicer določene, vendar ni jasno, kako ureditev 
upravljanja deluje v praksi. 

Razpoložljivost in stroški virov, namenjenih za kibernetsko varnost, so premalo 
transparentni.  
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Francija 
Cour des comptes 
 

Dostop do visokošolskega izobraževanja: začetna ocena zakona 
o usmerjanju dijakov in študijskem uspehu študentov 
Datum objave: februar 2020 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v francoščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije:  revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje:  2019–2020 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Namen zakona o usmerjanju dijakov in študijskem uspehu študentov iz leta 2018 (loi 
relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, zakon ORE) je bil izboljšati tri 
glavne korake na poti mladih, ki vstopajo v visokošolsko izobraževanje: usmerjanje in 
podpora za dijake, izbira študijskega programa in študijski uspeh v prvih letnikih 
študija. Z zakonom se je uvedel Parcoursup, nova digitalna platforma, ki je vir 
informacij o študijskih programih, ki so na voljo, in vpisnih pogojih, njen namen pa je 
izboljšati ujemanje med nadarjenostjo in ocenami srednješolcev ter vsebino študijskih 
programov terciarnega izobraževanja. 

V prvih dveh letih po sprejetju zakona ORE so se izvedli prvi koraki preoblikovanja 
dostopa do visokošolskega izobraževanja. Kljub številnim oviram je bil sistem 
Parcoursup uveden nemoteno, čeprav platforma še vedno ni imela ustreznih jamstev 
glede varnosti in trajnostnosti, podatki pa bi bili glede na njihovo pomembnost lahko 
bolje izkoriščeni. 

Zakon ORE je bil sprejet, da bi se z njim rešila velika problema v izobraževalni politiki. 
Prvi problem je bil velika stopnja osipa med študenti, drugi pa, da je stara digitalna 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf
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platforma privedla do globoko zakoreninjenega nezadovoljstva, saj se je v končni fazi 
uporabljal naključni izbor. 

Za reformo zakona je bilo za petletno obdobje dodeljenih 867 milijonov EUR finančnih 
sredstev. Reforma je temeljila na pojmu „kontinuuma –3/+3“, osnovno načelo pa je 
bilo, da več ko bi dijaki vedeli o vsebini visokošolskih programov, večjo možnost uspeha 
bi imeli na izpitih, saj bi izbrali programe, ki bi najbolj ustrezali njihovi nadarjenosti in 
ambicijam. Cilj zakona ORE je bil izboljšati nezadostno usmerjanje, ki je bilo na voljo 
dijakom, in s tem zmanjšati menjave študijskih programov, stroški katerih po ocenah 
računskega sodišča samo v prvem letniku visokošolskega izobraževanja znašajo skoraj 
550 milijonov EUR na leto.  

Revizorji so izvedli začetno oceno dostopa do visokošolskega izobraževanja v okviru 
zakona ORE, pri čemer so preučili težave z varnostjo IT na platformi. 

Pri informacijskem sistemu so se povečali faktorji obremenitve (v letu 2020 so bili 
vključeni vsi programi visokošolskega izobraževanja, število uporabnikov pa se je hitro 
povečalo v le nekaj letih). To je bila posledica hitrega prehoda s prejšnje platforme na 
Parcoursup, pri katerem ni bila spremenjena arhitektura, zaradi česar so nastala znatna 
tveganja v smislu kakovosti, neprekinjenosti, prilagodljivosti in nadaljnjega razvoja 
platforme. Slabosti sistema na področjih varnosti, zmogljivosti in zanesljivosti niso bile 
odpravljene. Parcoursup je bilo mogoče vzpostaviti hitro, ker ga je v beta različici 
upravljala manjša skupina visoko usposobljenih in motiviranih ljudi, vendar zaradi tega 
pristopa ureditev ni bila strateško usmerjena in zadovoljivo upravljana.  

Revizorji so ocenili kakovost informacijskega sistema in smotrnost nove platforme 
Parcoursup, ki je bila vzpostavljena z zakonom ORE, da bi se izboljšala kakovost 
postopka vpisa v študijske programe in s tem povečal delež študentov, ki diplomirajo. 

Ugotovitve  
Čeprav je Parcoursup deloval zadovoljivo, je bil izpostavljen informacijskotehnološkim 
tveganjem, ki jih je bilo treba zmanjšati. Potrebna so bila jamstva glede varnosti in 
trajnostnosti, podatki pa bi bili lahko bolje izkoriščeni.  

Star informacijski sistem 

Parcoursup ni imel veliko novosti, saj je od prejšnje platforme Admission Post-Bac 
(APB) podedoval togost in šibkost, pa tudi številna nerešena tveganja. Informacijski 
sistem, ki je strukturna podlaga platforme Parcoursup, je bil neposredno prenesen iz 
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prejšnje platforme. Čeprav je bil Parcoursup opevan kot novo orodje za postopek vpisa, 
je bil osrednji del informacijskega sistema v primerjavi s platformo APB le malo 
spremenjen. Dejansko je več kot 72 % informacijske infrastrukture ostalo 
nespremenjenih, saj je bilo na novo napisanih le slabih 30 % kode platforme APB.  

Informacijskotehnološki temelji platforme so bili zasnovani v prvih letih 21. stoletja za 
obdelavo približno milijona prijav na okrog 100 000 mest letno, zdaj pa se je obseg 
informacijskega sistema razširil, da omogoča obravnavo približno 10 milijonov prijav na 
okoli milijon mest letno. Ustvaril se je vtis, da je Parcoursup le preimenovano staro 
orodje. Zaradi povečane obremenitve so se pojavila vprašanja, ali je platforma dovolj 
zmogljiva za doseganje svojega namena. 

Slabo dokumentiran informacijski sistem 

Čeprav si je ministrstvo prizadevalo za transparentnost, je bilo 99 % izvorne kode 
platforme Parcoursup zaprte. Majhen del kode, ki je bil objavljen, ni bil v veliko pomoč 
pri razumevanju, ocenjevanju in vrednotenju postopka vpisa v študijske programe.  

Parcoursup je bil tako kot njegov predhodnik slabo dokumentiran operativni 
informacijski sistem. Rezultati revizije kode so pokazali, da je bila aplikacija slabše 
kakovosti in je imela veliko tveganj, pri reviziji pa so bile odkrite številne kritične 
kršitve. Kakovost sistema je bila slabša kot pri drugi podobno stari programski opremi, 
sistem pa se je pogosto sesul. 

Za Parcoursup je bila uporabljena tako javna kot zaprta izvorna koda. Stopnja kritičnih 
kršitev je bila pri odprti kodi veliko višja kot pri zaprti, tako da je obstajala nevarnost 
prekinitve storitve. Poleg tega platforma ni bila varna pred hekerji (varnostna revizija 
izvorne kode iz julija 2018). Vendar je ob koncu leta 2019 ministrstvo sporočilo, da se 
je začel postopek certificiranja kode platforme Parcoursup. 

Obstoječa dokumentacija o izvorni kodi ni bila niti koherentna niti izčrpna. Koda 
platforme Parcoursup je bila nenavadno kompleksna. Revizorji so menili, da bi bilo 
treba izvorno kodo preoblikovati, da bi se zmanjšalo število kompleksnih komponent.  

Arhitektura informacijskega sistema Parcoursup je bila povezana z veliko tveganji. 
Podatkovna zbirka se je upravljala ročno, kar je bilo zastarelo. Sistem je bil šibek zaradi 
velikega zanašanja na razpoložljivost in previdnost upravljavca. Ministrstvo je priznalo, 
da so z arhitekturo platforme Parcoursup povezana velika tveganja in da teh ne bi bilo 
mogoče odpraviti brez nadaljnjega razvoja aplikacije.  
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Informacijski sistem Parcoursup je bil slabo dokumentiran in v bistvu odvisen od 
strokovnega znanja zaposlenih v nacionalni vladni agenciji (Service à Compétence 
Nationale – SCN). Namesto dokumentacije so se pisale opombe v jedrni podatkovni 
zbirki sistema, tako da je bilo težko vzdrževati in razvijati informacijski sistem ter 
izkoriščati podatke. Informacij o uporabnikih, ki so se hranile na platformi, ni bilo 
mogoče enostavno pridobiti in oceniti brez poglobljene preiskave. Ker ni bilo 
strukturirane tehnične dokumentacije, je bilo izvajanje strateških nalog agencije SCN 
povsem odvisno od vodje centra IT.  

Varnostna strategija – potrebne so bile izboljšave 

Parcoursup je zaradi občutljivosti osebnih podatkov, ki jih zajema sistem, velik 
varnostni izziv. Načeloma morajo imeti vse organizacije, ki upravljajo informacijski 
sistem, formalno pisno varnostno politiko za informacijske sisteme. Čeprav je 
predsednik vlade Parcoursup priznal kot ponudnika ključne storitve, ta ni imel take 
varnostne politike. Potrebno je bilo takojšnje ukrepanje, da bi se taka varnostna 
politika vzpostavila. 

Vsaka skupina Parcoursup je imela uradnika za varnost informacijskih sistemov, ki je 
delal v okviru centra IT. Dobra praksa bi bila, da bi bili ti uradniki odgovorni 
neposredno direktorju agencije SCN, saj bi bila tako zagotovljena njihova neodvisnost.  

Sredi leta 2019 je še vedno potekalo usklajevanje platforme Parcoursup s splošno 
uredbo o varstvu podatkov. Nekateri ukrepi še niso bili izvedeni, zlasti je bilo treba 
formalno določiti različne postopke, uporabljene pri obdelavi. Varnost osebnih 
podatkov še zmeraj ni bila ustrezna in še vedno se je hranilo preveč izčrpnih podatkov 
o posameznikih. 

Enota Parcoursup je bila odgovorna tako vodji projekta Parcoursup, ki ga je imenoval 
kabinet ministra, kot oddelku za strategijo usposabljanja in študentske zadeve pri 
generalnem direktoratu za visokošolsko izobraževanje in vključevanje v poklicno 
življenje, zaradi česar je bila njena pripadnost razdvojena. Praktične zadeve v zvezi z 
informacijskim sistemom Parcoursup so se obravnavale na tedenskih sestankih. Čeprav 
je imela ta oblika organizacije prednost hitrega odzivanja v smislu dnevnega 
upravljanja tokov študentov, je bil Parcoursup zaradi nje brez strateške usmeritve. 

Sistem poleg tega ni bil dovolj transparenten in ni omogočal najboljše uporabe 
podatkov, shranjenih na platformi, čeprav so ti imeli ogromen potencial. Če bi se ta 
potencial izkoristil, bi se skoraj zagotovo izboljšala zmogljivost.  
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Zaključki in priporočila 
Vlada je z digitalno platformo, na kateri je zbrala vse izobraževalne programe, uspešno 
centralizirala dostop do vseh posrednješolskih programov, da bi se ustrezno upoštevala 
razširitev visokošolskega izobraževanja. Vendar je Parcoursup le na hitro predelan 
prejšnji sistem brez bistvenih strukturnih sprememb. Ranljivosti informacijskega 
sistema v smislu varnosti, zmogljivosti in zanesljivosti tako niso bile odpravljene, 
čeprav je bilo jasno, da se bo obremenitev še naprej povečevala, saj naj bi bili na koncu 
vključeni vsi dodiplomski programi. Sistem je bil tudi slabo dokumentiran, razvoj IT pa 
ni potekal povsem profesionalno. Zaradi nenavadne kompleksnosti sistema je 
obstajalo povečano tveganje napak v primeru sprememb pri delovanju. Na platformo 
so torej še vedno vplivala znatna tveganja v smislu kakovosti in neprekinjenosti javne 
storitve ter varnosti osebnih podatkov.  

Cour des comptes je priporočil: 

o naj ima skupina IT agencije SCN več zaposlenih, financiranje v okviru zakona ORE 
pa naj se prerazporedi, da bi se povečali človeški viri in finančna sredstva 
poddirektorata za informacijske sisteme in statistično raziskovanje, 

o naj se informacijski sistem vzpostavi tako, da bo dolgoročno ustrezen, in sicer naj 
se odpravijo njegove najresnejše pomanjkljivosti, modernizira ali na novo razvije 
njegova arhitektura ter sistematično in strukturirano dokumentirajo primarne 
podatkovne zbirke tako starega sistema kot platforme Parcoursup, 

o naj se sprejme varnostna politika za informacijski sistem Parcoursup, 

o naj se ustanovi skupni usmerjevalni organ ministrstva za izobraževanje in mladino 
ter ministrstva za visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije, ki bi nadziral 
platformo Parcoursup, zanj pa bi se prerazporedila sredstva iz financiranja 
dejavnosti usmerjanja v okviru zakona ORE. 
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Latvija 
Valsts Kontrole 
 

Ali je javna uprava izkoristila vse možnosti za učinkovito 
upravljanje infrastrukture IKT? 
Datum objave:  junij 2019 

Hiperpovezava na poročilo:  povzetek poročila (različica v angleščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: 2017–2019 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Latvijski državni revizijski urad je izvedel revizijo smotrnosti, v kateri je preučil 
učinkovitost javne infrastrukture IKT. Namen revizije je bil preveriti, ali ima javna 
uprava enoten pristop k učinkovitemu upravljanju infrastrukture IKT in ali so institucije 
ocenile prednosti centralizacije. Poleg tega je bila pri ocenjevanju možnosti za 
načrtovanje nadaljnje optimizacije kot pomembno vprašanje opredeljena varnost 
podatkovnih centrov.  

