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Vloga digitalnih inovacijskih stičišč
v kibernetski varnosti

Ob omembi kibernetske varnosti Digitalna inovacijska stičišča niso prvi ak-
ter, na katerega bi pomislili. Vendar kljub temu igrajo pomembno vlogo v 
mednarodnih aktivnostih, medsebojnih povezovanjih podjetij in projektov 
ter pri ozaveščanju o pomenu kibernetske varnosti med podjetji in v družbi 
nasploh. 

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) se kot osrednja na-
cionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in 
tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših 
praks in metodologij, trudi da se slovenski industriji in podjetjem omogoči in 
podpre njihovo digitalno preobrazbo in dvigne njihove konkurenčne pred-
nosti, ki temeljijo na digitalnem.

DIH Slovenije si z glavnimi cilji po vzpostavitvi digitalnega ekosistema, ne-
posredni podpori malim in srednjim podjetjem na področju digitalizacije, 
povezovanju na nacionalni ravni in ravni Evropske unije in promociji digita-
lizacije prizadeva, da digitalizaciji zada ustrezen pospešek, nudi ustrezno 
pomoč, pomaga pri odgovorih in skrbi za varno in transparentno digitalno 
transformacijo.

Z razvojem digitalizacije pa se viša tudi stopnja kibernetske (ne)varnosti. 
DIH Slovenije se poleg spodbude v obliki vavčerja za kibernetsko varnost, 
ki omogoča sofinanciranje malim in srednje velikim podjetjem za izvedbo 
sistemskega varnostnega pregleda in penetracijskega testiranja, trudi z oza-
veščanjem javnosti in podjetij o pomenu kibernetske varnosti. In ravno s tem 
namenom smo v sodelovanju z ostalimi partnerji pripravili brošuro, ki bo 
razjasnila kakšno dilemo in spodbudila zavedanje o pomenu kibernetske 
varnosti.

Katja Mohar Bastar,
direktorica DIH Slovenije
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3. Želja po ljubezni

Spletni goljufi se v primeru ljubezenskih prevar izkažejo kot 
najboljši poznavalci človeške psihologije. Po večmesečnem 
dopisovanju z žrtvijo ustvarijo globoko čustveno navezanost 
in zapolnijo osamljenost. Izigravajo željo po romantični, films-
ki, večni ljubezni in z neverjetnimi zgodbami izvabijo tudi več 
deset tisoč evrov visoke zneske. Gre za hudo manipuliranje z 

žrtvami, ki so prizadete tako čustveno kot finančno.

Elektronsko sporočilo v spam predalu obljublja 300 % donose 
z investicijo v kripto naložbene pakete, spet drugo pa sporoča, 
da smo edini dedič naftnega mogotca v Ameriki. Naše izkušn-
je na SI-CERT kažejo, da je želja po zaslužku tako močna, 
da preglasi razum in vse racionalne argumente. Žrtve so tako 
zaslepljene z obljubami o hitrem zaslužku, da vsakič znova 

upravičijo nakazilo denarja goljufu.

10 ČLOVEŠKIH RANLJIVOSTI
Podobno kot napadalec poskusi izkoristiti sleherno ranljivost spletne aplik-
acije tudi spletni goljufi natančno nastavijo svoje vabe in izkoriščajo človeške 
ranljivosti. V svetu informacijske varnosti nas ravno lastnosti, ki so imanentno 
človeške, delajo tako ranljive. Človeška komponenta je Ahilova peta v vsaki 
organizaciji, zato bomo težko bomo našli univerzalni recept, kako se v cel-
oti zaščititi pred tveganji in nevarnostmi. Pomemben korak je že zavedanje, 
na katero karto bodo igrali napadalci.

1. Radovednost

2. Želja po zaslužku

Šokantni naslovi in zvezdniška imena so že prežvečeni triki, 
kako vzbuditi radovednost pri spletnih uporabnikih, pa vendar 
še vedno delujejo. Klik na video »Poglej, kako je kača pojedla 
človeka« še vedno učinkuje, pa čeprav zahteva od radoved-

neža še prenos sumljivega vtičnika ali programske opreme.
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4. Strast

7. Nepozornost

6. Naivnost

5. Strah

Strast je eno najmočnejših gonil v življenju, česar se goljufi 
zelo dobro zavedajo. Neverjetno, kaj vse je moč doseči s sek-
si profilno sliko, zapeljivimi besedami in nekaj golote. Strast na 
daljavo se hitro sprevrže v izsiljevanje z intimnimi fotografijami 
in posnetki, ko nas seksi neznanka prepriča, da se slečemo. 
Čeprav se sliši kot filmski scenarij, smo v zadnjih treh letih na 

SI-CERT obravnavali več kot 300 tovrstnih primerov!

Priznajmo, vsem se mudi, svet se vrti vsak dan hitreje, utaplja-
mo se v aplikacijah, hipnih sporočilih, elektronski pošti in naša 
pozornost je omejena na nekaj minut. Ravno na trenutek nepo-
zornosti računajo goljufi, ki spretno postavijo phishing stran ali 

zamaskirajo virus v povsem običajno pisarniško datoteko.  

