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29.12.2009

• Cilji politike
• Trenutno stanje
• Politike
• Akcijski načrt

Agenda



39.12.2009

Cilji IVP

• Skupna IVP za javni sektor

• Zagotavljati informacijsko varnost na zakonit 
način

• Vzpostavitev standardov, skladnost s standardi

• Dvigniti zavedanje uporabnikov na nevarnosti 
v informacijskih sistemih

• Vzpostavitev kulture informacijske družbe



49.12.2009

Trenutno stanje

• Delovna skupina se dobiva tedensko

• Manjka še en predviden dokument

• Ostali dokumenti so šli skozi prvo branje

• Usklajevanje izrazov, slovar izrazov

• Priprava preambul k pripravljenim 
dokumentom

• Predstavitve orodij za izdelavo ocene tveganj



59.12.2009

Zasnova politik, vloge in odgovornosti



69.12.2009

Politika

• Krovna politika;

• Slovar izrazov;

• Metodologija za izdelavo ocene tveganj;

• Seznam pravnih podlag;



79.12.2009

Politika

• fizičnega varovanja;

• primerne rabe informacijskih sistemov in 
zaščite občutljivih podatkov;

• upravljanja z dokumenti, procesi in arhiv;

• naročanja storitev pri zunanjih izvajalcih;

• upravljanja produkcijskega okolja in omrežja;

• razvoja in vzdrževanja aplikacijskih sistemov, 
obvladovanje sprememb in dostopov;



89.12.2009

Politika fizičnega varovanja

• Vstopne kontrole, dnevniki obiskov, logi 
pristopnih kontrol

• Video nadzor

• Varnostna območja

• Varovanje opreme

• Požarna varnost

• Seznam inventarja



99.12.2009

Politika primerne rabe informacijskih sistemov in zaščite 

občutljivih podatkov

• raba e-maila, interneta in drugih IS
• Zlonamerna programska koda
• Dostop do IS, upravljanje s pravicami
• Vloge in odgovornosti
• Potreba po vedenju
• Politika čiste mize in ekrana
• Varovanje občutljivih podatkov
• Šifriranje podatkov
• Oddaljen dostop
• kršitve politike



109.12.2009

Politika upravljanja z dokumenti, procesi in arhivi

• Upravljanje z dokumenti

• Signiranje, klasificiranje (po vsebini) meta 
podatki

• Back-up

• Hranjenje in arhiviranje



119.12.2009

Politika nabave opreme in storitev pri zunanjih izvajalcih

• Vključevanje varnostnih zahtev v razpisno 
dokumentacijo

• Varovanje občutljivih podatkov

• Določbe v pogodbah

• Avtorske pravice



129.12.2009

Politika upravljanja produkcijskega okolja in omrežja

• SLA (24/7, 16/5) 
• Dostopi do omrežja in informacijskega sistema
• Varnost v omrežjih in IS
• Upravljanje z log datotekami
• Upravljanje s spremembami v omrežju in IS
• Razpoložljivost IS
• Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
• storitve



139.12.2009

Politika razvoja in vzdrževanja aplikacijskih sistemov, 

obvladovanje sprememb in dostopov

• Načrtovanje

• Razvoj, test

• Potrdila o opravljenih testih in varnostnem 
preverjanju

• Postopek prenosa v produkcijo

• Revizijske sledi



149.12.2009

Akcijski načrt

• Drugo branje – poenotenje izrazov in končni pregled
• Končno usklajevanje krovne politike
• pregled po organih
• Potrditev na vladi začetek leta 2010
• Usklajevanje lokalnih politik in navodil z IVP
• Priprava in izvedba razpisa za izbiro orodja za izdelavo ocene 

tveganj
• SIGOV- CERT
• Upravljanje z incidenti
• Izobraževanje uporabnikov (povečevanje zavedanja o 

informacijski varnosti)
• Izobraževanje vodij informacijske varnosti