Zaradi nepripravljenosti organov, da bi infrastrukturo IKT upravljali centralno, vsaj na 
ravni posameznega ministrstva, se je vzpostavilo več strežniških sob, s tem pa so se 
bistveno povečali stroški vzdrževanja. Ugotovljeno je bilo, da je 22 podenot štirih 
revidiranih ministrstev uporabljalo 38 podatkovnih centrov. Nacionalni revizijski urad 
je med revizijo opazil, da so bili informacijski sistemi velikega, celo nacionalnega 
pomena v nekaterih primerih v prostorih z neustrezno stopnjo varovanja. Z 
optimizacijo števila strežniških sob bi bilo mogoče zmanjšati stroške za IKT, pa tudi 
ceneje zagotavljati ustrezno stopnjo varovanja. Medtem so institucije že imele na voljo 
visoko varovane strežniške sobe, ki pa jih niso v celoti izkoriščale.  

https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/has-public-administration-used-all-opportunities-for-efficient-management-of-ict-infrastructure
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Glavni predmet revizije 
Cilj revizije je bil preveriti, ali so se vzpostavili in izvajali vsi osnovni pogoji za enotno 
upravljanje infrastrukture IKT, da bi se spodbujala učinkovitejša in varnejša uporaba 
virov IKT.  

Ugotovitve in zaključki 
Upravljanje in optimizacija IKT 

o Niti na nacionalni ravni niti na ravni ministrstev ni bila pripravljena dolgoročna 
vizija razvoja in optimizacije IKT. Ministrstva in njihove podenote so optimizirali 
infrastrukturo IKT v skladu s svojim znanjem in zmogljivostmi.  

Med letoma 2011 in 2017 so se skupni letni stroški vzdrževanja IKT v revidiranih 
institucijah povečali s 17 na 20 milijonov EUR. Institucije niso uvedle prakse rednega 
ocenjevanja, ali bi infrastrukturo IKT ceneje vzdrževale same, v sodelovanju z drugo 
institucijo ali z oddajo vzdrževanja IKT v zunanje izvajanje. Niti centralizacija niti 
decentralizacija IKT se ne razume kot cilj sama po sebi, temveč je potrebna analiza 
posameznih primerov in alternativ, da bi bilo jasno, kakšni so obstoječi stroški in katere 
so možne alternative.  

Varnost IKT 

o V pravnem okviru niso bile z logičnim sistemom jasno opredeljene varnostne 
zahteve za infrastrukturo IKT, ki bi bile odvisne od pomembnosti informacij, ki se 
obdelujejo. Poleg tega niso bile določene podrobne tehnične zahteve za zaščito 
podatkovnih centrov IKT.  

o Zaradi pomanjkljivosti pri varnostnih zahtevah je bila zaščita draga ali pa, 
nasprotno, zaščita informacij nacionalnega pomena ni bila zagotovljena. 
Pomembni informacijski sistemi so celo gostovali v slabo varovanih podatkovnih 
centrih. 

o V večini strežniških sob so obstajale varnostne grožnje, saj podatkovni centri niso 
bili dovolj zaščiteni pred fizičnim dostopom in okoljskimi tveganji. Za 
preprečevanje varnostnih groženj je bilo potrebnih vsaj 247 000 EUR do 
765 000 EUR, odvisno od izbranega pristopa. Pri prvem pristopu bi izboljšali 
strežniške sobe, v katerih so pomembnejši informacijski sistemi, in zagotovili 
shranjevanje bistvenih virov IKT v bolje varovanih podatkovnih centrih, pri 
drugem pa bi izboljšali vse obstoječe strežniške sobe. Za to pa bi bile potrebne 
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visoke naložbe, ki jih revizorji niso mogli upravičiti, razen če bi se število 
podatkovnih centrov čim bolj zmanjšalo.  

Pravni okvir je bil nepopoln, saj ni vseboval podrobnih varnostnih zahtev za 
infrastrukturo IKT. Obstajale so na primer zahteve za različna merila v zvezi z logično 
varnostjo, ni pa bilo meril za fizično in okoljsko varnost infrastrukture, ki tudi vpliva na 
razpoložljivost sistemov in varstvo podatkov. Čeprav je bilo v dokumentih za 
načrtovanje javne politike poudarjeno, da je varnost infrastrukture IKT pomembna in jo 
je treba okrepiti, nihče ni načrtoval posebnih dejavnosti na tem področju. Ker 
varnostne zahteve niso bile jasno, sledljivo in logično razčlenjene, je obstajalo 
tveganje, da se zahteve za obdelavo enako pomembnih in bistvenih informacij po 
državi razlikujejo. 

Varnost v digitalnem prostoru je država nadzirala centralno in se odzivala incidente na 
tej ravni, vendar je bil za izvajanje varnosti infrastrukture IT odgovoren vodja vsake 
institucije. Razumevanje vprašanj glede varnosti IKT v institucijah, ocenjevanje 
pomembnosti obdelovanih informacij in viri za obravnavanje vprašanj glede varnosti 
IKT, ki so bili na voljo institucijam, so se torej zelo razlikovali.  

Potreben je bil sistem rednega spremljanja teh procesov, da bi se neodvisno in z 
uporabo standardnih meril ocenila celotna javna uprava kot enoten sistem, opredelili 
različni pristopi, odkrila in s tem preprečila skupna tveganja ter načrtovali preventivni 
ukrepi za njihovo blaženje.  
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Litva 
Valstybės Kontrolė 
 

Upravljanje kritičnih državnih virov informacij 
Datum objave:  junij 2018 

Hiperpovezava na poročilo:  povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v litovščini)  

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: 2014–2017 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Kadar se uporabljajo kritični državni viri informacij – kritične elektronske informacije –, 
se izvajajo pomembne vladne funkcije, kot so upravljanje javnih financ, davčna uprava 
in zdravstvo. Vsaka izguba kritičnih informacij ali nerazpoložljivost povezanih 
informacijskih sistemov bi lahko imela resne posledice za javno varnost, blaginjo in 
gospodarstvo. Z ocenami splošnega nadzora IT, ki jih je izvedel litovski nacionalni 
revizijski urad med letoma 2006 in 2016, so se razkrili ponavljajoči se problemi pri 
upravljanju IT (načrtovanje, določitev informacijske arhitekture, organizacijska 
struktura, spremembe, zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja, varnost podatkov, 
spremljanje in ocenjevanje upravljanja IT). Nacionalni revizijski urad je izvedel revizijo 
kritičnih državnih virov informacij, da bi ocenil upravljanje in varnost teh virov ter 
predlagal ukrepe za izboljšanje.  

Namen revizije je bil oceniti upravljanje (splošni nadzor) in zrelost kritičnih državnih 
virov informacij ter opredeliti sistemske probleme. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3818
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3816
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Nacionalni revizijski urad je ocenil zrelost upravljanja IT v 12 organizacijah javnega 
sektorja64, ki upravljajo 44 državnih informacijskih sistemov prvega reda. Revizijo je 
izvedel v skladu z zahtevami za javno revidiranje in mednarodnimi standardi za 
vrhovne revizijske institucije. Oceno je izvedel v skladu z metodologijo COBIT65 na 
naslednjih področjih z največ tveganji: strateško načrtovanje IT, določitev informacijske 
arhitekture, obvladovanje informacijskotehnoloških tveganj, upravljanje sprememb, 
zagotavljanje neprekinjenega delovanja storitve, varnost sistema, upravljanje 
podatkov, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti IT, zagotavljanje upravljanja IT. Ocena 
procesa je vključevala tako organizacijsko kot nacionalno upravljanje IT in interakcijo 
med tema ravnema upravljanja. 

Revizijske ugotovitve  
Trendi glede spreminjanja stopnje zrelosti pri upravljanju kritičnih državnih virov 
informacij so bili pozitivni. Vendar je bil glede na vse večjo stopnjo kibernetskih groženj 
opaženi napredek prepočasen, varnost teh virov pa je bilo treba okrepiti, in sicer zaradi 
naslednjih slabosti. 

o Sistem za opredelitev kritičnih državnih virov informacij ni bil dovolj uspešen, da 
bi omogočal izvajanje varnostnih rešitev, ki bi ustrezale dejanskim potrebam: 

— ocene, s katerimi naj bi se dokazala kritičnost državnih virov informacij, so 
bile premalo objektivne, pri ponovnih ocenah včasih niso bile upoštevane 
spremembe, ta proces se ni spremljal na nacionalni ravni, smernice za 
določitev kritičnosti pa niso zagotavljale uspešnega izvajanja, 

— sistem za opredelitev kritičnih državnih virov informacij in kritične 
informacijske infrastrukture ni bil standardiziran; viri in infrastruktura so bili 

                                                       
64 Državni davčni inšpektorat, državni podjetniški center registrov, oddelek za informacijsko 

tehnologijo in komunikacije, državni odbor za sklad socialnega zavarovanja, državni 
podjetniški center za kmetijske informacije in podeželska podjetja, center za carinski 
informacijski sistem, državna služba za hrano in veterinarstvo, kabinet parlamenta 
Republike Litve, ministrstvo za finance, odbor za razvoj informacijske družbe, državni sklad 
za paciente, državna gozdarska služba. 

65 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies – kontrolni cilji za 
informacijsko tehnologijo in sorodne tehnologije) je standard mednarodne organizacije 
ISACA, v katerem je določena dobra praksa za upravljanje IT. 
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opredeljeni različno glede na pomembnost informacij in storitev, zaradi česar 
je bil proces opredelitve teh virov bolj zapleten, 

— ni bila razvita nacionalna informacijska arhitektura, ki bi predstavljala 
državne informacijske sisteme in njihove medsebojne povezave, prikazovala 
obseg kritičnih državnih virov informacij ter omogočala sprejemanje 
informiranih odločitev glede pomembnosti teh virov.  

o Upravljanje državnih virov informacij je bilo treba bolj uskladiti z dobro prakso in 
standardi v zvezi z upravljanjem IT, da bi se doseglo celovito izboljšanje področja 
IT, ki bi prispevalo k večjemu napredku pri upravljanju kritičnih državnih virov 
informacij: 

— načrtovanje IT ni bilo trajnostno: načrtovana orodja IT so bila predstavljena v 
različnih dokumentih, zaradi preveč strateških dokumentov pa ni bilo 
sistemskega pristopa, tako da je bilo težko opredeliti ključne prioritete in 
usmeriti vire v obvladovanje največjih groženj, 

— s spremljanjem IT se ni zagotavljalo, da organizacije merijo učinkovitost 
operacij IT ter da revizije, ki jih izvajajo upravljavci kritičnih državnih virov 
informacij, kažejo dejansko zrelost upravljanja IT. Državno upravljanje IT se ni 
pregledovalo na nacionalni ravni, vprašanja v zvezi z upravljanjem IT pa se 
niso sistematično analizirala. Ustvarjen je bil sistem za spremljanje skladnosti 
državnih virov informacij z zahtevami za varnost elektronskih informacij, s 
katerim naj bi se le olajšalo spremljanje varnostne skladnosti, vendar se 
njegova funkcionalnost ni dovolj izkoriščala. 

o Ukrepi za zagotovitev odpornosti kritičnih virov informacij proti kibernetskim 
grožnjam glede na stopnjo teh groženj niso bili dovolj uspešni, zato je še vedno 
obstajalo tveganje ranljivosti teh virov: 

— uspešnost ocenjevanja tveganj za varnost IT je bilo treba povečati, saj niso 
bila odkrita vsa ustrezna tveganja, metodologija njihovega ocenjevanja pa ni 
bila skladna z najnovejšo prakso upravljanja IT; pravočasno obvladovanje 
nesprejemljivih tveganj ni bilo zagotovljeno, 

— organizacijski varnostni ukrepi, s katerimi je mogoče blažiti kibernetske 
grožnje, se niso sistematično uporabljali. Preizkušanje varnosti ni bilo 
zadostno, usposabljanje zaposlenih med razvojem, nadgradnjo in 
spreminjanjem informacijskih sistemov je bilo nepopolno, varne 
konfiguracije in nadgradnje programske opreme niso bile upravljane, zaradi 
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neustreznega upravljanja neprekinjenosti poslovanja v zvezi z IT in varnostnih 
kopij datotek je bila ogrožena možnost obnovitve tekočega poslovanja, 
meritve stopnje varnosti pa niso bile zadostne in niso prispevale k njenemu 
povečanju. 