Pogosto slabim odločitvam botrujejo preveliko zaupanje v so-
govornika in nepoznavanje zakonitosti spletnega sveta, povrh 
začinjeno z veliko mero naivnosti. Preprosto, vedno bodo ljud-
je, ki bodo na svet gledali z rožnatimi očali in dejansko verjeli, 
da bodo v teden dni stari spletni trgovini, z izvorom na Kita-

jskem, res kupili Tiffany ogrlico za 20 evrov. 

»Ukrepajte takoj, ali bo vaš bančni račun ukinjen, vpišite ges-
lo zdaj, takoj nakažite, ali pokličemo FBI!« To so najpogoste-
jše grožnje, ki posameznikom povzročijo stisko in jih silijo v 
nepremišljena dejanja, npr. posredovanje gesel na phishing 
straneh. Spletni goljufi se igrajo z našimi strahovi tudi v prim-
erih, ko vemo, da nismo naredili nič spornega. Lansko poletje 
smo na SI-CERT obravnavali množične prijave glede elektron-
ske pošte, kjer so goljufi trdili, da je naš računalnik okužen z 
virusom, da so nas posneli pri masturbiranju, sedaj pa želijo 

izsiliti plačilo v eni izmed kriptovalut. 
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8. Sočutje

10. Ignoranca

9. Naveličanost

Naravne katastrofe, izredni dogodki in panika so priložnost 
za goljufe, tudi COVID pandemija ni izjema. Žal, nič nenavad-
nega niso lažne humanitarne organizacije, ki prosijo za sredst-
va ali potvorjene spletne strani, ki zlorabljajo podobo uradnih 
organizacij. Posamezniki tako v najboljši veri nakazujejo denar 

na transakcijske račune denarnih mul, ki hitro zabrišejo sledi.

Seveda vemo, da veste, koliko znakov ima dobro geslo, kako 
nastaviti dvofaktorsko avtentikacijo in da se aplikacije ved-
no išče zgolj na uradnih tržnicah. Ampak uporabniki včasih 
enostavno nimajo dovolj motivacije oz. želje, da bi upoštevali 
znana navodila in nasvete. Občutek »meni se to ne more zgo-
diti« je pogost predvsem pri naprednejših uporabnikih, kar je 
še posebej nevarno v poslovnem okolju, kjer lahko prevelika 

zaverovanost v lastno nezmotljivost vodi v katastrofo.    

Pojav, znan pod angleškim izrazom »security fatigue«, je neka-
ko pričakovan odziv na množico dražljajev v obliki varnostnih 
opozoril, zahtev po menjavi gesel, bombastičnemu poročanju 
o nevarnem kibersvetu. Uporabniki lahko užijemo le določeno 
količino opozoril in dodatnih nastavitev, potem pa enostavno 
odnehamo in spregledamo resne opozorilne znake in drobni 

tisk, le še naveličano klikamo »Naprej«.  
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Pomen kibernetske varnosti za mikro, mala 
in srednje velika podjetja
Gregor Spagnolo, SSRD d.o.o.

1. Uvod
V zadnjih letih je digitalizacija gospodarstva odprla nove priložnosti za 
rast poslovanja podjetij z vse hitrejšimi, pametnejšimi in bolj povezanimi 
sistemi ter procesi. Ne glede na cilj ali dejavnost podjetja je raven odvisnosti 
od IT-sistemov in omrežij vse pomembnejša. Pojavljanje novih področij in 
preoblikovanje tradicionalnih panog pa podjetja izpostavlja novim izzivom 
in tveganjem, ki so za MSP-je izredno zahtevna, saj informacijska varnost ni 
njihova primarna dejavnost. Prav tako  dodatne izzive predstavljajo kombi-
nacija pogostosti kibernetskih incidentov, motnje poslovanja, ki jih incidenti 
povzročijo, finančni vplivi in omejenost sredstev za odziv ter okrevanje v 
primeru uspešnega kibernetskega napada.

2. Pregled področja
Več kot polovica vseh kibernetskih napadov je usmerjenih na MSP-je in ta 
številka nenehno raste. Po podatkih Inštituta Ponemon se je število ciljnih 
kršitev, ki zadevajo manjša podjetja, že tretje leto zapored znatno poveča-
lo. 93 odstotkov MSP-jev, ki so doživeli kibernetski incident, je poročalo o 
enormnem vplivu na njihovo poslovanje. Skoraj vsa podjetja so poročala o 
izgubi denarja in prihrankov. 21 odstotkov jih je poročalo o škodi na ugle-
du, kar je povzročilo izgubo strank, pa tudi težave pri pridobivanju novih 
zaposlenih in poslov. 60 odstotkov MSP-jev, ki so bili žrtev kibernetskega 
napada, ni okrevalo in so v naslednjih šestih mesecih prenehali poslova-
ti. Kljub temu kar 68 odstotkov MSP-jev nima sistematičnega pristopa za 
zagotavljanje kibernetske varnosti v podjetju. Še več, glede na to, da je 
za odkritje digitalne grožnje povprečno potrebnih 101 dan, se škoda hitro 
povečuje.

