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Izvleček: 

Namen članka je predstaviti obveznosti podjetja Mariborski vodovod kot deležnika kritične 
infrastrukture na področju nevarnosti e-poslovanja in zakonodaje ter potrebo po varnostni 
pregledih IKT-sistemov. Najprej bodo predstavljene vloga in obveznosti podjetja Mariborski 
vodovod na področju kritične infrastrukture, nato razlogi uprave podjetja za izvedbo varnostnih 
pregledov IKT-sistemov, e-procesi podjetja, nevarnosti e-poslovanja, zakonodajne obveznosti s 
tega področja, metodologija in izsledki izvedenega notranjega in zunanjega varnostnega 
pregleda. V članku bomo predstavili teoretična izhodišča in zakonodajne zahteve z metodo 
deskripcije, za to bomo uporabili podatke iz sekundarnih virov. Na podlagi izkušenj iz prakse in 
izvedenega varnostnega pregleda v podjetju bomo predstavili svoj pogled na kibernetska 
tveganja, nevarnosti na področju e-poslovanja ter izpolnitev zakonodajnih obvez. Prikazane 
praktične izkušnje podjetja Mariborski vodovod bodo nedvomno uporabne za ostala podjetja. 
Skrb za kibernetsko varnost mora imeti vsak zaposleni, saj je podjetje toliko varno, kot je njegov 
najšibkejši člen. 

Ključne besede: 

Mariborski vodovod, e-poslovanje, varnostni pregled, kritična infrastruktura, kibernetsko tveganje 

Abstract: 

Obligations of the Water Utility Company Mariborski vodovod as a Participant of Critical 
Infrastructure on the Field of Risks of E-bussiness and the Need of Secure Checks of IKT 
Systems 

The aim of the paper is to present the obligations of the Mariborski vodovod company as a 
participant in the critical infrastructure related to dangers of e-commerce and legislation and the 
need for vulnerability assessments of ICT systems. The authors first present the role and 
obligations of the Mariborski vodovod company in relation to the critical infrastructure and 
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continue with the presentation of reasons for performing vulnerability assessments of ICT 
systems, company’s e-processes, dangers of e-commerce, legislative obligations relevant for this 
field and the methodology and findings of the internal and external vulnerability assessment. 
Author used the descriptive method to present the theoretical basis and legislative obligations 
based on data from secondary sources. Views on cyber risks and dangers in the field of e-
commerce will be presented as well as views on fulfilling legislative obligations based on past 
experience and vulnerability assessment of the discussed company. We have no doubt that 
presented practical experience of the Mariborski vodovod company will prove to be useful for 
other companies. Cyber security should be a concern of every employee because a company is 
only as secure as its weakest link. 

Key words: 

Mariborski vodovod, e-commerce, vulnerability assessment, critical infrastructure, cyber risk 

 

1 Mariborski vodovod kot deležnik kritične infrastrukture 

Mariborski vodovod d. d. izvaja obvezno gospodarsko javno službo distribucije 
vode in je največji enovit vodooskrbni sistem ter regionalni vodovod v Sloveniji, v 
upravljanju ima 1607 kilometrov vodovodnega omrežja. Podjetje je pravnostatusno 
delniška družba v lasti 19 lokalnih skupnosti, v šestnajstih tudi izvaja javno službo 
distribucije in oskrbe s pitno vodo. Oskrba se izvaja za preko 200.000 prebivalcev v 
212 naseljih. V Mariborskem vodovodu načrpamo na leto kar 13,5 milijona m3 vode. 
(Letno poročilo, 2016, str. 8–10). Cilji podjetja so usmerjeni k poslovni odličnosti, 
družbeni odgovornosti, varčevanju z vodo in energijo ter uvajanjem informacijsko-
komunikacijske tehnologije (dalje: IKT) v vse poslovne procese. Sodobne informacijske 
tehnologije so strateško področje podjetja Mariborski vodovod d. d. Informacijski sistem 
podjetja sestavljajo poslovni informacijski sistem ERP, tehnični informacijski sistem GIS 
in informacijski sistem za podporo črpanju in distribuciji vode – SCADA. Baze podatkov 
pa obdelujemo v podatkovnih bazah ORACLE in Microsoft SQL. 