Zaključki 
Upravljanje IT v subjektih javnega sektorja, revidiranih v zadnjih desetih letih, je v 
povprečju dosegalo prvo izmed petih stopenj zrelosti66, v času priprave tega 
dokumenta pa je stopnja znašala 1,7. Ta nizka raven zrelosti kritičnih državnih virov 
informacij je kazala na slabosti pri oblikovanju in izvajanju politike državnih virov 
informacij, zaradi česar so bili ti viri bolj ranljivi. Za povečanje varnosti teh virov je 
treba izboljšati mehanizem upravljanja državnih virov informacij, da bi čim bolj ustrezal 
dobri praksi. Revizorji so tudi navedli, da ukrepi za zagotavljanje odpornosti kritičnih 
virov informacij proti kibernetskim grožnjam niso bili dovolj uspešni, zato bi bilo treba 
povečati uspešnost ocenjevanja tveganj za varnost IT z večjim poudarkom na 
preizkušanju varnosti pri oblikovanju in modernizaciji informacijskih sistemov ter 
izobraževanju zaposlenih. 

Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Je boj proti kibernetski kriminaliteti uspešen? 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v litovščini)  

Datum objave: 2020 

 

Naslov poročila: Okolje kibernetske varnosti v Litvi 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v litovščini) 

Datum objave: 2015 
  

                                                       
66 V skladu z metodologijo COBIT. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4120
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
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Madžarska 
Državni revizijski urad 
 

Revizija varstva podatkov – revizija nacionalnega okvira za 
varstvo podatkov in nekaterih prednostnih podatkovnih 
evidenc v okviru mednarodnega sodelovanja 
Datum objave:  marec 2017 

Hiperpovezava na poročilo:  poročilo (različica v madžarščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije:  revizija skladnosti 

Revidirano obdobje:  2011–2015 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Varnost nacionalnih podatkovnih sredstev je temeljni interes družbe v vsaki državi, saj 
se z njo ohranjajo in varujejo nacionalne vrednote. Zagotavljanje boljše varnosti 
osebnih in javnih podatkov v okviru madžarskih nacionalnih podatkovnih sredstev je 
torej bistveno za to, da se okrepi zaupanje državljanov v državo ter zagotovi 
neprekinjeno in nemoteno delovanje javne uprave. Varstvo podatkov in varnostna 
mreža, zagotovljena s pravnim okvirom, v katerem je določeno izvrševanje tega 
varstva, sta zato za družbo zelo pomembna. 

Na področju varstva podatkov ima javna uprava pomembno vlogo pri upravljanju 
največjih in najobčutljivejših registrov podatkov, ki spadajo med nacionalna 
podatkovna sredstva. Upravljavci podatkov v registrih tesno sodelujejo in tako 
izpolnjujejo svoje naloge. Redno prenašajo registre, ki vsebujejo velike količine 
podatkov, ter morajo biti pozorni na zakonske zahteve glede varstva podatkov. 
Dandanes je uporaba elektronskih informacijskih sistemov za upravljanje in obdelavo 
podatkov nujna, tako da je treba s pravilno zasnovanimi in vodenimi kontrolami 
zagotoviti ustrezno in zanesljivo delovanje sistemov. 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17061.pdf
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Madžarski državni revizijski urad pri svojih revizijah namenja varstvu podatkov veliko 
pozornosti. Med letoma 2011 in 2015 je izvedel celovite revizije varstva podatkov, 
svoje poročilo pa je objavil v prvem četrtletju leta 2017. Revizija je zajemala tudi vidike 
vzporednih mednarodnih revizij, ki jih je izvedel v sodelovanju z delovno skupino 
organizacije EUROSAI za IT ter so zadevale predvsem skladnost z obstoječimi 
direktivami Evropske unije. 

Namen revizije skladnosti varstva podatkov na Madžarskem je bil oceniti, ali je bil na 
Madžarskem vzpostavljen regulativni in operativni okvir za varstvo podatkov ter ali so 
pomembnejše organizacije za upravljanje podatkov izpolnjevale zahteve za varno 
upravljanje podatkov in oddajanje obdelave podatkov v zunanje izvajanje. Revizija je 
bila osredotočena predvsem na varstvo osebnih podatkov in nacionalnih podatkovnih 
sredstev. 

Med revizijo je državni revizijski urad ocenil upravljanje podatkov v šestih organizacijah 
za upravljanje podatkov (na primer: davčna uprava, državna blagajna, zdravstveno 
zavarovanje, plačilo pokojnin, urad za izobraževanje, osebni podatki in naslov, evidenca 
vozil in potovanj ter upravni organi za upravljanje podatkov iz kazenskih evidenc), pa 
tudi dejavnosti organa za varstvo podatkov in organa za varnost informacij. 

Pri reviziji je bil poseben poudarek na pooblastilih organizacij za upravljanje podatkov, 
zlasti pri prenosu podatkov tretjim osebam. Med revizijo notranjih kontrol, povezanih z 
upravljanjem in obdelavo podatkov, je bilo ocenjeno, ali obstajajo posodobljeni 
predpisi o dolžnostih, odgovornostih in pristojnostih, upravljanju človeških virov in 
procesih. 

V zvezi z elektronskimi sistemi, ki se uporabljajo pri upravljanju podatkov, je državni 
revizijski urad ocenil povezane varnostne ukrepe, vključno s področji fizičnega 
varovanja, pravic dostopa, beleženja, postopki ocenjevanja varnosti, varnosti sistema 
in komunikacij ter skladnosti stopnje tajnosti v organizaciji kot celoti. 

Oddajanje upravljanja podatkov v zunanje izvajanje je bilo revidirano na podlagi 
sklenjenih pogodb. Državni revizijski urad je pri tem preučil, ali so organizacije za 
upravljanje podatkov zahtevale, da organizacije za obdelavo podatkov izpolnjujejo 
zahteve v zvezi z dejavnostmi obdelave podatkov v skladu z zakonodajnimi predpisi. 

Ugotovitve in zaključki 
Državni revizijski urad je z revizijo ugotovil, da so notranji predpisi organizacij za 
upravljanje podatkov v zvezi z dejavnostmi upravljanja podatkov zagotavljali varstvo 
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nacionalnih podatkovnih sredstev kot dela nacionalnih sredstev v skladu s pravnimi 
določbami, veljavnimi med letoma 2011 in 2015. Upravljavci podatkov so v praksi 
ustrezno izvajali zahteve za varno upravljanje podatkov in oddajanje obdelave 
podatkov v zunanje izvajanje. Prenos podatkov tretjim osebam se je izvajal z ustreznimi 
pooblastili ter jasno določenimi odgovornostmi in pristojnostmi.  

V zvezi z nekaterimi upravljavci podatkov je bilo ugotovljeno, da stopnja tajnosti 
elektronskih sistemov in organizacije kot celote ni bila vedno skladna s pravnimi 
zahtevami, vendar pomanjkljivosti niso bile tako obsežne, da bi bistveno vplivale na 
varnost obdelovanih podatkov. Na podlagi priporočil, vključenih v revizijsko poročilo, 
so organizacije za upravljanje podatkov pomanjkljivosti odpravile v okviru akcijskih 
načrtov, ki jih je odobril državni revizijski urad. 

Državni revizijski organ je pri vzporedni mednarodni reviziji, ki jo je izvedel v 
sodelovanju z delovno skupino organizacije EUROSAI za IT, ugotovil, da je bila 
madžarska zakonodaja o varstvu podatkov skladna z obstoječo direktivo EU. 

Zaključiti je mogoče, da je madžarski državni revizijski urad z revidiranjem varstva 
podatkov prispeval k dobremu upravljanju in zaščiti nacionalnih podatkovnih sredstev. 

Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Poročilo – revizije za spremljanje izvajanja priporočil – revizija 
varstva podatkov – revizija nacionalnega okvira za varstvo 
podatkov in nekaterih ključnih podatkovnih evidenc v okviru 
mednarodnega sodelovanja  

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v madžarščini) 

Datum objave: 2020 
  

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20077.pdf?download=true
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Nizozemska 
Algemene Rekenkamer 

 

Kibernetska varnost kritičnih objektov za upravljanje voda in 
nadzora meje na Nizozemskem 
Datuma objave:  marec 2019 in april 2020 

Hiperpovezavi na poročili:  povzetek poročila o kibernetski varnosti in kritičnih vodnih 
objektih (različica v angleščini) 
 
povzetek poročila o kibernetski varnosti in avtomatiziranem 
nadzoru meje (različica v angleščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije:  revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: 2018–2020 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Nizozemsko računsko sodišče je leta 2018 sklenilo izvesti revizije kibernetske varnosti v 
sektorjih, ki so kritičnega pomena za družbo. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z 
revidiranjem skladnosti varnosti informacij na ravni centralne države je menilo, da bi 
imelo revidiranje smotrnosti politik in ukrepov v praksi dodano vrednost. Najprej je 
revidiralo sektorja upravljanja voda in avtomatiziranega nadzora meje. Prvi je ključen, 
ker je velik del države pod morsko gladino, drugi pa, ker je amsterdamsko letališče 
Schiphol mednarodno vozlišče in vstopna točka v državo. 

Ministrica za infrastrukturo in upravljanje voda je več vodnih objektov, ki jih upravlja 
generalni direktorat za javna naročila gradenj in upravljanje voda (revidiranec), 
opredelila kot kritične dele sektorja upravljanja voda. Veliko računalniških sistemov, ki 
se uporabljajo pri upravljanju kritičnih vodnih objektov, je bilo izdelanih v 80. ali 
90. letih 20. stoletja, ko se kibernetska varnost ni široko upoštevala. Ti sistemi so bili 
prvotno zasnovani za samostojno delovanje, vendar so bili postopno povezani z večjimi 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
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računalniškimi omrežji, na primer za lažje upravljanje na daljavo. Zaradi tega trenda so 
sistemi postali bolj izpostavljeni tveganju kibernetskih groženj.  

Odgovornost za mejne kontrole, ki jih izvajajo nizozemski mejni policisti na letališču 
Schiphol, si delita ministrstvo za obrambo ter ministrstvo za pravosodje in varnost. Obe 
ministrstvi (revidiranca) imata v lasti sisteme IT, ki jih uporabljajo mejni policisti. 
Sistemi so kritični za obratovanje letališč in se uporabljajo za obdelavo zelo občutljivih 
podatkov. Zato so zanimiva tarča za kibernetske napadalce, ki želijo sabotirati ali 
manipulirati mejne kontrole ali pri njih vohuniti. 

V revizijah je bilo preučeno, kako so bili revidiranci pripravljeni na obravnavanje 
kibernetskih groženj in ali je bilo to obravnavanje uspešno. 

o Računsko sodišče si je pri revizijah prizadevalo odgovoriti na naslednja vprašanja: 
kako revidiranci varujejo sisteme pred kibernetskimi grožnjami in preprečujejo 
kibernetske napade? 

o Kako revidiranci odkrivajo kibernetske grožnje in napade? 

o Kako se revidiranci odzovejo na primer kibernetskega napada? 

Pri obeh revizijah je bil velik poudarek na uspešnosti. Etični hekerji so se v tesnem 
sodelovanju z revidiranci lotili kritičnih vodnih objektov in enega od sistemov nadzora 
meje. Glede vseh ugotovitev pri preizkusih se je seveda ukrepalo, preden sta bili 
poročili objavljeni, razkrite pa niso bile nobene tehnične podrobnosti. 

Glavna razlika med revizijama je bila, da je bila revizija vodnih objektov osredotočena 
na doseganje ciljev revidiranca, revizija nadzora meje pa je temeljila na okviru za 
kibernetsko varnost NIST. 

Ugotovitve 
Pri obeh revizijah je računsko sodišče najprej ugotovilo, da so se revidiranci zavedali 
kibernetskih groženj in so vzpostavljali profesionalni pristop k tej zadevi. 

Vendar bi moral v primeru vodnih objektov revidiranec okrepiti prizadevanja pri 
odkrivanju in odzivanju, da bi izpolnil lastne cilje na področju kibernetske varnosti. 
Revidiranec je sicer vzpostavil operativni center za varnost, ki odkriva kibernetske 
napade in se odziva nanje, vendar cilj takojšnjega odkrivanja vseh kibernetskih 
napadov, usmerjenih v kritične vodne objekte, določen za konec leta 2017, do 
jeseni 2018 ni bil dosežen. To pomeni, da je obstajalo tveganje, da kibernetskega 
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napada, usmerjenega v kritični vodni objekt, center ne bi odkril ali bi ga odkril 
prepozno. Poleg tega je preizkus, opravljen pri enem izmed kritičnih vodnih objektov, 
pokazal, da je mogoče pridobiti fizični dostop do objekta. Hekerjem je uspelo vstopiti v 
nadzorno sobo, kjer ni bilo nikogar, ki bi jim preprečil dostop do nezaščitenih delovnih 
postaj. Poleg tega revidiranec ni oblikoval nobenega scenarija za krizo, ki bi jo povzročil 
kibernetski napad, informacije v zvezi z odzivom pa so bile pomanjkljive ali zastarele. 
Razpoložljivost najnovejših informacij bi bila lahko kritičnega pomena za hiter in 
uspešen odziv na krizno situacijo. 