Glede na naštete vse preveč pogoste rezultate se postavlja logično vprašan-
je: Zakaj MSP-ji ne storijo več za zaščito kibernetske varnosti?
Prvi razlog, ki smo ga omenili že v uvodu, je, da informacijska varnost ni 
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primarna dejavnost podjetja, v človeški naravi pa je skrb za tveganja, ki so 
nam blizu. Čeprav kibernetski napadi pogosto polnijo naslovnice, se novice 
večinoma nanašajo na velika podjetja. Posledično večina MSP-jev meni, da 
so premajhna, da bi jih lahko napadli in da njihov sektor ne bi bil zanimiv 
za kibernetske kriminalce, zaradi česar se jim kibernetska grožnja ne zdi 
resnična. Kar kibernetski kriminalci iščejo, kadar so na lovu za novimi žrtva-
mi, so podjetja, v katera je preprosto vdreti, zaradi česar so MSP-ji s svojim 
skromnim vlaganjem v ukrepe kibernetske varnosti ali so brez njih, dejansko 
idealna in posledično najpogostejša tarča spletnih kaznivih dejanj. Takšna 
podjetja pa niso le lahka tarča napadov, temveč lahko kriminalcem nudijo 
veliko finančno korist – v obliki denarja za odkupnino ali ukradenih podat-
kov o bančnih računih, kar jim omogoča enostaven dostop do izkupička. Z 
napadi na MSP-je se kriminalci izognejo tudi večjim naporom in tveganjem, 
da bi vdrli v večje korporacije ali vladne subjekte. Posledično so MSP-ji 
spričo strukturnih in vedenjih značilnosti vse pogostejša ciljna skupina kiber-
netskih napadov.

Velike organizacije imajo mnogokrat proračun, namenjen posebej za kiber-
netsko varnost, saj bi morebitna kršitev lahko imela resne učinke na ugled 
pravne osebe ter gospodarske posledice. Na drugi strani imajo številni 
MSP-ji omejen proračun in jim primanjkuje sredstev za običajne varnostne 
prakse ter na splošno niso naklonjeni vlaganju v kibernetsko varnost, čeprav 
se srečujejo z večino enakih groženj.

Glede na resnost napada lahko MSP-ji utrpijo hude motnje v poslovanju, 
vključno s finančno škodo in škodo na ugledu. Kršitve podatkov so drage, 
ne samo zaradi glob, temveč tudi zaradi izgubljenega zaupanja strank, 
dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Obstaja tudi tveganje, da napadalec 
pridobi dostop do intelektualne lastnine ali drugih občutljivih komercialnih 
informacij in jih uporabi v svojo korist. Možna je tudi odškodninska odgov-
ornost MSP-ja. Takšne tožbe so pogosto, ne glede na končni izid, izjemno 
drage in dolgotrajne.

Čeprav nobena varnostna strategija ne more 100-odstotno preprečiti napa-
dov, je cilj čim bolj ublažiti tveganja. Večina napadov izkorišča osnovne po-
manjkljivosti v IT-sistemih in programski opremi, proti katerim se je mogoče 

8



enostavno braniti in preventivno ukrepati.

3. Zaključek
Glede na razvoj dogodkov je jasno, da morajo MSP-ji v letu 2020 in pri-
hodnjih letih ponovno opredeliti svoj pristop h kibernetski varnosti ter to 
obravnavati kot prednostno nalogo. Z doslednim pristopom k upravljanju 
podatkov, podprtim s potrebnimi sredstvi in usposabljanjem zaposlenih, la-
hko MSP-ji zagotovijo, da kibernetska varnost postane sestavni del poslo-
vanja podjetja. MSP-ji morajo iskati rešitve, ki ustrezajo njihovi velikosti in 
potrebam, pri čemer ni nujno, da gre za enake rešitve, ki jih uporabljajo 
velike organizacije. MSP-ji imajo prednost pred večjimi podjetji, saj jim nji-
hova agilnost omogoča fleksibilnost in hitro prilagajanje spremembam. Z 
dajanjem enakega pomena kibernetski varnosti kot drugim poslovnim ciljem 
lahko MSP-ji ohranijo svojo prednost in uspešno poslujejo v novem digi-
talnem svetu.
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Kibernetska varnost v podjetju XLAB
Aleš Černivec, XLAB d.o.o.

1. Uvod 
XLAB se s kibernetsko varnostjo ukvarja na več nivojih. Kibernetska varnost 
je del vsakdanjika, saj se zaposleni s koncepti računalniške varnosti v pod-
jetju srečujejo na dnevni ravni: razvijalci uporabljajo mehanizme računal-
niške varnosti pri razvoju; sistemski inženirji skrbijo za računalniške sisteme 
in povezljivost; administrativni delavci, projektni vodje skrbijo za uporabo 
predpisanih mehanizmov računalniške varnosti pri ustvarjanju, hrambi in 
deljenju zaupnih (oz. s primerno stopnjo zaupanja označenih) dokumentov 
z deležniki tako znotraj kot tudi zunaj podjetja. O tem govorijo osnovne 
kontrole standarda ISO/IEC 27001[1]. 