Strategija vodstva in celotne družbe Mariborski vodovod temelji na celovitem 
pristopu v učinkovitem in kakovostnem poslovanju. Poslovne in proizvodne procese  
upravljamo tako iz organizacijskega kot tudi kadrovskega, pravnega in tehnološkega 
vidika. Vse to ni mogoče brez velikih vlaganj v IKT, ki omogoča sodobne sisteme nadzora 
in vodenja poslovnih procesov. V družbi celovito obvladujemo infomacijski sistem, 
geografski informacijski sistem, elektronski arhivski sistem, elektronsko poslovanje, 
spletne in notranje intranetne strani, smart platformo o vrsti podatkov in poročil o delu 
podjetja, prisotnost na družbenem omrežju Facebook, aplikacijo “Moja voda” o stanju 
porabe in plačilih vode, aplikacijo o vseh zunanjih javnih pitnikih na tekočo pitno vodo, 
elektronsko poslovanje, daljinsko odčitavanje pametnih vodomerov, brezpapirno 
poslovanje s strankami in uporabniki, informacijski nadzor objektov in naprav za 
distribucijo vode, črpanih količin vode in tlakov v vodovodnem omrežju. Vse navedeno 
kaže na zelo proaktivno raven delovanja našega podjetja z najnovejšimi vrstami IKT. Ob 
tem je Mariborski vodovod prejemnik še vrste najvišjih družbenih nagrad. Dobili smo 
naziva najboljše komunalno podjetje v državi in družbeno najbolj odgovorno podjetje v 
državi, dvakrat zapored smo prišli med pet poslovno najbolj uspešnih podjetij, smo tudi 
prejemniki nagrade za najboljše poslovno poročilo v državi. Mariborski vodovod je v 
zadnjih petih letih prehodil pot iz delovno intenzivnega podjetja v poslovno učinkovito 
podjetje, ki je v celoti spremenilo poslovni model komunalnega podjetja in njegovih 
poslovnih procesov. Digitalna transformacija podjetja pa s seboj prenaša tudi nevarnosti. 
Povečujejo se varnostna tveganja, saj se količina ustvarjenih, obdelanih in analiziranih, 
digitalnih podatkov povečuje na potenco, kar prinaša nove delovne in poslovne izzive. 
Menedžment tehnologij za podporo izvajanju strategije delovanja podjetja omogoča 
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obdelavo informacij za podporo uspešnemu odločanju in vodenju same organizacije. 
Sprejeli in uvedli smo sistem vodenja ISO 9001, ISO 14001 in ISO 18001. Poslovne 
procese spremljamo, da lahko vodstvo učinkovito poslovno odloča na podlagi 
računalniškega sistema za poslovno odločanje (Business Intelligence). Brez zavedanja 
vodstva ter sprejemanja odločitev o razvoju in napredku na področju IKT napredek ne bi 
bil možen med vsemi strukturami zaposlenih. Danes lahko govorimo o tem, da so 
zaposleni na vseh nivojih sprejeli digitalno transformacijo kot svoj običajen način dela v 
delovnem vsakdanjiku. Družba je stopila na digitalno avtocesto razvoja, v kateri lahko 
samo vozi naprej, z željo, da bo pri tem naletela na čimmanj varnostnih ovir. V podjetju 
pa je vodstvo dolžno omogočiti vse podporne politike, da bo podjetje kot celota sledilo 
hitremu razvoju v digitalnem svetu. V podjetju trenutno izvajamo vrsto večjih in manjših 
projektov, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. 