Kar zadeva nadzor meje, niso bili ukrepi na področju kibernetske varnosti niti ustrezni 
niti primerni za prihodnost. Prvič, pomembne sisteme nadzora meje je bilo treba pred 
začetkom delovanja uradno odobriti in s tem zagotoviti, da so bili izvedeni vsi ukrepi na 
področju kibernetske varnosti. Sodišče je ugotovilo, da sta dva izmed treh sistemov 
delovala brez odobritve, tako da ni bilo zagotovila, da so bili vzpostavljeni potrebni 
varnostni ukrepi. Drugič, deloval je en operativni center za varnost, vendar z njim 
noben sistem ni bil neposredno povezan. Čeprav je bila s centrom povezana generična 
infrastruktura, je to pomenilo tveganje, da kibernetski napadi ne bi bili opaženi ali da bi 
bili odkriti prepozno. Tretjič, varnostni preizkusi se niso opravljali redno. Dejansko je bil 
pred revizijo preizkušen le eden od treh sistemov, pa še ta preizkus je bil omejen. Poleg 
tega tako kot pri prvi reviziji ni bil oblikovan noben poseben scenarij za krizo, ki bi jo 
povzročil kibernetski napad. 

Med varnostnim preizkusom enega od sistemov, ki še ni bil preizkušen, so etični hekerji 
odkrili več ranljivosti. Te bi se lahko v kombinaciji z zlonamernim nepooblaščenim 
notranjim dostopom do sistema izkoristile za izvedbo kibernetskega napada in s tem za 
dostop do informacij v sistemu, njihovo kopiranje ali celo manipuliranje. Iz teh 
rezultatov je razvidno, kako pomembno je redno varnostno preizkušanje.  

Ugotovitve vzbujajo skrb, ker so postopki na mejah vse bolj avtomatizirani. V bližnji 
prihodnosti bo vedno več sistemov nadzora meje obdelovalo vse več podatkov, pri tem 
pa uporabljalo vedno več povezav. S tem se povečuje tveganje kibernetskih napadov. 
Uporabljeni pristop zato ni bil primeren za prihodnost. 

Zaključki 
V primeru vodnih objektov revidiranec zaradi nekaterih ključnih elementov ni mogel 
sprejeti končnih ukrepov na področju kibernetske varnosti. Na primer, ni bilo jasno, 
kakšna je bila stopnja ogroženosti, zato je bilo težko oceniti, ali so bili sprejeti ustrezni 
ukrepi in dodeljena zadostna proračunska sredstva ali ne. Poleg tega centralni oddelek, 
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odgovoren za kibernetsko varnost, ni bil pooblaščen za izvajanje potrebnih ukrepov na 
področju kibernetske varnosti pri decentraliziranih vodnih objektih. V zvezi s tem so se 
revizijska priporočila upoštevala in bila organizaciji v pomoč pri nadaljnjih korakih. 

Pri nadzoru meje ni bilo jasnega razloga za nezadostno stopnjo kibernetske varnosti. Z 
raziskavo v okviru revizije je bilo ugotovljeno, da so bili postopki in politike na področju 
kibernetske varnosti celoviti in podrobni, zaposleni pa so imeli ustrezno strokovno 
znanje in spretnosti. Revizijska priporočila so bila zato osredotočena predvsem na 
zagotavljanje, da so bili dejansko sprejeti vsi možni ukrepi.  

Obe reviziji sta privabili veliko pozornosti parlamenta in medijev. Z revizijama se je 
povečala ozaveščenost o kibernetski varnosti v povezavi s pomembno infrastrukturo, 
revidiranci pa so dobili informacije o tem, kako naj izboljšajo svojo kibernetsko varnost. 
Tesno sodelovanje z revidirancem je bilo bistveno za popolno razumevanje njegovega 
položaja in obravnavanje tveganj pri preiskovanju in preizkušanju kibernetske varnosti.  

Načrtovana je tudi tretja revizija v tej seriji. Poleg tega je stopnja varnosti informacij v 
nizozemski nacionalni vladi eden ključnih elementov letnega cikla revizij skladnosti. 
Nizozemska VRI že več let opaža, da so ukrepi za varnost informacij v številnih 
ministrstvih neustrezni. Računsko sodišče zdaj na podlagi izkušenj, pridobljenih pri 
revizijah kibernetske varnosti, razširja svoj pogled na revidiranje varnosti informacij, 
tako da presega zgolj pregledovanje dokumentov in politik in zajema tudi preizkušanje 
dejanske učinkovitosti ukrepov. 

Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Staat van de rijksverantwoording 2019, poglavje 3 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v nizozemščini) 

Datum objave: 2020 

 

Naslov poročila: Pregled digitalnega dela od doma 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v nizozemščini) 

Datum objave: 2020 
  

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019/SRV-wr.pdf
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
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Poljska 
Najwyższa Izba Kontroli  

Zagotavljanje varnosti delovanja sistemov IT, uporabljenih za 
izvajanje javnih nalog 
Datum objave:   2016 

Hiperpovezava na poročilo:   poročilo (različica v poljščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije:   revizija skladnosti 

Revidirano obdobje:   2014–2015 

Povzetek poročila 

Tema revizije 

Namen revizije je bil oceniti, ali so bili podatki, zbrani v sistemih, namenjenih izvajanju 
pomembnih javnih nalog, v revidiranih enotah varni. Revizija je zajemala šest izbranih 
institucij, ki izvajajo bistvene javne naloge. Po analizi je bil v vsaki instituciji izbran in 
nato podrobno preučen en bistven sistem IT. Pri reviziji se je uporabljala različica 4.1 
metode COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies – 
kontrolni cilji za informacijsko in sorodne tehnologije). 

Revizija je bila izvedena po reviziji izvajanja nalog na področju kibernetske varnosti v 
poljskih javnih organih iz leta 201567, pri kateri so bili ugotovljeni sistemski problemi. 
Revizija iz leta 2016 je med drugim pokazala, da državna uprava dotlej še ni sprejela 
ukrepov za zagotovitev varnosti IT na nacionalni ravni. VRI je zaključila, da so javni 
subjekti dejavnosti, povezane z zaščito kibernetskega prostora, izvajali razdrobljeno in 
brez sistemskega pristopa. Ker ni bilo centralnih ureditev, s katerimi bi se zagotovili 
konkretni pogoji za varnost posebnih sistemov IT, bistvenih za delovanje države, je bil 

67  https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/.  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/042/KPB/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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cilj revizije preučiti, ali so institucije, ki so upravljale sisteme IT, uporabljene za 
izvajanje pomembnih javnih nalog, zagotavljale, da so se te naloge lahko izvajale varno.  

Leta 2019 je bila potrjena še ena revizija sistemov o kibernetski varnosti na Poljskem, 
vendar so ugotovitve zaupne. 

Revizijska vprašanja  
VRI si je s podcilji, razdeljenimi na dve področji ocenjevanja, prizadevala odgovoriti na 
specifična vprašanja. 

Na področju podpore varnosti IT je bilo v reviziji na ravni celotne organizacije med 
drugim preučeno, ali: 

o se je izvajalo upravljanje varnosti IT, 

o so se izvajali načrti za zagotavljanje varnosti IT, 

o se je varnost IT preizkušala, nadzirala in spremljala, 

o so bili opredeljeni incidenti v zvezi z varnostjo IT, 

o so se pri upravljanju IT uporabljali kriptografski ključi, 

o sta se izvajala zaščita pred zlonamerno programsko opremo in njeno odkrivanje 
ter ali so se nameščali popravki, 

o je bila zagotovljena varnost omrežij. 

Na področju podpore varnosti je bilo v reviziji na ravni izbranih sistemov med drugim 
preučeno, ali: 

o so se upravljale identitete in računi uporabnikov, 

o so bile varnostne tehnologije in občutljivi podatki zaščiteni. 

Ugotovitve in zaključki 
S stopnjo pripravljenosti in izvajanja sistema za varnost informacij se ni zagotovila 
ustrezna stopnja varnosti za podatke, zbrane v sistemih IT, namenjenih za izvajanje 
pomembnih javnih nalog. Procesi za varnost informacij so se izvajali neurejeno in brez 
določenih postopkov – po občutku. Izmed šestih revidiranih enot je le ena uvedla 
sistem za varnost informacij, vendar je treba opozoriti, da so bile tudi v njegovem 
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delovanju znatne pomanjkljivosti. V nobeni od revidiranih enot, razen v eni, delo za 
zagotovitev primernih pogojev za varnost informacij, ki se obdelujejo v sistemih IT, ni 
dosegalo ustrezne ravni, ker se je začelo šele pred kratkim in je bilo še v začetni fazi, ki 
je zajemala tudi oblikovanje potrebnih formalnih temeljev. Temeljilo je na 
poenostavljenih ali neformalnih ureditvah na podlagi dobre prakse ali prehodnih 
izkušenj osebja za IT.  

V skladu z metodologijo COBIT 4.1 je zrelost procesa upravljanja varnosti informacij v 
različnih revidiranih enotah na lestvici od 0 (najmanj) do 5 (največ) dosegala oceno 
med 1 (začeten/ad hoc proces) in 3 (izoblikovan proces). 

Za zagotavljanje varnosti IT v revidiranih enotah je bil pristojen varnostni koordinator, 
ki pa v praksi ni bil pristojen za upravljanje celotnega procesa. Naloge, povezane s tem, 
je poleg tega pogosto izvajala ena sama oseba. Čeprav so bile imenovane specializirane 
skupine ali sklenjeni dogovori z zunanjimi izvajalci, analiza, potrebna za ugotovitev, ali 
so zagotovljene storitve izpolnjevale varnostne potrebe enote, ni bila izvedena. 
Revidirane enote so le razdrobljeno in omejeno razumele potrebo po zagotavljanju 
varnosti IT. Varnost podatkov se je razumela predvsem kot odgovornost in pristojnost 
oddelka za IT, ne pa vseh organizacijskih enot z zakonskimi nalogami. To je močno 
oviralo razvoj usklajenih sistemov upravljanja varnosti IT za celotno institucijo.  

Pri primerjanju kakovosti načina, kako so se obveznosti zagotavljanja varnosti 
informacij izpolnjevale na ravni celotnih organizacij in kako na ravni izbranih sistemov, 
je jasno, da je bila kakovost izvajanja višja v drugem primeru. Morda je bilo tako zaradi 
vpliva praktičnega znanja in sodelovanja tehničnega osebja srednje ravni na 
zagotavljanje varnosti, večje uporabe komercialnih sistemov IT, ki so temeljili na tržnih 
standardih, v javni upravi ter naprednih rešitev za zagotavljanje varnosti. Z uporabo 
takih rešitev, preteklih izkušenj in dobre prakse je bilo mogoče vzdrževati določeno 
stopnjo varnosti pri delovanju različnih sistemov v razmerah omejenih virov, 
organizacijskih pomanjkljivosti ali nefunkcionalnih predpisov. Vendar to ne more biti 
želena rešitev, saj v času dinamičnega povečevanja stopnje ogroženosti varnost 
sistemov IT ne more temeljiti na ukrepih, ki se upravljajo neurejeno in so usmerjeni 
izključno v reševanje trenutnih težav. 

Revizijski zaključki  

Na centralni ravni je treba oblikovati in izvajati splošna priporočila in zahteve za 
varnost IT, ki bodo veljali za vse javne subjekte. Potrebna je sistemska rešitev, pri kateri 
bi se rezultati revizij varnosti IT razkrili tako, da bi državljani lahko dostopali do 
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informacij o dejavnostih javnih subjektov, dostop do znanja o ukrepih in metodah, 
uporabljenih za zagotavljanje varnosti informacij, ki se obdelujejo, pa bi bil omejen. 

Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Upravljanje varnosti informacij pri regionalnih organih 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v poljščini) 

Datum objave: 2019 

 

Naslov poročila: Kibernetska varnost na Poljskem (tajni podatki) 

Hiperpovezava na poročilo: ni javno dostopno 

Datum potrditve: 2019 

 

Naslov poročila: Zagotavljanje varnosti sistemov IT pri regionalnih organih v 
Podlaškem vojvodstvu 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v poljščini) 

Datum objave: 2018 

 

Naslov poročila: Preprečevanje kibernetskega ustrahovanja med otroki in 
mladimi ter boj proti njemu 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v poljščini) 

Datum objave: 2017 

 

Naslov poročila: Kako javni organi na Poljskem opravljajo naloge na področju 
kibernetske varnosti 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v poljščini) 

Datum objave: 2015 

 

Naslov poročila: Izvajanje izbranih zahtev za informacijske sisteme, elektronsko 
izmenjavo informacij in nacionalni okvir interoperabilnosti na 
podlagi primera nekaterih občinskih svetov in mest z okrožnimi 
pravicami 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (različica v poljščini) 

Datum objave: 2015 

  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_18_006_201807261245431532609143%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi%7Ep_17_062_201711081216511510143411%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_14_004_201405280743421401263022%7E01,typ,kk.pdf
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Portugalska 
Tribunal de Contas  
 

Revizija portugalskega elektronskega potnega lista 
Datum objave:  2014 

Hiperpovezava na poročilo:  poročilo (različica v portugalščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije:  revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje:  2013 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Revizija poslovanja v zvezi s portugalskim elektronskim potnim listom (PEP) je bila 
usmerjena v uspešnost informacijskih sistemov, ki podpirajo njegovo odobritev, izdajo 
in uporabo, zlasti pri avtomatiziranem preverjanju potnikov z branjem biometričnih 
podatkov na portugalskih mejah68. 

Glavni cilji revizije so bili:  

o preveriti skladnost s pravom EU in nacionalnim pravom, mednarodnimi standardi 
in smernicami za odobritev, izdajo in uporabo PEP, vključno z ustreznostjo 
nacionalnega pravnega okvira, 

o preučiti uspešnost ključnih procesov, povezanih z življenjskim ciklom PEP, zlasti 
tistih, povezanih z odobritvijo, izdajo in uporabo PEP, 

                                                       
68 To se nanaša na avtomatizirane sisteme nadzora meje v okviru Frontexa (Evropske agencije 

za mejno in obalno stražo). 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2014/rel022-2014-2s.pdf
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o preučiti kritične vidike delovanja informacijskih sistemov, zlasti izpolnjevanje 
varnostnih zahtev v zvezi z informacijski sistemi PEP (SIPEP). 

Ključna področja tveganja so bila:  

o izguba/kraja fizičnega premoženja in/ali elektronskih informacij, 

o zloraba zaupnih informacij, 

o tveganje v zvezi s skladnostjo (neizpolnjevanje pravnih in regulativnih zahtev). 

Revizijsko obdobje: 1. januar 2013–31. december 2013 (po potrebi razširjeno na leto 
pred in po tem). 

Ugotovitve in zaključki  
Portugalski elektronski potni list (PEP) zajema tri kategorije: splošni69, diplomatski in 
posebni potni list. Obstaja tudi potni list za tujce, ki imetniku zagotavlja manj pravic. 

Koncesijski sistem vključuje več aplikacij ter več subjektov za zbiranje podatkov in 
organov za odobritev, vendar le enega izdajatelja (ki skrbi za izdelavo, personalizacijo 
in dostavo). 

V procesu sodeluje več subjektov (v nadaljnjem besedilu: subjekti PEP). Za zbiranje 
podatkov in odobritev vlog skrbijo naslednji subjekti:  

o celinska Portugalska: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 in registracijske 
službe pri Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)71, 

o avtonomni regiji Azori72 in Madeira: službe pod okriljem Vice-Presidência do 
Governo Regional73; v tujini: portugalski konzulati, 

                                                       
69 Približno 99 % vseh PEP. 

70 Služba za priseljevanje in meje. 

71 Matični urad in notariat (le prejemnik). 

72 In kontaktne točke javnega inštituta Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço 
ao Cidadão, I. P. (RIAC) (agencije za modernizacijo in kakovost storitev za državljane). 

73 Podpredsedstvo regionalne vlade. 
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o potne liste izdaja in dostavlja Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM)74. 

Glavne procese večinoma podpira sistem SIPEP (centralni sistem za upravljanje vlog za 
izdajo portugalskega potnega lista). SIPEP omogoča beleženje, shranjevanje, obdelavo, 
potrjevanje in zagotavljanje zahtevanih informacij, povezanih z odobritvijo PEP, sproži 
proces prilagoditve, ki ga izvaja INCM, ter zagotavlja povezanost z drugimi sistemskimi 
aplikacijami, s čimer omogoča usklajevanje med vsemi subjekti PEP, ki sodelujejo pri 
fizični in logistični registraciji zbranih podatkov. 

Subjekti PEP imajo organizacijsko strukturo, ki jim omogoča doseganje pravnih ciljev, 
povezanih s PEP. Sistem je na ravni zahtevkov in zbiranja še vedno zelo odvisen od 
človeških virov, vendar vključuje več funkcij samodejne obdelave in kontrol za 
potrjevanje. 

Ker postopki zagotavljajo funkcije kontrole in prirejanje podatkov, med katerimi se 
nekatere lahko izvajajo samostojno, brez posredovanja človeka, ima SIPEP znaten vpliv 
na organizacijo in informacijski sistem, zlasti, kar zadeva: (i) razumevanje in opredelitev 
standardov, procesov in potrebnih podatkov ter (ii) opredelitev zahtev samega 
informacijskega sistema. 

Učinkovitost in uspešnost procesov zbiranja podatkov zagotavlja interakcija med 
sistemom SIPEP in drugimi informacijskimi sistemi75 v skladu z zakonskimi predpisi. 

Vzpostavljen, ne pa tudi izčrpno dokumentiran, je bil okvir za splošni nadzor dejavnosti 
IT (upravljanje, razvoj in pridobivanje, operacije IT, neprekinjenost poslovanja in 
obnovitev po nesreči, varnost informacij), ki zagotavlja razvoj, delovanje, upravljanje in 
vzdrževanje sistema SIPEP. 

Kazalniki dejavnosti (2013): 

o odobrenih je bilo približno 500 000 vlog za PEP, od tega jih je približno 63 % 
odobrila služba SEF, 33 % portugalski konzulati, 4 % pa regionalni vladi, 

                                                       
74 Uradna tiskarna in kovnica, javno podjetje. 

75 Ti sistemi so: integrirani informacijski sistem službe SEF (SIISEF), nacionalni del 
schengenskega informacijskega sistema (NSIS), civilna identifikacijska podatkovna zbirka, 
podatkovna zbirka kazenske evidence. 
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o prihodki od izdaje PEP so skupaj znašali približno 37 milijonov EUR, večinoma pa 
so jih zagotovili INCM (43 %), SEF (32 %) in Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE)76 (17 %). 

Preizkusi, izvedeni v sistemu SIPEP, za leto 2013 niso potrdili skladnosti z najdaljšim 
zakonsko dopustnim časom dostave (od datuma vloge do možnosti prevzema PEP na 
prevzemnem mestu), ker dejanski datum dostave na prevzemno mesto ni bil vedno 
pravočasno zabeležen. 

SEF, MNE, RIAC in INCM so izvedli naložbe v pridobitev opreme za zbiranje 
biometričnih podatkov in podpisovanje (kioski), opreme za avtomatizirane sisteme 
nadzora meje ter nakup in vzdrževanje sistemov, storitev in tehnične podpore IT v 
višini 11 milijonov EUR, pri čemer je največji znesek zanje porabila služba SEF. 

Pred uvedbo PEP je cena potnega lista Portugalske republike (ki ni bil biometričen) 
znašala 22,44 EUR. Leta 2006 je bilo treba za navadni (biometrični) PEP odšteti 60 EUR, 
leta 2011 pa se je podražil na 65 EUR. 

Vloge za PEP 

Vloge za PEP osebno obravnavajo zaposleni v pristojnih službah, ki prejmejo 
dokumentacijo vloge, zberejo biografske in biometrične podatke vlagateljev, poberejo 
takse in pozneje dostavijo PEP. 

Temeljni sistem (SIPEP) potrdi pravilnost in kakovost podatkov z virtualnimi kontrolami 
in navzkrižnim primerjanjem z drugimi informacijskimi sistemi, in sicer civilno 
identifikacijsko podatkovno zbirko, da se zagotovi, da je vloga skladna s predpisi ter 
primerna za odobritev in izdajo PEP. 

Povezane spremembe statusa se zabeležijo v dnevniških datotekah, da se pri 
transakcijah zagotovijo možnost revizije, celovitost in nezatajljivost. 

Prenos podatkov med organi za zbiranje podatkov (na Portugalskem in v tujini) in 
službo SEF poteka prek navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki je vzpostavljeno na 
podlagi upravljanja dostopa v skladu s poverilnicami, ki jih nadzoruje SEF77. 

                                                       
76 Ministrstvo za zunanje zadeve. 

77 Do sistema SIPEP lahko na nacionalni/regionalni in mednarodni ravni (prek spleta) 
dostopajo službe s celinske Portugalske, avtonomnih regij Azori in Madeira ter tujine 
(portugalski konzulati). 
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Vloge za navadni PEP se obravnavajo drugače, kadar jih oddajo državljani, katerih 
pravice so omejene, vključno s: (i) tistimi, ki niso zmožni uveljavljati svojih pravic 
(mladoletniki, osebe, ki niso sposobne odločati o sebi, ali prepovedane osebe), 
(ii) osebami, ki jim pravice omeji sodstvo ali policija (kazenska evidenca, postopek, ki 
teče pred sodiščem, ali zaseg listin), ter (iii) vlagatelji za drugi PEP, ki se sklicujejo na 
nacionalni ali pravni interes. 

Odobritev PEP 

Odločitev o odobritvi navadnega PEP je lahko: 

o samodejna – sistem SIPEP za vloge samodejno odobri vlogo, ko potrdi identiteto 
vlagatelja, njegovo nekaznovanost (z navzkrižnim primerjanjem v civilni 
identifikacijski podatkovni zbirki in podatkovni zbirki kazenske evidence IRN) in to, 
da ni vključen v noben postopek, ki teče pred sodiščem. Samodejne odločitve se 
sprejemajo le v službi SEF pri vlogah za PEP, oddanih v celinski Portugalski78, 

o sprejeta/odobrena posamično pri drugem subjektu (regionalni vladi ali konzulatih) 
ali pri službi SEF, kadar samodejna odobritev ne zajema zahtev79. 

Izdaja PEP 

Izdaja PEP, ki zajema izdelavo, personalizacijo in dostavo, je v pristojnosti podjetja 
INCM. Ko se dostava PEP zabeleži v sistemu SIPEP, se status potnega lista spremeni v 
„veljaven”. 

Cene PEP se razlikujejo glede na zahtevano raven storitve. SIPEP mora za to, da določi 
raven storitve, upoštevati datum dejanske dostave PEP. 

Dostavo PEP izvaja pogodbeno podjetje za prevozne storitve. 

                                                       
78 To je avtomatizirana funkcija sistema SIPEP za vloge, s katero se odobri vloga (razen za drugi 

PEP) državljana, ki je polnoleten, ima veljavno osebno izkaznico, ni vključen v noben 
postopek, ki teče pred sodiščem, ter ni prepovedana ali izločena oseba. Navadni PEP, ki jih 
je odobrila služba SEF, tj. približno 60 %, so bili obravnavani s samodejnimi postopki 
potrditve in odločitvami o odobritvi, pri drugih pa je vloge preučil in odobril Direção Central 
de Imigração e Documentação (DCID). 

79 Zlasti v primerih vlagateljev, ki ne morejo uveljavljati svojih pravic (mladoletniki, osebe, ki 
niso sposobne odločati o sebi, ali prepovedane osebe), ki jim pravice omeji sodstvo ali 
policija ali ki oddajo vlogo, ki jo posamično obravnava DCID. 
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Preklic PEP 

Kadar vlagatelj vrne prejšnji PEP, ki je še vedno veljaven, je treba ta potni list 
onemogočiti, da se prepreči njegova ponovna uporaba, kar se doseže s statusom 
„neuporaben” v evidenci sistema SIPEP za vloge. 
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Finska 
Valtiontalouden Tarkastusvirasto 
 

Ureditve za kibernetsko zaščito 
Datum objave:  2017 

Hiperpovezava na poročilo:  poročilo (različica v finščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje:  2016–2017 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Namen revizije je bil preiskati, ali je bila kibernetska zaščita na ravni centralne države 
urejena kar najbolj uspešno in stroškovno učinkovito. Revizija je bila osredotočena na 
organizacijo in upravljanje kibernetske varnosti na ravni centralne države. Njeni 
rezultati bi se lahko uporabili za povečanje uspešnosti in učinkovitosti kibernetske 
varnosti na ravni centralne države. Revizija je potekala od 22. septembra 2016 do 
4. septembra 2017. Spremljanje izvajanja priporočil je bilo izvedeno jeseni 2019. Pri 
njem je nacionalni revizijski urad preučil ukrepe, sprejete na podlagi revizijskih 
ugotovitev in priporočil.  