2. Računalniška varnost pri razvoju produktov
Podjetje XLAB tehnično skrbi za kibernetsko varnost v glavnem na dveh nivo-
jih: pri razvoju lastnih produktov ter pri raziskavah in razvoju projektov, ki 
niso neposredno del produktov podjetja (se ne tržijo direktno na trgu). Pri 
lastnih produktih izpostavljamo produkta ISLOnline [2] in XLAB Steampunk 
[3]. Pri prvem je računalniška varnost uporabljena tako na aplikacijskem 
nivoju (vgrajena oz. uporabljena je pri produktu, kjer produkt ponuja več 
nivojev varnostnih mehanizmov: varnost seje uporabnika, uporaba 2-nivo-
jske avtentikacije, podpisovanje aplikacije, uporaba obstoječih vrat požar-
nega zidu, uporaba močnih šifrirnih mehanizmov idr.), kakor tudi na samem 
procesnem delu razvoja aplikacije. Podjetje je poskrbelo za implementacijo 
vseh varnostnih kontrol in zahtev, ki jih predpisuje standard ISO/IEC 27001. 

Pri drugem produktu XLAB Steampunk v podjetju ponujamo razvoj skript za 
(delno) samodejno upravljanje računalniške infrastrukture preko ponudbe 
zbirke AWS Ansible Collection oz. Sensu Ansible Collection. Tu gre pred-
vsem za uporabo varnih mehanizmov iz prakse na področju izboljševanja 
sistemov s stališča računalniške varnosti (angl. system hardening). 
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3. Računalniška varnost pri raziskavah in razvoju 
Rezultati raziskovalnih projektov so uporabljeni tudi v procesih znotraj pod-
jetja. Raziskovalna skupina XLAB Research  je močna pri raziskavah in raz-
voju v okvirnih programih evropske komisije (Horizon 2020 in Horizon Eu-
rope [4]). Med drugim deluje tako na področju računalniške varnosti kakor 
tudi na področju zasebnosti. Tako v raziskovalnem projektu CYBERWISER.
eu razvijamo orodje za samodejno pregledovanje rač. sistemov s stališča 
računalniške varnosti (angl. Vulnerability Assessment Tool), ki je vgrajen tudi 
v sistem za učenje kibernetske varnosti (angl. cyber range). Orodje temelji 
na različnih odprtokodnih modulih za zaznavo ranljivosti s stališča računal-
niške varnosti, ki po izvedbi analize posameznega izbranega modula (npr. 
OWASP ZAP [6], w3af [7]) združi rezultate pregledov v enotno poročilo. 
Poročilo se lahko uporabi kot osnova pri oceni tveganja, saj nam za vsak 
zunanji vir lahko poda oceno tveganja na osnovi določene metodologije 
glede na ugotovljeno ranljivost na ciljnih virih. Taka ocena tveganja virov 
podjetja pa je lahko osnova za proces ocene tveganja, ki je uporabljena 
pri certifikaciji podjetja. Posebnost tega pristopa je, da se ocena tveganja 
lahko izvaja samodejno, periodično in s takojšnjim opozorilom uporabniku 
ob spremembah trenda ranljivosti nad infrastrukturo.

4. Zaključek
V podjetju se pri varovanju informacijskih virov močno opiramo na znane 
in predpisane standarde. To od nas zahtevajo tudi zunanji deležniki, kar je 
eden izmed največjih gonilnikov za uporabo tega standarda. V podjetju 
skrbimo za kibernetsko varnost tako pri razvoju produktov kot pri varovan-
ju lastnih informacijskih sredstev. Polega tega s pomočjo raziskovalnih pro-
jektov razvijamo tudi lastna orodja za zagotavljanje računalniške varnosti. 
Vsak zgoraj omenjen del delovnega procesa se tako ali drugače dotika 
standarda ISO/IEC 27001. 
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Kibernetika in kiber-varnost
dr. Blaž Babnik, NIL d.o.o.

1. Uvod 
Kibernetika je interdisciplinarna veda, ki preučuje možnosti uporabe inže-
nirskih pristopov in rešitev v biologiji, medicini in širše v ekosistemih ter so-
cialnih združbah. Naravni sistemi in svet, ki nas obdaja so nam v navdih in 
v pomoč pri razumevanju kompleksnih pojavov v bolj tehničnih in poslovnih 
sistemih. V primeru kibernetske varnosti se zdi, da glede na statistike us-
pešnih napadov in zlorab nimamo ustreznih modelov. Zaradi obsežnosti in 
kompleksnosti IT sistemov, nimamo dovolj znanja in načinov abstrakcije, da 
bi posamezniki na odgovornih položajih, lahko razumeli in učinkovito upra-
vljali sredstva (predvsem denar, čas in ekspertizo) za kibernetsko varnost. 