Vodo večina ljudi jemlje kot samoumevno in kot dobrino, ki je vedno na voljo. Na 
podlagi zakonskih določil sodi voda med živila. Pitna voda je nadzorovano živilo. Nadzor 
nad njo se izvaja preko sistema notranjega nadzora pitne vode po načelih sistema 
HACCP (kratica za: analiza tveganja in ugotavljanje kritičnih točk) in omogoča 
nadzorstvo celotnega sistema preskrbe ter pravočasno prepoznavanje vseh 
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov, ki bi lahko predstavljali tveganje za 
zdravje ljudi. Pravega pomena vode se zavemo šele tedaj, ko je nimamo. Voda spada v 
četrti sektor kritične infrastrukture državnega pomena. V Sloveniji je oskrba s pitno vodo 
opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Država pa 
določa pogoje glede vodovarstvenih območij in pridobivanja vodnih pravic za rabo vode. 
V zvezi z varstvom voda je bila sprejeta cela vrsta evropskih direktiv in državnih 
zakonskih določil.  

Najpomembnejši zakonski akti za izvajanje obvezne gospodarske javne službe so: 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(ZZUZIS-A), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Zakon o vodah (ZV-1), Zakon o 
gospodarskih javnih službah (ZGJS). Država Republika Slovenija ima sprejet tudi 
nacionalni Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020. Pri delu 
izvajalcev javne oskrbe s pitno vodo so najpomembnejši podzakonski izvedbeni akti 
Pravilnik o pitni vodi in Uredba o oskrbi s pitno vodo. Podjetje Mariborski vodovod d. d. 
je na teh podlagah pripravilo še obvezen Program oskrbe s pitno vodo 2018–2021. 
Sprejeta sta bila tudi Načrt zaščite in reševanja delovanja v primeru izrednih razmer in 
neskladnosti ter Navodilo za ravnanje v izrednih razmerah. 

Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI) določa sektorje kritične infrastrukture in zahteve 
za zaščito kritične infrastrukture vključno s pristojnostmi, odgovornostmi, obveščanjem, 
poročanjem in nadzorom. Podjetju Mariborski vodovod kot upravljavcu kritične 
infrastrukture nalaga ZKI naslednje: 

 
»(1) Upravljavci kritične infrastrukture zagotavljajo neprekinjeno delovanje kritične 

infrastrukture. 

(2) Upravljavci kritične infrastrukture določijo kontaktno osebo ali več takih oseb za 
sodelovanje na področju kritične infrastrukture z drugimi upravljavci kritične 
infrastrukture, nosilci sektorjev kritične infrastrukture in ministrstvom« (ZKI, 19. člen). 

 
Burnač in Pungartnik (2017, str. 18–21) sta podala naslednje stališče glede 

problematike pri upravljanju kritične infrastrukture: »Problematika pri upravljanju z 
infrastrukturo posebnega družbenega in državnega pomena je, da Mariborski vodovod 
kot največji regionalni vodovod v državi ni vključen v EU in državne načrte varovanja 
vodovodne infrastrukture, kot delu kritične infrastrukture posebnega družbenega 
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pomena. Na drugi strani lokalne skupnosti kot lastniki vodovodne infrastrukture, 
namenjajo zelo malo sredstev v samo vzdrževanje infrastrukture. Najmanj sredstev pa 
skozi proračunska sredstva namenijo varovanju in zaščiti lastnega premoženja 
vodovodne infrastrukture.«  

Kotnik (2012) meni, »da je ranljivost kritične infrastrukture sorazmerna s 
ranljivostjo kibernetskega prostora. Dejanska stopnja varnosti kritične infrastrukture je 
odvisna od stopnje tveganja napada na kritično infrastrukturo iz kibernetskega prostora.« 
Za ugotovitev stopnje varnosti kritične infrastrukture je potrebno narediti vsaj oceno 
tveganja in analizo ogroženosti.  