Med revidiranimi subjekti so bili organi, odgovorni za kibernetsko zaščito na ravni 
centralne države (urad predsednika vlade, ministrstvo za finance ter ministrstvo za 
promet in komunikacije), ter organi, odgovorni za centralizirane naloge kibernetske 
zaščite in centralizirane storitve IT na ravni centralne države (nacionalni center za 
kibernetsko varnost pri finski agenciji za promet in komunikacije, vladni center za IKT 
Valtori ter agencija za digitalne storitve in podatkovne storitve o prebivalstvu). 
Uspešnost smernic je bila ocenjena tudi s preučitvijo enot centralne države, ki 
zagotavljajo elektronske storitve (agencija za digitalne storitve in podatkovne storitve o 
prebivalstvu, finska agencija za promet in komunikacije Traficom, nacionalni upravni 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22102159/kybersuojauksen-jarjestaminen-16-2017.pdf
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urad za izvrševanje in njegov nadzorni organ, tj. ministrstvo za pravosodje, ter center 
za storitve IKT pri ministrstvu za pravosodje).  

Revizijska vprašanja 
Pri reviziji organizacije kibernetske varnosti so bila uporabljena naslednja vprašanja: 

o Ali je revidirani subjekt pri organizaciji kibernetske varnosti ustrezno upošteval 
ekonomski vidik? 

o Ali situacijsko zavedanje revidiranega subjekta o kibernetski varnosti podpira 
kibernetsko varnost sistemov? 

o Ali ima revidirani subjekt zadostno sposobnost odzivanja na kršitve kibernetske 
varnosti? 

Revizijska tema ureditev za kibernetsko zaščito je bila del širše revizijske teme 
zagotavljanja operativne zanesljivosti informacijske družbe iz revizijskega načrta 
finskega nacionalnega revizijskega urada za obdobje 2016–2020. Z vidika pomembnosti 
za finance centralne države je mogoče revizijsko temo upravičiti s slabostmi, 
povezanimi s prekinitvami storitev in kršitvami varnosti podatkov, pa tudi z negativnimi 
učinki slabe kibernetske varnosti na poslovne dejavnosti. Revizija je bila izvedena 
vzporedno z revizijo o usmerjanju operativne zanesljivosti elektronskih storitev, ki je 
del iste širše teme. Ključno revizijsko gradivo so bili dokumenti in razgovori z organi, 
odgovornimi za zadevno dejavnost.  

Ugotovitve in zaključki 
V finski strategiji za kibernetsko varnost so opredeljeni ključni cilji in politike za 
spoprijemanje z izzivi v kibernetskem okolju in zagotavljanje njegovega delovanja. 
Potekala so prizadevanja za to, da bi se strategija za kibernetsko varnost izvajala z 
izvedbenim programom, katerega napredek se ocenjuje letno. Varnostni odbor je 
organ za sodelovanje pri ministrstvu za obrambo, ki spremlja in usklajuje izvajanje 
strategije za kibernetsko varnost.  

Uspešna organizacija kibernetske varnosti je obvladovanje tveganj, ki je lahko uspešno 
le, če so vzpostavljene uspešne strukture in ureditve upravljanja, pri katerih je 
obvladovanje tveganj vključeno v poslovanje na vseh ravneh organizacije. Finska in 
njena centralna država kot številne druge države pri virih za kibernetsko zaščito nista 
samozadostni. Zakonodaja Evropske unije je sčasoma postala obsežnejša in bolj 
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zavezujoča. V finski vladi je odgovornost za kibernetsko zaščito decentralizirana. Vsaka 
pravna oseba je odgovorna za svojo kibernetsko varnost. Na ravni centralne države je 
dodeljevanje odgovornosti v zvezi z naravo, obsegom in izvajanjem morebitnih kršitev 
kibernetske varnosti kompleksno.  

Zaradi te kompleksnosti je odziv na anomalijo lahko prepočasen, zaradi majhnih 
finančnih sredstev pa je izvajanje finske strategije za kibernetsko varnost omejeno. 
Nacionalni revizijski urad je na podlagi revizijskih ugotovitev oblikoval naslednje 
zaključke in dal v nadaljevanju navedena priporočila v zvezi z organizacijo kibernetske 
varnosti na ravni centralne države. 

Operativno obvladovanje obsežnih kršitev kibernetske varnosti ni bilo opredeljeno 

Z načrtovanjem operativnega obvladovanja obsežnih kršitev kibernetske varnosti in 
delitvijo povezanih odgovornosti bi se lahko omogočili hitrejše odzivanje ter ustrezno 
usklajevanje in dodeljevanje virov za protiukrepe. Po sedanjem operativnem modelu je 
vsaka agencija odgovorna za svojo kibernetsko zaščito, vendar je zaradi nezadostnega 
strokovnega znanja o kibernetski zaščiti oblikovanje kibernetske zaščite na notranji 
ravni ali z zunanjim izvajanjem ovirano.  

Nekateri cilji strategije za kibernetsko varnost niso bili doseženi 

Z izvedbenim programom finske strategije za kibernetsko varnost se je kibernetska 
zaščita izboljšala. Nekateri cilji prvega izvedbenega programa pa niso bili doseženi, ker 
je bila stopnja zavezanosti ukrepom različna in je ni bilo mogoče centralizirano 
izboljšati. Novi izvedbeni program je vključeval le ukrepe, ki so se jim pristojni organi in 
drugi akterji že zavezali. Zavezanost je bila odvisna od razpoložljivih virov in obratno. 

Ni bilo jasno, ali so bile rešitve za financiranje kibernetske zaščite ustrezne 

Razlike pri razvoju kibernetske zaščite so bile delno posledica razlik pri obsegu 
razvojnih virov, ki so bili na voljo organizacijam. V predpisih o pripravi državnega 
proračuna ali pri procesu priprave ni bil opredeljen noben postopek za zagotavljanje, 
da so se finančna sredstva dodeljevala najpomembnejšim ciljem za kibernetsko zaščito. 
Agencije in institucije so odobritve za kibernetsko varnost v proračune vključevale kot 
neopredeljen del odhodkov iz poslovanja agencije ali institucije. Ukrepi, opisani v finski 
strategiji za kibernetsko varnost, so se izvajali le v obsegu, ki so ga omogočale 
odobritve. 
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Kibernetsko zaščito bi bilo treba upoštevati tudi pri spremembah organizacije IKT  

Spremembe pri organizaciji IKT na ravni centralne države so vplivale na ureditve za 
kibernetsko zaščito. Izkazalo se je, da je razvoj kibernetske varnosti, centraliziran v 
centru Valtori, težaven. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri ocenjevanju ustreznosti 
praktičnih postopkov za kibernetsko zaščito in izvajanju novih ureditev. 

Situacijsko zavedanje o dejavnostih na področju kibernetske varnosti bi bilo treba 
izboljšati 

Center za kibernetsko varnost je skrbel za situacijsko zavedanje o kibernetski varnosti 
po celi državi. V času revizije ni bilo nobene obveznosti priglasitve kršitev kibernetske 
varnosti centru za kibernetsko varnost. Položaj bi se izboljšal, če bi morale vladne 
organizacije priglašati kršitve, pa tudi, če bi se povečalo področje uporabe 
centraliziranih postopkov za odkrivanje kršitev kibernetske varnosti.  

Nacionalni revizijski urad na podlagi navedenega priporoča, naj ministrstvo za finance 
opredeli in izvaja obsežen model operativnega upravljanja v primeru kibernetskih 
incidentov pri storitvah IKT na ravni centralne države. Ministrstvo za finance bi moralo 
tudi ugotoviti, kako bi bilo treba kibernetsko varnost storitev upoštevati pri njihovem 
financiranju v celotnem življenjskem ciklu, ter izboljšati situacijsko zavedanje z 
navodilom, naj organi priglašajo kršitve kibernetske varnosti centru za kibernetsko 
varnost. Priporočeno je bilo, naj center Valtori izboljša izvajanje, ocenjevanje in razvoj 
postopkov na področju kibernetske varnosti ter odkrivanje kršitev kibernetske 
varnosti.  

Pri reviziji za spremljanje izvajanja priporočil je bilo preučeno, kako so se izvajala 
priporočila iz prvotne revizije. Revizijski urad je menil, da ministrstvo za finance kot 
pristojni urad za izvajanje priporočil ni sprejelo zadostnih ukrepov na podlagi 
priporočil. Kibernetska varnost na Finskem se je kljub temu okrepila z ukrepi, ki so jih 
sprejeli drugi organi. Potekala je sprememba strateškega upravljanja kibernetske 
varnosti, in sicer v okviru modela direktorja za kibernetsko varnost. V predlogu 
proračuna za leto 2020 je vlada povečala odobritve za organe centralne države, ki 
imajo pomembno vlogo pri krepitvi kibernetske varnosti. Center Valtori je poleg tega 
sprejemal ukrepe v skladu s priporočili nacionalnega revizijskega urada. Nacionalni 
revizijski urad je v zaključku navedel, da je treba zaradi neizvedenih priporočil izvesti 
revizijo za spremljanje izvajanja priporočil, zaradi uvajanja sprememb pri ureditvah za 
kibernetsko varnost in v digitalnem operativnem okolju ter povezanih tveganj, pa tudi 
pomembnosti kibernetske varnosti za finance centralne države in družbo pa bi bilo 
upravičeno izvesti povsem novo revizijo na tem področju.   
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Švedska 
Riksrevisionen 
 

Zastareli sistemi IT – ovira na poti k uspešni digitalizaciji  
Datum objave: 2019 

Hiperpovezava na poročilo:  povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v švedščini) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: revizija smotrnosti 

Revidirano obdobje: 2018–2019 

Povzetek poročila 

Tema revizije 
Z zastarelimi sistemi IT, kritičnimi za poslovanje, je povezano veliko tveganje nastanka 
problemov z učinkovitostjo, saj morajo organizacije namenjati sorazmerno več virov 
samo za vzdrževanje sistema. Zato je smiselno sklepati, da zastareli sistemi IT pomenijo 
veliko tveganje za slabo upravljanje javnih sredstev. Pomenijo tudi, da se preusmeri del 
inovacijske zmogljivosti agencije v smislu razvoja novih sistemov IT. Zastareli sistemi IT 
pa ne povzročajo le tveganj za posamezne agencije, saj imajo problemi v eni agenciji 
lahko resne posledice za njeno zmožnost usklajevanja poslovanja z drugo agencijo ali 
zasebnim deležnikom. Zastareli sistemi IT so povezani tudi s tveganji za varnost 
informacij. 

Opredelitev glavnega predmeta revizije/revizijska vprašanja/kontekst 

Namen revizije je bil preučiti pogostost zastarelih sistemov IT v upravi centralne države 
ter ugotoviti, ali so organi in vlada sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje, da bi ti 
sistemi postali ovira za uspešno digitalizacijo. Vprašanji, obravnavani pri reviziji, sta bili:  

o Ali so organi sprejeli ustrezne ukrepe za obravnavanje problemov, povezanih z 
zastarelimi sistemi IT? 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.492f438316ec5fbe7123e0dc/1575461500083/RiR_2019_28_ENG.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/foraldrade-it-system---hinder-for-en-effektiv-digitalisering.html
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o Ali je vlada sprejela ustrezne ukrepe za obravnavanje problemov, povezanih z 
zastarelimi sistemi IT? 

Ugotovitve in zaključki 
o Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da zastarele sisteme IT uporablja veliko vladnih 

agencij. Poleg tega je bil v številnih agencijah zastarel eden ali več sistemov IT, 
kritičnih za poslovanje. Kolikor je znano švedskemu nacionalnemu revizijskemu 
uradu, so to nove informacije in prej nihče ni vedel, kako obsežen je ta problem v 
upravi centralne države. Približno 80 % agencij je navedlo, da se jim je zdelo težko 
vzdrževati stopnjo varnosti informacij v enem ali več sistemih, kritičnih za 
poslovanje. Več kot desetina organov je odgovorila, da to velja za vse ali večino 
sistemov. 

o Velik del obravnavanih agencij ni imel pravilnega pristopa k razvoju in upravljanju 
podpore IT. Te agencije niso uporabljale obstoječih orodij za operativni razvoj, da 
bi ugotovile, kako bi lahko podpora IT najbolje prispevala k doseganju ciljev 
glavnih dejavnosti. Velik del revidiranih agencij torej ni pripravil splošnega opisa, 
kako so strategije, operativni procesi in sistemi povezani. To je pomenilo, da so 
agencije le s težavo analizirale in razumele, kako so spremembe vplivale na cilje 
organizacije, zato je bilo težje opredeliti želeno prihodnje stanje. 

o Več kot polovica organov je navedla, da ni imela potrjenega modela za 
obravnavanje in sprejemanje odločitev o svojih sistemih IT od faze razvoja sistema 
do faze opuščanja, za kar se običajno uporablja izraz upravljanje življenjskega 
cikla. Po navedbah švedskega nacionalnega revizijskega urada je to pomenilo, da 
upravljanje življenjskega cikla ni potekalo strukturirano in metodično. Ugotovljene 
so bile tudi pomanjkljivosti pri delu za analizo tveganja in pri sposobnosti dovolj 
podrobne razčlenitve stroškov za IT za preudarno odločanje. 

o Skoraj 60 % organov sploh ni imelo načrtov za razvoj življenjskega cikla sistemov 
razen za enega ali nekaj sistemov, kritičnih za poslovanje. To, da številne agencije 
niso imele načrtov življenjskega cikla in druge dokumentacije za načrtovanje, je 
skupaj s pomanjkljivostmi pri upravljanju življenjskega cikla, ki se je dejansko 
izvajalo, pomenilo, da za agencije na splošno ni bilo mogoče šteti, da so razvile 
zavestno, izrecno stališče v zvezi s svojimi sistemi IT. 

o Ocena švedskega nacionalnega revizijskega urada je, da vključena ministrstva, s 
tem pa tudi vlada, niso imela ustreznega znanja o pogostosti in posledicah 
zastarelih sistemov IT. 