2. Razprava
Evolucija: Glavno sporočilo evolucije je, da preko variacij in naravne selek-
cije lahko pride v dovolj časa do neslutenih končni rezultatov. Narava ali 
okolje, ki opazujemo ima tako vgrajeno tisočletno modrost. Narava preko 
različnih načinov zapira sisteme in preko zapor izmenjuje snovi ter energijo. 
IT okolja so se razvijala od velikih računalnikov, ki niso bili izpostavljeni 
zunanjemu svetu do današnjih mikro korporacij, kjer imamo več lokacij in 
je potrebno dostope do sistemov ustrezno omejevati, kot do delajo celice in 
živi sistemi že tisočletja. Naloga: Omejevanje dostopov do sistemov 
in zavedanje, da se stvari razvijajo in spreminjajo.

Modeli: Modeli nam pomagajo razumeti okolico in ustrezno napovedovati 
odziva. Zavedati se moramo kakšni so modeli in ali ustrezno delujejo v ra-
zličnih okoliščinah. Večino modelov, ki jih imamo glede naravnih zakonitosti 
je poenostavljenih, ker naši možgani s težavo procesirajo in razumejo ne-
linearnost. Nelinearni dinamični sistemi, lahko ob majhni spremembi vhod-
nih parametrov ponudijo čisto drugačen odziv, kar rezultira v teoriji kaosa. 
Naloga: zavedanje, da linearnih sistemov praktično ni.

Paretovo načelo: Ob zavedanju nelinearnosti, iščemo uspešen pristop kako 
postopati. Paretovo načelo govori, da 20% vhoda pomeni 80% rezultata. 
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Umetnost je za svoje področje najti kaj sodi v 80 in kaj v 20 odstotkov. 
Naloga: aplikacija paretovega načela v kibernetski varnosti. 

Črni labodi: Črni labod je teoretski pristop, ki nam govori, da lahko pride 
do dogodka, ki spremeni naše dojemanje sveta in zgodovine. Črni labod 
nas v kiber svetu vedno ujame nepripravljene, kar pa pomeni, da ga ne bo. 
Naloga: zavedanje potencialnih črnih labodov in pripravljenost 
nanje.

Ne-krhkost: Ne-krhkost je neposrečen prevod besede »antifragility«, ki tudi 
v matičnem jeziku še nima prave definicije. Dolgo smo mislili, da je robust-
nost nasprotje krhkosti, kar ni res. Tudi robustni sistemi popustijo v primeru 
zadostnega stresa. Ne-krhkost pomeni, da sistemi v primeru, da so izpostavl-
jeni stresom pridobivajo. Primer je dvigovanje uteži, cepljenje populacije. V 
kibernetski obrambi so uspešni napadi ali treningi zaposlenih primer ne-krh-
kosti, kjer z vsakim napadom izboljšamo obrambo. 
Naloga: poiskati ne-krhkosti in jih aplicirati na organizacijo.

3. Zaključek
Preko zavedanja in aplikacije modelov ter znanja z ostalih področij, lah-
ko sestavimo ustrezen miselni okvir za učinkovitejše upravljanje kibernetske 
varnosti.
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Nacionalni sistem zagotavljanja 
informacijske varnosti
Marjan Kavčič, Uprava Republike Slovenije za informacijsko 
varnost, Ministrstvo za javno upravo

1. Pregled področja
V skladu z leta 2016 sprejeto strategijo kibernetske varnosti nacionalni 
sistem zagotavljanja informacijske varnosti sestavljajo različni deležniki. Na 
strateški ravni je z letošnjim letom naloge pristojnega nacionalnega orga-
na na področju informacijske varnosti prevzela novoustanovljena Uprava 
Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV). Njene naloge so 
koordinacija delovanja sistema informacijske varnosti v najširšem pomenu, 
koordinacija usposabljanj, vaj, izobraževanja in ozaveščanja na področju 
informacijske varnosti, podpora raziskavam in razvoju na področju infor-
macijske varnosti, skrb za pripravo in izvajanje strategije, upravljanje nacio-
nalnega načrta odzivanja na incidente ter strokovna podpora na področ-
ju informacijske varnosti za zavezance po Zakonu o informacijski varnosti 
(ZInfV) in druge subjekte. URSIV zagotavlja financiranje delovanja SI-CERT. 
Je tudi enotna kontaktna točka za mednarodno sodelovanje države na 
področju informacijske varnosti z Evropsko unijo, zvezo NATO in drugimi 
mednarodnimi organizacijami ter z ustreznimi organi drugih držav članic 
EU, z mrežo skupin CSIRT in s skupino za sodelovanje po direktivi NIS.