Ranljivost kritične infrastrakture so nam pokazali primeri v preteklosti, kot je bil npr. 
električni mrk v ZDA leta 2013, ko je brez elektrike ostalo cca. 55 milijonov ljudi in je 
obenem nastala tudi kolateralna škoda – ustavitev javnega prevoza s vlakom, 
prenehanje delovanja čistilnih naprav za zagotavljanje pitne vode, izpraznjenost baterij 
mobilnih telefonov, zaprtje oziroma nezmožnost delovanja podjetij itd. (Kotnik, 2012). V 
Sloveniji smo imeli kar odmeven napad virusa WannaCry v novomešken Revozu, ki je 
začasno ustavil proizvodnjo. K sreči v Sloveniji zaenkrat še ni bilo (vsaj uradno) znanega 
kibernetskega napada na kritično infrastrukturo, upajmo, da ga tudi še hitro ali sploh ne 
bo. Izpad električne energije zaradi žleda nam je žal že pokazal, kakšne posledice so 
lahko v smislu kolateralne škode na področju vodooskrbe. Kakšen dobro izpeljan 
kibernetski napad pa bi lahko povzročil še večjo škodo in posledice, saj obstaja možnost, 
da bi zlonamerni hekerski napadalec v najslabšem scenariju lahko prevzel nadzor nad 
določenim upravljanjem oskrbe s pitno vodo. 

Vsako vodstvo organizacije se kot dober gospodar trudi omejiti tveganja ter uvaja 
mehanizme za preprečevanje le-teh. Tveganja delimo na tiste, ki se jih zavedamo, ter 
tiste, ki se jih ne zavedamo. Z izvedbo zunanjega ter notranjega varnostnega pregleda 
informacijskih sistemov naslavljamo tista tveganja, ki se jih ne zavedamo. Hitrost razvoja 
IKT je na takšnem nivoju, da zahteva vsakodnevno učenje in poznavanje tehnologije, 
zato je v sektorju informatike znotraj podjetja težko slediti vsem varnostnim tveganjem, 
zraven tega pa se tam po najboljših močeh trudijo zagotoviti neprekinjeno delovanje 
sistemov. Zato je potrebno za izvedbo varnostnega pregleda najeti zunanje strokovne 
sodelavce, ki se odražajo kot nepopisan list in o samem sistemu ne vedo ničesar. 
Skrbniki IKT-sistemov bi morali sproti urejati vse nastale ranljivosti v podjetju, medtem 
ko je hekerjem dovolj ena sama ranljivost in že lahko povzročijo škodo v podjetju. To še 
posebej velja za sisteme s kritično infrastrukturo, kjer je zavedanje o kibernetski varnosti 
na še višjem nivoju. Le tako lahko zagotovimo maksimalno kvaliteto izvedbe in 
ugotovimo tveganja, za katere nismo vedeli, da so obstajala. Negativni učinki tveganj 
lahko vplivajo na neprekinjenost poslovanja in delovanja sistemov, storitev in procesov. 
Zato je še posebej pomembno, da se v podjetju Mariborski vodovod sprejema akcije, s 
katerimi se pravilno identificira, opredeli ter upravlja s tveganji.  

Vsak uporabnik oziroma odjemalec na področju vodooskrbe podjetja Mariborski  
vodovod odpre pipo, si natoči kozarec vode in brez premisleka o oporečnosti vode le-to 
popije. To smo dosegli z nenehnim dokazovanjem uporabnikom, da so sistemi oskrbe s 
pitno vodo neoporečni in da smo zaradi izvedenih ukrepov zaupanja vredno podjetje. To 
pa je vse prej kot lahek izziv, saj se podjetje vsakodnevno sooča z izzivi, ki se jih 
odjemalci malo ali pa sploh ne zavedajo. Eno izmed teh izzivov so tudi že omenjena 
informacijska tveganja. Zato uprava podjetja šteje izvedbo varnostnih pregledov za 
visoko dodano vrednost podjetju. Le-te ne moremo vedno meriti s finančnimi sredstvi, 
saj koristi, ki jih pridobimo, prevladajo nad vložkom. Varnostni pregledi so dobra podlaga 
za izpolnitev zakonskih zahtev GDPR, ZVOP-2, ZVDAGA, ZVDAGA-A, UVDAG, ETZ 
2.1, ZDIJZ-E in ZOPSPU-1 ter pridobitev standarda ISO 27001. Poleg tega pa podjetje 
pridobi širši vpogled o stopnji varnosti informacijskega sistema, pridobi tehnične 
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informacije o pomanjkljivosti trenutne postavitve IKT-sistemov, z odpravo ranljivosti 
zmanjša ogroženost in ranljivost sistema. Najpomembnejša prednost pa je zmanjšanje 
varnostnega in finančnega tveganja zaradi morebitnih kibernetskih napadov. 