DEL III – Povzetek poročil VRI 
 96 
 

 

Splošni zaključek je bil, da v času revizije večini agencij ni zares uspelo uspešno 
obravnavati problemov, povezanih z zastarelimi sistemi IT. Švedski revizijski urad je 
menil, da je bil ta problem tako resen in razširjen, da je pomenil oviro za nadaljnjo 
učinkovito digitalizacijo državne uprave. Poleg tega se je pri reviziji pokazalo, da se 
vlada ni dovolj zavedala obstoja in posledic problemov, povezanih z zastarelimi sistemi 
IT. Vlada poleg tega ni sprejela nobenih ukrepov, da bi bolj neposredno obravnavala 
problem zastarelih sistemov IT. Švedski revizijski urad je tako ocenil, da ni mogoče 
šteti, da je vlada sprejela zadostne ukrepe za zagotovitev, da bi se problemi zmanjšali 
ali odpravili. 

Dodatna poročila na tem področju 

Naslov poročila: Olajšanje odprtja podjetja – vladna prizadevanja za 
spodbujanje digitalnega procesa (RiR 2019:14) 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v švedščini) 

Datum objave: 2019 

 

Naslov poročila: Digitalizacija javne uprave – enostavnejša, preglednejša in 
uspešnejša uprava (RiR 2016:14) 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v švedščini) 

Datum objave: 2016 

 

Naslov poročila: Delo na področju varnosti informacij v devetih agencijah 
(RiR 2016:8) 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v švedščini) 

Datum objave: 2016 

 

Naslov poročila: Kibernetska kriminaliteta – policija in tožilstvo bi bila lahko 
učinkovitejša (RiR 2015:21) 

Hiperpovezava na poročilo: povzetek poročila (različica v angleščini) 
poročilo (različica v švedščini) 

Datum objave: 2015 
  

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2019/making-it-easier-to-start-a-business---government-efforts-to-promote-a-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/enklare-att-starta-foretag---statliga-insatser-for-en-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/digitalisation-of-public-administration---simpler-more-transparent-and-effective-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/den-offentliga-forvaltningens-digitalisering---en-enklare-oppnare-och-effektivare-forvaltning.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/informationssakerhetsarbete-pa-nio-myndigheter.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/it-relaterad-brottslighet---polis-och-aklagare-kan-bli-effektivare.html
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Evropska unija 
Evropsko računsko sodišče 
 

Informativni dokument: Izzivi za uspešno politiko EU za 
kibernetsko varnost 
Datum objave:  2018 

Hiperpovezava na poročilo: poročilo (v 23 jezikovnih različicah) 

Vrsta revizije in revizijsko obdobje 

Vrsta revizije: pregled politike 

Revidirano obdobje: april–september 2018 

Povzetek poročila 

Tema pregleda 
Namen tega informativnega dokumenta, ki ni revizijsko poročilo, je bil zagotoviti 
pregled kompleksne politike EU za kibernetsko varnost ter opredeliti glavne izzivove za 
uspešno izvajanje te politike. V dokumentu so obravnavane varnost omrežij in 
informacijskih sistemov, kibernetska kriminaliteta, kibernetska obramba in 
dezinformacije.  

Analiza Sodišča je temeljila na dokumentacijskem pregledu javno dostopnih uradnih 
dokumentov, dokumentov o stališču in študij tretjih oseb. Delo na terenu je potekalo 
med aprilom in septembrom 2018, v dokumentu pa je upoštevan razvoj dogodkov do 
decembra 2018. Delo Sodišča dopolnjujejo anketa nacionalnih revizijskih uradov držav 
članic ter razgovori s ključnimi deležniki iz institucij EU in predstavniki zasebnega 
sektorja. 

Standardna opredelitev kibernetske varnosti ne obstaja. Na splošno so to vsi zaščitni in 
drugi ukrepi, sprejeti za obrambo informacijskih sistemov in njihovih uporabnikov pred 
nepooblaščenim dostopom, napadom in poškodovanjem, da se zagotovijo zaupnost, 
celovitost in razpoložljivost podatkov. Kibernetska varnost obsega preprečevanje in 
odkrivanje kibernetskih incidentov ter odzivanje nanje in ponovno vzpostavitev 
prejšnjega stanja. Incidenti so lahko namerni ali nenamerni in zajemajo npr. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=49416
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nenamerno razkritje informacij, napade na podjetja in kritično infrastrukturo, krajo 
osebnih podatkov in celo poseganje v demokratične procese.  

Temelj politike EU je strategija za kibernetsko varnost iz leta 2013. Njen namen je 
zagotoviti, da bo digitalno okolje EU najvarnejše na svetu, obenem pa zaščititi temeljne 
vrednote in svoboščine. Ima pet glavnih ciljev: (i) povečevanje kibernetske odpornosti, 
(ii) zmanjšanje kibernetske kriminalitete, (iii) razvoj politik in zmogljivosti za 
kibernetsko obrambo, (iv) razvoj industrijskih in tehnoloških virov za kibernetsko 
varnost ter (v) vzpostavitev mednarodne politike o kibernetskem prostoru, ki bi bila 
skladna s temeljnimi vrednotami EU. 

Ugotovitve  
Vpliv slabe pripravljenosti na kibernetski napad je bilo težko opisati, ker ni dovolj 
zanesljivih podatkov. Ekonomski vpliv kibernetske kriminalitete se je v obdobju med 
letoma 2013 in 2017 povečal za petkrat, prizadene pa vlade velikih in majhnih držav ter 
velika in majhna podjetja. Napovedana rast zneska premij za kibernetsko zavarovanje s 
3 milijard EUR leta 2018 na 8,9 milijarde EUR leta 2020 odraža ta trend. Čeprav je 80 % 
podjetij v EU leta 2016 izkusilo vsaj en incident, povezan s kibernetsko varnostjo, je 
priznavanje tveganj še vedno zaskrbljujoče nizko. Od podjetij v EU jih 69 % ne pozna 
svoje izpostavljenosti kibernetskim grožnjam ali pa poznajo le osnove, 60 % pa jih še 
nikoli ni ocenilo potencialnih finančnih izgub. Po navedbah iz svetovne raziskave bi 
tretjina organizacij raje plačala odkupnine hekerjem, kot da bi vložila v varnost 
informacij. 

Ugotovitve Sodišča so bile:  

o Kibernetski ekosistem EU je kompleksen in večplasten, poleg tega pa vključuje 
številne deležnike. Združevanje vseh njegovih različnih delov je velik izziv.  

o EU namerava postati najvarnejše spletno okolje na svetu. Za dosego tega cilja so 
potrebna velika prizadevanja vseh deležnikov, pa tudi dobra in dobro upravljana 
finančna podlaga. Podatke o zneskih je težko pridobiti, vendar javna poraba EU za 
kibernetsko varnost po ocenah znaša med eno in dvema milijardama EUR na leto. 
Za primerjavo, poraba zvezne vlade ZDA znaša približno 21 milijard USD, 
predvidenih v proračunu za leto 2019.  

o Upravljanje varnosti informacij pomeni vzpostavljanje struktur in politik za 
zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov. Je več kot le 
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tehnično vprašanje, saj zahteva uspešno vodstvo, zanesljive procese in strategije, 
usklajene z organizacijskimi cilji.  

o Modeli upravljanja kibernetske varnosti se med državami članicami razlikujejo, 
odgovornost za kibernetsko varnost pa je v državah članicah pogosto razdeljena 
med več subjektov. Te razlike bi lahko ovirale sodelovanje, ki je potrebno za odziv 
na obsežne čezmejne incidente in izmenjavo obveščevalnih podatkov o grožnjah 
na nacionalni ravni, še posebej pa na ravni EU. 

o Razvoj uspešnega odzivanja na kibernetske napade je temeljen za njihovo 
čimprejšnjo zaustavitev. Zlasti je pomembno, da se lahko kritični sektorji, države 
članice in institucije EU odzovejo hitro in usklajeno. Za to je nujno zgodnje 
odkrivanje. 

Priporočila 
Pregled Sodišča kaže, da je potreben premik v smeri kulture smotrnosti s praksami za 
ocenjevanje, da se zagotovita smiselna odgovornost in ocenjevanje. Zakonodaja ima še 
vedno nekaj vrzeli, poleg tega pa obstoječa zakonodaja ni dosledno prenesena v 
nacionalne zakonodaje držav članic, zato težje dosega svoj polni potencial.  

Drug opredeljen izziv zadeva uskladitev ravni naložb s strateškimi cilji, za kar bo 
potrebno povečanje ravni naložb in učinka. To je še večji izziv, ko EU in države članice 
nimajo jasnega pregleda nad porabo EU za kibernetsko varnost. Poročalo se je tudi o 
nezadostnosti virov agencij EU, relevantnih za kibernetsko varnost, in o težavah pri 
privabljanju in ohranjanju talentov. 
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Kratice in okrajšave 
APT: napredna neprestana grožnja 

BDP: bruto domači proizvod 

CERT-EU: skupina za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in 
agencije 

COBIT: kontrolni cilji za informacijsko tehnologijo in sorodne tehnologije (Control 
Objectives for Information and related Technology) 

COVID-19: koronavirusna bolezen 2019 

CSIRT: skupina za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti 

DDoS: porazdeljena zavrnitev storitev 

EC3: Europolov Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti 

EDA: Evropska obrambna agencija  

ENISA: Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost  

ESRB: Evropski odbor za sistemska tveganja  

ESZD: Evropska služba za zunanje delovanje 

EU: Evropska unija 

Europol: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih dejanj  

IKT: informacijska in komunikacijska tehnologija 

IPE: Instrument za povezovanje Evrope 

ISACA: Združenje za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov 

IT: informacijska tehnologija 

MERS: bližnjevzhodni respiratorni sindrom  

NATO: Organizacija Severnoatlantske pogodbe 

PESCO: stalno strukturno sodelovanje  
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RDP: protokol oddaljenega namizja  

SARS: hudi akutni respiratorni sindrom  

Skladi ESI: evropski strukturni in investicijski skladi 

Sodišče: Evropsko računsko sodišče 

SVOP: skupna varnostna in obrambna politika  

URL: enotni naslov vira  

VRI: vrhovna revizijska institucija 

ZDA: Združene države Amerike 
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Glosar 
5G: tehnološki standard za širokopasovna mobilna omrežja pete generacije, ki so jih 
mobilni operaterji po svetu začeli vzpostavljati leta 2019. Ta omrežja naj bi nasledila 
omrežja 4G, ki zagotavljajo povezljivost za večino sedanjih mobilnih telefonov. Višja 
hitrost se delno dosega z uporabo radijskih valov višje frekvence kot pri prejšnjih 
mobilnih omrežjih.  

Biometrični podatki (biometrika): telesni (kot so prstni odtisi in oči) ali vedenjski izračuni, 
povezani s človekovimi značilnostmi. V računalništvu se avtentikacija uporablja kot 
oblika identifikacije in nadzora dostopa. 

Bitcoin: digitalna ali virtualna valuta, ustvarjena leta 2009, ki s tehnologijo povezave 
vsakega z vsakim olajšuje takojšnja plačila. 

Celovitost: varovanje pred neustreznim spreminjanjem ali uničenjem informacij ter 
zagotavljanje njihove verodostojnosti. 

Črv: računalniški črv je samostojen zlonameren računalniški program, ki se razmnožuje, 
da se razširi na druge računalnike. Pogosto se širi po računalniškem omrežju, pri čemer 
za dostop do ciljnega računalnika izkorišča njegove varnostne pomanjkljivosti. 

Dezinformacije: dokazljivo napačne ali zavajajoče informacije, ki so ustvarjene, 
predstavljene in se razširjajo za pridobivanje gospodarske koristi ali za namerno 
zavajanje javnosti ter lahko povzročijo javno škodo. 