Na operativni ravni sistema delujejo odzivni centri za kibernetsko varnost 
SI-CERT (nacionalni CSIRT), SIGOV-CERT (vladni CSIRT) ter zmogljivosti za 
kibernetsko varnost na Ministrstvu za obrambo, Policiji in SOVA. SI-CERT 
je poleg prostovoljnih priglasitev incidentov fizičnih oseb in subjektov iz za-
sebnega sektorja pristojen tudi za priglasitve incidentov izvajalcev bistvenih 
storitev (IBS) in ponudnikov digitalnih storitev (PDS), ki večinoma delujejo v 
zasebnem sektorju. SIGOV-CERT je po drugi strani pristojen za incidente 
v organih državne uprave (ODU), ki so podobno kot IBS pomembni za 
nemoteno delovanje družbe. IBS, PDS in ODU so zavezanci po ZInfV, ki 
tudi opredeljuje naloge tako SI-CERT kot SIGOV-CERT.
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Pomembno vlogo v nacionalnem sistemu zagotavljanja informacijske varno-
sti imajo tudi operaterji elektronskih komunikacij in upravljavci telekomunik-
acijske infrastrukture, ponudniki varnostnih storitev, akademsko-raziskoval-
na sfera (nekatere fakultete in raziskovalne organizacije) ter stanovska in 
strokovna združenja (slovenska združenja in slovenske sekcije mednarodnih 
združenj s področja IKT in kibernetske varnosti).

Slovenija mora v prihodnje svoje zmogljivosti za zagotavljanje informaci-
jske varnosti bolje povezati, predvsem pa okrepiti. Zavedanje izrednega 
pomena informacijske varnosti se je izboljšalo tudi na odločevalski ravni, 
kar je načeloma dober obet za zagotovitev sredstev za področje tako na 
nacionalni ravni kot tudi na ravni posameznih organizacij. Pri tem bo zelo 
pomembno sodelovanje vseh deležnikov predvsem pri zagotavljanju novih 
kadrov. Prizadevati si je treba za popularizacijo področja informacijske var-
nosti med mladimi ter za primerne izobraževalne programe v slovenskih izo-
braževalnih ustanovah, ki bodo stalno sledili spremembam in napredku na 
tem področju. Le na ta način in ob sodelovanju vseh deležnikov bo mogoče 
resnično okrepiti celoten sistem, da bo le-ta sposoben zagotavljanja infor-
macijske varnosti za vse.
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Etični heker – poklic prihodnosti
Milan Gabor, Viris d.o.o.

1. Uvod
Stanje glede kadrov na področju informacijske varnosti ni preveč rožnato. 
Na eni strani formalni načini izobraževanja po uspešnem zaključku študija 
ne izobrazijo primernega kadra, ki bi lahko takoj začel aktivno delovati na 
projektih s področja etičnega hekanja in informacijske varnosti, na drugi 
strani pa tudi ni veliko neformalnih možnosti izobraževanj. Nekatere na-
povedi kažejo, da bo v Evropi do leta 2022 primanjkovalo veliko kadra s 
tega področja, saj je mogoče po nekaterih napovedih oceniti, da bo man-
ko znašal celo 350.000 strokovnjakov [1]. Vsekakor pa je poklic etičnega 
hekerja ali v splošnem strokovnjaka s področja informacijske varnosti zelo 
želen in tudi cenjen.

2. Izzivi
Za področje informacijske varnosti je kar dosti zanimanja, saj se je glede na 
številne filme in različne nadaljevanke poklic hekerja precej populariziral. 
Velika večina še vedno meni, da je ta poklic precej seksi in da se ga da 
precej enostavno priučiti. Lahko se mogoče strinjamo s prvim delom, vendar 
je za dobro opravljanje tega poklica poleg interesa potrebno mnogo več. 
Potrebno je tudi nenehno učenje in radovednost, saj je to področje, ki se 
hitro spreminja ter tudi površina napadov z leti hitro raste.

3. Potrebne veščine
Za uspešno delo na tem področju je treba imeti predvsem strast in naslednje 
veščine:
• široko poznavanje delovanja sistemov in varnostnih mehanizmov,
• sposobnost prilagajanja in nenehnega učenja,
• poznavanje razvoja programske opreme in obvladanje vsaj 
2programskih jezikov,
• razmišljanje zunaj ustaljenih okvirjev.

Treba se je tudi zavedati, da je potrebno imeti poleg hekanja sistemov tudi 

21



sposobnost, da se vse ugotovitve smiselno zapišejo, dokumentirajo in ustrez-
no predstavijo. Poleg vsega se je potrebno zavedati, da je recimo realnega 
hekanja v projektu samo 30–40 odstotkov. Vse ostalo je priprava poročila 
o metodah in načinih hekanja.

Ob tem pa igrajo na tem področju veliko vlogo tudi neformalni in dodatni 
načini izobraževanja, ki jih lahko na spletu danes najdemo že celo množico. 
Tako so zelo pomembni faktorji sodelovanje v lokalnih skupnostih, CTF-tek-
movanjih in online platformah, kjer imajo kandidati možnost, da se preiz-
kusijo v hekanju navideznih ranljivih sistemov.