 
2 Obveznosti podjetja na področju nevarnosti e-poslovanja in potreba 

po varnostnih pregledih IKT-sistemov 

Mariborski vodovod se prilagaja sodobnim trendom in je že v veliki meri prešel na 
e-poslovanje, ki pa zraven prednosti prinaša tudi veliko nevarnost kibernetskih napadov 
ter prilagajanje različnim zakonodajnim obvezam, kot so ZVDAGA (Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih), Uredba o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva (UVDAG), Enotne tehnološke zahteve (ETZ 2.1), Zakon o dostopu 
do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), nova uredba Regulation (EU) 2016/679 of the 
european parlament and of the council (GDPR), prihajajoči Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2), Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(ZOPSPU-1), Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in 
izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila itd. Podjetje skrbi za vodno 
oskrbo, voda pa sodi v četrti sektor kritične infrastrukture državnega pomena. 
Zakonodajne obveznosti s tega področja so bile že na kratko predstavljene. Zato se 
bomo najprej lotili prikaza procesov e-poslovanja v podjetju, nato pa zakonodajne 
obveze za e-gradivo, e-hrambo in e-poslovanje, ki se velikokrat prepletejo, zato se 
podjetje včasih v praksi težko odloča o tem, katero zakonodajno obvezo naj izpolni kot 
prvo ali katero lahko v celoti izpolni glede na drugo zakonodajno obvezo, predvsem pa 
o tem, katera obveza je bolj pomembna oz. zavezujoča. Obenem ogrožajo e-poslovanje 
kibernetska tveganja. Uprava podjetja oz. direktor sta se zaradi zahtevnih zakonodajnih 
obvez in kibernetskih tveganj odločila za izvedbo notranjega in zunanjega varnostnega 
pregleda, ki ga je izvedel strokovno kvalificiran zunanji izvajalec, da pridobi realno sliko 
stanja. Metodologija varnostnih pregledov in odkrite ranljivosti, ki so najpogostejše pri 
večini podjetij, bodo predstavljene v nadaljevanju članka. 