Digitalizacija: proces pretvorbe informacij v digitalno obliko, pri kateri so informacije 
urejene v bite. Rezultat je upodobitev predmeta, slike, zvoka, dokumenta ali signala z 
generiranjem serije številk, ki opisujejo diskreten niz točk ali vzorcev. 

Digitalna platforma: okolje za interakcije med vsaj dvema različnima skupinama – prva 
so običajno dobavitelji, druga pa potrošniki/uporabniki. Lahko ima obliko strojne 
opreme ali operacijskega sistema, celo spletnega brskalnika in povezanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje ali druge osnovne programske opreme, če se z njo izvaja 
programska koda. 

Digitalne vsebine: kakršni koli podatki, kot so besedilo, zvok, slika ali video, shranjeni v 
digitalni obliki. 

Digitalno sredstvo: vse, kar obstaja v digitalni obliki, je v lasti posameznika ali podjetja in 
je povezano s pravico do uporabe (npr. slike, fotografije, videoposnetki, besedilne 
datoteke itd.). 
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Etični heker: oseba (strokovnjak za računalniško varnost), ki vdre v računalniško 
omrežje, da preizkusi ali oceni njegovo varnost, vendar tega ne stori zlonamerno ali z 
naklepom storitve kaznivega dejanja. 

Heker: posameznik, ki z računalniškimi, omrežnimi ali drugimi znanji in spretnostmi 
pridobi nepooblaščen dostop do podatkov, računalniškega sistema ali omrežja. 

Hibridna grožnja: oznanitev sovražnega naklepa nasprotnikov s kombinacijo 
konvencionalnih in nekonvencionalnih vojnih tehnik (tj. vojaške, politične, ekonomske 
in tehnološke metode) za nasilno uresničevanje njihovih ciljev. 

Internet stvari: mreža vsakdanjih predmetov, ki so opremljeni z elektroniko, 
programsko opremo in senzorji, da lahko komunicirajo in izmenjavajo podatke prek 
interneta. 

Izsiljevalsko programje: zlonamerna programska oprema, ki žrtvam onemogoči dostop 
do računalniškega sistema ali povzroči, da datoteke niso berljive, običajno s 
šifriranjem. Napadalec nato običajno žrtev izsiljuje tako, da noče ponovno vzpostaviti 
dostopa, dokler mu žrtev ne plača odkupnine. 

Izvajalec bistvenih storitev: javni ali zasebni subjekt, ki zagotavlja storitev, ki je bistvena 
za ohranitev kritičnih družbenih in gospodarskih dejavnosti. 

Kibernetska diplomacija: uporaba diplomatskih virov in opravljanje diplomatskih funkcij 
za zastopanje nacionalnih interesov v zvezi s kibernetskim prostorom. V celoti ali delno 
jo izvajajo diplomati, ki se sestajajo dvostransko (kot pri dialogu ZDA‐Kitajska) ali v 
večstranskih forumih (na primer v OZN). Diplomati komunicirajo tudi z različnimi 
nedržavnimi akterji, kot so vodstva internetnih podjetij (npr. Facebook in Google), 
tehnološki podjetniki ali organizacije civilne družbe, kar presega običajno področje 
diplomacije. Diplomacija lahko vključuje tudi krepitev vloge zatiranih v drugih državah s 
tehnologijo. 

Kibernetska grožnja: zlonamerno dejanje, katerega namen je poškodovati podatke, jih 
ukrasti ali povzročiti splošno motnjo v digitalnem življenju. 

Kibernetska kriminaliteta: različne kriminalne dejavnosti, katerih glavno orodje ali glavna 
tarča so računalniški sistemi in sistemi IT. Te dejavnosti vključujejo: klasična kazniva 
dejanja (npr. goljufijo, ponarejanje in krajo identitete), kazniva dejanja v zvezi z vsebino 
(npr. razširjanje otroške pornografije na spletu ali spodbujanje rasnega sovraštva) in 
kazniva dejanja na področju računalnikov in informacijskih sistemov (npr. napade na 
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informacijske sisteme, napade za zavrnitev storitve, zlonamerno programsko opremo 
ali izsiljevalsko programje). 

Kibernetska obramba: del kibernetske varnosti, namenjen obrambi kibernetskega 
prostora z vojaškimi in drugimi ustreznimi sredstvi za doseganje vojaško‐strateških 
ciljev. 

Kibernetska odpornost: zmožnost, da se kibernetski napadi in incidenti preprečijo, da se 
nanje pripravi, da se vzdržijo in da se ponovno vzpostavi prejšnje stanje. 

Kibernetska varnost (kibernetska zaščita): vsi zaščitni in drugi ukrepi, sprejeti za obrambo 
sistemov IT in njihovih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, napadom in 
poškodovanjem, da se zagotovijo njihova razpoložljivost, zaupnost in celovitost. 

Kibernetski ekosistem: kompleksna skupnost naprav, podatkov, omrežij, ljudi, procesov 
in organizacij, ki delujejo vzajemno, ter okolje procesov in tehnologij, ki vplivajo na to 
delovanje in ga podpirajo. 

Kibernetski incident: dogodek, ki neposredno ali posredno škoduje odpornosti in 
varnosti nekega sistema IT in podatkov, ki jih obdeluje, hrani ali prenaša, ali to 
odpornost ali varnost ogroža. 

Kibernetski napad: poskus oslabitve ali uničenja zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti 
podatkov ali računalniškega sistema prek kibernetskega prostora. 

Kibernetski prostor: nesnovno svetovno okolje, v katerem poteka spletna komunikacija 
med ljudmi, programsko opremo in storitvami prek računalniških omrežij in 
tehnoloških naprav. 

Kibernetsko vohunjenje: dejavnost ali praksa pridobivanja skrivnosti ali informacij brez 
dovoljenja ali vedenja imetnika informacij od posameznikov, konkurentov, tekmecev, 
skupin, vlad in sovražnikov prek interneta, omrežij ali posameznih računalnikov za 
osebno, ekonomsko, politično ali vojaško korist.  

Kriptovaluta: digitalno sredstvo, ki se izda in menja z uporabo tehnik za šifriranje, 
neodvisno od centralnih bank. Kot plačilno sredstvo je sprejeta med člani virtualne 
skupnosti. 

Kritična infrastruktura: fizični viri, storitve in objekti, katerih motnje ali uničenje bi resno 
vplivali na delovanje gospodarstva in družbe. 
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Kritični informacijski sistem: vsak obstoječi ali predvideni informacijski sistem, ki šteje 
kot nujen za učinkovito in uspešno delovanje organizacije. 

Kršitev varnosti podatkov: namerno ali nenamerno razkritje varnih ali zasebnih/zaupnih 
informacij nezanesljivemu okolju. 

Lažno predstavljanje: pošiljanje elektronskih sporočil, ki so videti, kot da prihajajo iz 
zanesljivega vira, da se prejemniki zavedejo, da kliknejo na zlonamerne povezave ali da 
posredujejo osebne podatke. 

Nameščanje popravkov: uvajanje sklopa sprememb za posodabljanje, popravljanje ali 
izboljševanje programske opreme, vključno z odpravo šibkih točk na področju varnosti. 

Napredna neprestana grožnja: napad, pri katerem nepooblaščeni uporabnik pridobi 
dostop do sistema ali omrežja in nato v njem dalj časa ostane, ne da bi ga kdo odkril. 
To je zlasti nevarno za podjetja, saj imajo hekerji stalen dostop do njihovih občutljivih 
podatkov, vendar pri tem običajno ne povzročijo škode omrežjem podjetja ali lokalnim 
napravam. Cilj je kraja podatkov. 

Obdelava podatkov: (zlasti računalniško) izvajanje operacij na podatkih, da se pridobijo, 
preoblikujejo ali razvrstijo informacije. 

Objekt javne službe: vsak drog, stolp, nadzemni ali podzemni vod, vsak drug podporen 
ali nosilen objekt ter vsak jarek, skupaj z opremo, ki se lahko uporablja za zagotavljanje 
ali distribucijo električne energije, telefonskih, telegrafskih, kabelskih storitev, storitev 
signalov ali katere druge podobne storitve. 

Oglaševalsko programje: zlonamerna programska oprema, ki prikazuje oglasne pasice ali 
pojavna okna s kodo za sledenje ravnanju žrtev na spletu.  

Osebni podatki: informacije, ki se nanašajo na določljivega posameznika. 

Podatki o dostopu: informacije o uporabnikovih prijavah v storitev in odjavah iz nje, kot 
so čas, datum in naslov IP.  

Ponudnik digitalnih storitev: vsakdo, ki ponuja eno ali več od naslednjih treh vrst 
digitalnih storitev: spletna tržnica, spletni iskalniki, storitve računalništva v oblaku. 

Porazdeljena zavrnitev storitev (DDoS): kibernetski napad, ki zakonitim uporabnikom 
preprečuje dostop do spletnih storitev ali virov s tem, da jih preplavi s toliko zahtevki, 
da jih ne morejo obdelati. 
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Protokol oddaljenega namizja (RDP): tehnični standard (ki ga je izdal Microsoft) za 
oddaljeno uporabo namiznega računalnika. Uporabniki oddaljenega namizja lahko 
dostopajo do svojega namizja, odpirajo in urejajo datoteke ter uporabljajo aplikacije, 
kot da bi dejansko sedeli za svojim namiznim računalnikom.  

Računalništvo v oblaku: zagotovitev virov IT na zahtevo, npr. shranjevanja, računalniške 
zmogljivosti ali zmogljivosti za souporabo podatkov, prek interneta z gostovanjem na 
oddaljenih strežnikih. 

Razpoložljivost: zagotavljanje pravočasnega in zanesljivega dostopa do informacij in 
njihove uporabe. 

Sabotaža: dejanje namernega uničevanja, poškodovanja ali oviranja, zlasti za politično 
ali vojaško korist. 

Socialni inženiring: na področju varnosti informacij je to psihološka manipulacija, 
namenjena zavajanju ljudi, da nekaj storijo ali razkrijejo zaupne informacije. 

Spletni napadi: opredeljeni uporabniki se zanašajo na to, da bodo občutljivi osebni 
podatki, ki jih razkrijejo na spletišču, ostali zasebni in varni. Vdor (napad) lahko 
pomeni, da podatki o njihovih kreditnih karticah, socialni varnosti ali zdravstvenem 
stanju postanejo javni, kar ima lahko resne posledice. 

Šifriranje: preoblikovanje berljive informacije v neberljivo kodo za njeno zaščito. Za 
branje informacij mora imeti uporabnik dostop do tajnega ključa ali gesla. 

Trojanski konj: vrsta zlonamerne kode ali programske opreme, ki je videti prava, vendar 
lahko prevzame nadzor nad računalnikom. Trojanski konj je zasnovan tako, da 
poškoduje podatke ali omrežje, povzroči motnjo, ukrade podatke ali na splošno izvede 
kakšno škodljivo dejanje v zvezi s podatki ali omrežjem. 

Umetna inteligenca: simuliranje človeške inteligence v napravah, ki so programirane, da 
mislijo kot ljudje in posnemajo njihova dejanja; vsaka naprava z značilnostmi, 
povezanimi s človeškim umom, kot sta učenje in reševanje problemov. 

Varnost informacij: sklop procesov in orodij za zaščito fizičnih in digitalnih podatkov 
pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, razkritjem, motnjami, spreminjanjem, 
evidentiranjem ali uničenjem. 

Varnost omrežij: del kibernetske varnosti za varstvo podatkov, poslanih prek naprav v 
istem omrežju, s katerim se zagotavlja, da se informacije ne prestrežejo ali spremenijo. 



Glosar 

  107 
 

 

Vektorizacija besedila: pretvarjanje besed, stavkov ali celih dokumentov v numerične 
vektorje, da jih lahko uporabljajo algoritmi za strojno učenje. 

Visokozmogljivo računalništvo: sposobnost hitre obdelave podatkov in kompleksnega 
računanja. 

Vohunsko programje: zlonamerna programska oprema, s katero se informacije o osebi 
ali organizaciji poskušajo zbrati in poslati drugemu subjektu tako, da to škoduje 
uporabniku, na primer z vdorom v zasebnost ali ogrožanjem varnosti naprave. 

Volilna infrastruktura: vključuje sisteme IT in podatkovne zbirke za kampanje, občutljive 
informacije o kandidatih, registracijo volivcev in sisteme upravljanja. 

Zaupnost: varstvo informacij, podatkov ali drugih sredstev pred nedovoljenim 
dostopom ali razkritjem. 

Zlonamerna programska oprema: računalniški program, zasnovan za poškodovanje 
računalnika, strežnika ali omrežja. 



Stik z EU

Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani:  
https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo), 
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali 
— po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_sl.

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s https://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam  
naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko  
https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate 
na spletišču EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko 
brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.
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