4. Zaključek
Na podlagi prikazanih dejstev lahko ugotovimo, da bo v formalna izo-
braževanja potrebno uvesti tudi smeri s področja informacijske varnosti, kjer 
se bodo študenti na praktičnih primerih seznanili s trenutnimi izzivi na po-
dročju informacijske varnosti. Teoretični pristopi so sicer koristni, vendar je 
treba poudarek dati praktičnim primerom. Poleg formalnih izobraževanj je 
potrebno tudi ostalim, ki bi želeli pridobiti znanja in veščine s tega področ-
ja, omogočiti, da izberejo neformalne načine izobraževanja in na ta način 
pridobijo potrebne sposobnosti za uspešno ter aktivno delo na področju 
informacijske varnosti. Vsekakor pa bi bila najboljša kombinacija, če bi se 
našel način za povezavo med formalnim in neformalnim delom. To pa je 
izziv za prihodnja leta. 

LITERATURA
[1] Spletna stran https://www.computerweekly.com/news/450420193/Europe-faces-short-
age-of-350000-cyber-security-professionals-by-2022, obiskano dne 11.9.2020.
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Operativni center kibernetske varnosti kot 
bistven člen kibernetske zaščite
Dalibor Vukovič – Specialist za kibernetsko varnost, 
Telekom Slovenije d.d.

Če se postavimo v vlogo srednje velike gospodarske družbe, ki potrebuje 
celovito rešitev, s katero bi dvignila raven kibernetske varnosti in na enem 
mestu obvladovala vse ravni varnosti računalnikov, strežnikov ter omrež-
ja, bi morala popolna rešitev zagotavljati hitro in natančno odkrivanje ter 
odpravljanje tveganj, ne glede na to na kateri končni točki bi prišlo do var-
nostne grožnje. Hkrati zaradi omejenih človeških virov ne bi smela dodatno 
obremenjevati uslužbencev. Istočasno bi morala znati  reševati posledice 
varnostnih incidentov. Zaščite, ki bi vse naredila sama in pri obdelavi nebi 
potrebovala človeške pomoči ta trenutek žal še ne poznamo, smo pa skozi 
več evolucijskih faz prišli do obdobja kognitivne kibernetske varnosti, kjer 
s pomočjo usposobljenih strokovnjakov zelo kvalitetno preprečujemo kiber-
netske napade.

»Želimo si zaščite, ki bi ji ne samo neomajno zaupali ampak, da bi tudi 
podpirala naše napore pri zagotavljanju odličnosti na vseh segmentih, 
od izdelkov do vsakodnevnega poslovanja in dela z uporabniki,« je pred 
časom  izpostavil vodja informatike uspešnega slovenskega podjetja. Le-
gitimna želja vendar bi za njeno realizacijo morali izpolniti nekaj komplek-
snih pogojev  in sicer bi morali po fazi načrtovanja in kasnejše integracije 
varnostne rešitve imeti možnost preproste namestitve nadzora na vse  točke 
v poslovnem omrežju, rešitev bi morala imeti realno možnost obvladovan-
ja vseh vektorjev napadov prek pregledovanja in odkrivanja medsebojne 
odvisnosti na ravni datotek, uporabnikov, končnih točk in omrežja in kar je 
najtežje, biti v celoti avtomatizirana na način, da bi vsa opravila izvajala 
popolnoma avtonomno brez pomoči varnostnih strokovnjakov. 

Dobiti rešitev, ki na enem mestu zagotavlja celotno zaščito, predstavlja velik 
izziv in vsi, ki se ukvarjamo z informacijsko varnostjo zelo dobro vemo, da 
kljub pestri izbiri produktov kombinacija različnih varnostnih rešitev ne nudi 
vedno povezanih rešitev, pri čemer bi se zmanjšal tako obseg administracije 
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kot število potrebnih skrbnikov in ne nazadnje tudi število napačnih odkritij 
(false positive), s katerimi bi se morali uslužbenci ukvarjati. V kombinaciji 
varnostnih sistemov ne glede na njihovo izbiro (AV, EDR, TI, SOAR, itd,…) pa 
je kakovost samega odkrivanja groženj ter prepoznavanje še nepoznanih 
groženj, kakor tudi avtomatizacija preiskovanja in odzivanja na anomalije 
izredno pomembna.

Dejstvo, ki izhaja iz prakse je, da za zanesljivo kibernetsko zaščito potrebu-
jemo kombinacijo uporabniku preprostih in učinkovitih orodij, ki z osrednjim 
upravljanjem in 24 urnim aktivnim spremljanjem ter v primeru varnostnega 
incidenta takojšnjim ukrepanjem  uspešno obvladuje kibernetske napade. 

Da bi to dosegli moramo:
• Imeti združene zmožnosti za zaščito pred grožnjami: spremljanje in na-
dzor, preprečevanje in odkrivanje ter orkestracija odzivanja v celotnem in-
formacijskem okolju.
• Zagotoviti 360-stopinjsko zaščito pred napadi: preprečevanje in odkrivan-
je vseh jedrnih vektorjev napada, ki ciljajo na uporabniške račune, procese, 
aktivnosti datotek in omrežni promet.
• Zagotoviti izredno natančnost, ki podaja točen vpogled v kontekst vsake-
ga varnostnega dogodka posebej z analizo vseh aktivnosti v okolju.
• Imeti pripravljen nabor samodejnih sanacij: najširši nabor sanacijskih 
ukrepov za hitro izvedbo celostnega postopka odziva in odprave posledic 
varnostnih incidentov brez potrebe po ročni intervenciji.
• Zagotoviti orodja za hitro uvedbo in takojšnje izkoriščanje naložbe.
• Zagotoviti 24/7 varnostne storitve SOC: stalna razpoložljivost vrhunskih 
strokovnjakov zagotavlja takojšen odziv na kompleksne incidente in 
odkrivanje najbolj kompleksnih in skritih groženj.
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Razvoj in kibernetska varnost
Gregor Spagnolo, SSRD d.o.o.

1. Uvod
Kibernetska varnost predstavlja zapleteno vprašanje za podjetja, ki se uk-
varjajo z razvojem programske opreme. Vsako podjetje, s svojimi storitvami 
in izdelki, ima namreč svoje posebnosti ter zahteve, zaradi katerih so rešitve 
prilagojene vsakemu primeru posebej. Zavoljo tega so trenutne varnostne 
rešitve zapletene in zahtevajo posebno strokovno ekipo, posledično pa 
predstavljajo velik zalogaj, tako s finančnega kakor tudi s časovnega vidi-
ka. V nadaljevanju bo predstavljen slovenski projekt SecureBank. Na pro-
jektu lahko pridobite podrobnejše informacije in se na praktičnih primerih 
seznanite z vsemi OWASP top 10 ranljivostmi.

2. Pregled področja
Razvijalci programske opreme se dandanes ne soočajo zgolj z izzivi, ki jih 
prinaša programiranje, temveč tudi z novimi varnostnimi izzivi. Zato niso 
le strokovnjaki za kodo, ampak so nekoliko prisiljeni poznati tudi osnove 
varnosti informacijskih sistemov. Kljub njihovim obsežnim prizadevanjem za 
odpravo običajnih ranljivosti te še vedno lahko najdemo v aplikacijah in so 
pogosto posledica neustreznega programiranja ali neupoštevanja dobrih 
praks varnega razvoja.

Dober primer prakse varnega razvoja je postavilo podjetje Microsoft, ki je 
kot prvo začelo s spremembami lastnega procesa razvoja in vzdrževanja 
programske kode. Podjetje je prešlo iz običajnega kroga razvoja (angl. 
DLC Development Lifecycle) ter dodalo nov pomemben parameter razvoja 
(tj. kibernetsko varnost) in preimenovalo razvojni proces v SDLC (Security 
Development Lifecycle).

Čeprav se lahko zdi preprečevanje dostopa kibernetskim kriminalcem do 
sredstev in podatkov kot zastrašujoča naloga, obstaja nekaj preprostih 
ukrepov, ki jih lahko podjetja uporabijo za upravljanje kibernetskih tveganj 
in omejevanje izpostavljenosti.
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FinTech aplikacijski projekt SecureBank prikazuje, kako razvijalci pogosto 
ne uspejo zaščititi svojega okolja zaradi pomanjkanja znanja o uporabljen-
em ekosistemu. Projekt razvijalcem omogoča določitev Pomaga dockerjeve 
uporabe mikroservisnih rešitev in kje razvijalci pogosto napačno konfig-
urirajo sisteme. V aplikaciji so tudi predstavljene in na praktičnih primerih 
prikazane ranljivosti iz seznama OWASP Top 10. 

Z aplikacijo SecureBank se razvijalci seznanijo z najbolj pogostimi tveganji, 
ki jih pogosto pozabijo in so del OWASP Top 10. Aplikacija ponuja oza-
veščanje in usposabljanje, orodja za opredelitev, odkrivanje in reševanje 
ranljivosti, orodja za zaščito in odzivanje na nevarnosti ter varnostna pri-
poročila. Tako lahko povsem sami najdejo ranljivosti ter jih rešijo s prepros-
timi orodji in lekcijami, dostopnimi v aplikaciji. Podjetjem pomaga razumeti 
varnostna tveganja, ki bi jih morali upoštevati in vzeti v obzir. Zlasti mikro, 
mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem programske 
opreme, imajo pogosto malo strokovnjakov za informacijsko varnost. 

Izvorno kodo SecureBank lahko preverite na GitHubu ali jo naložite iz 
DockerHub-a.

LITERATURA
[1] Microsoft. What are the Microsoft SDL practices?. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.
microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/practices [2] SecureBank. Docker hub. Dostopno na: 
https://hub.docker.com/r/ssrd/securebank [3] SecureBank. Gitbook. Dostopno na: https://ssrd.git-
book.io/securebank/ [4] SecureBank. Github. Dostopno na: https://github.com/ssrdio/SecureBank
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