Pri poslovanju podjetja se je povečala količina dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, obenem pa je pričelo primanjkovati prostora za fizično hrambo le-tega. Sodobni 
trendi in zahteve uporabnikov so vedno bolj usmerjeni v e-poslovanje, zato se je tudi 
podjetje pri nekaterih pomembnejših procesih, predvsem kjer se ustvarja in hrani večja 
količina papirne dokumentacije, odločilo za prehod na e-poslovanje. Takšna procesa sta 
pošta (vhodna, izhodna in interna pošta) in računi (prejeti računi in izdani računi za 
vodarino) podjetja. Podjetje ureja notranja pravila za elektronsko poslovanje in 
elektronsko hrambo za omenjene procese podjetja, ki jih bo kot javnopravna oseba 
oddalo v potrditev Arhivu RS v skladu s zakonodajnimi zahtevami ZVDAGA. Zaradi 
zakonodaje s področja elektronskega poslovanja in e-hrambe ter lažjega obvladovanja 
dokumentacije je podjetje uvedlo certificiran dokumentni sistem za pošto podjetja, ki je 
omogočil nadzor in transparentno obvladovanje vhodne, izhodne in interne pošte. S 
pomočjo certificiranih dodatkov dokumentnega sistema se vsa pošta v papirni obliki 
digitalizira, pošto, prejeto v elektronski obliki, pa se zajame. Vso pošto podjetja, ki ima 
določen rok hrambe po klasifikacijskem načrtu več kot 5 let, se avtomatsko prenese v 
zakonsko skladno, varno in akreditirano e-hrambo mSef zunanjega izvajalca 
Mikrografija. Prejeti računi se prenašajo po končanem evidentiranju v računovodskem 
programu v certificiran dokumentni sistem, kjer se tudi elektronsko potrjujejo in prenašajo 
v varno in akreditirano e-hrambo zunanjega izvajalca Pošta Slovenije. Vso pošto in 
račune tako hranimo v certificiranem dokumentnem sistemu in v varni akreditirani 
hrambi, ki je skladna z zahtevami ZVDAGA. 
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Količina predvsem prejetega in izdanega dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
elektronski obliki se iz leta v leto povečuje, kar je razvidno tudi v prikazu statistike v 
preglednici 1 v nadaljevanju. V poslovnem procesu pošte podjetja se letno poskrbi za 
evidentiranje in zaključitev, vključno z e-hrambo za cca. 15.000 dokumentov 
dokumentarnega ali arhivskega gradiva. Delež izvornih elektronskih dokumentov vsako 
leto narašča. Leta 2017 jih je bilo 37,38 %, leta 2016 pa 37,23 %. Ostali delež je papirna 
pošta, ki jo v celoti digitaliziramo in tako pretvorimo v elektronsko obliko. Pri e-računih, 
prejetih s strani poslovnih partnerjev, imamo dobre kazalce, saj jih podjetje prejme dobrih 
6.000 letno. Leta 2017 je bilo prejetih e-računov 35 %, leta 2016 pa le 3,3 %.  Redno 
smo obveščali predvsem večje in redne dobavitelje, da nam pričnejo pošiljati e-račune, 
zaradi česar se je njihov delež občutno povečal. Posledično so se posodobili tudi 
postopki v računovodstvu, saj je prevzem e-računov zelo avtomatiziran in ni več ročnega 
vnašanja podatkov. Tudi v procesu prejetih računov se vsi prejeti računi v papirni obliki 
digitalizirajo oz. se pretvorijo v elektronsko obliko. Podjetje letno izda dobrih 550.000 
računov za vodarino oz. približno 48.000 mesečno. Delež izdanih e-računov leta 2017 je 
bil 8,66 %, leta 2016 pa 7,84 %. Podjetje lahko za povečanje deleža e-računov vpliva na 
upravitelje, pri dosedanjih poskusih pri končnih odjemalcih pa ni bilo večjega uspeha 
kljub izvedbi nagradne igre in raznih reklamnih promocij oz. kampanj. Plan za leto 2018 
je prebiti mejo 10 %. V statistiko so zajeti tudi izdani materialni računi in situacije, ki 
številčno znašajo okrog 1600 letno in ne vplivajo bistveno na statistiko. 

 

Vrsta dokumentacije Leto 
Skupno 
število 

Delež 
elektronske Delež papirne 

Pošta  
(vhodna, izhodna in 
interna) 2017 15.332 37,38 % 62,62 % 

 2016 15.549 37,23 % 62,77 % 

Prejeti računi 2017 5.666 35,14 % 64,86 % 

 2016 6.401 3,28 % 96,72 % 

Izdani računi - vodarina 2017 568.762 8,66 % 91,34 % 

 2016 557.856 7,84 % 92,16 % 

 
Preglednica 1: Statistika primerjave deleža elektronske in papirne dokumentacije za leto 

2016 in 2017 po vrsti dokumentacije 

Ključne prednosti e-dokumentacije so zmanjšanje fizičnega prostora, potrebnega 
za hrambo, zmanjšana poraba papirja in skrb za okolje, povečanje učinkovitosti 
postopkov, hitrejše iskanje in povečanje zadovoljstva odjemalcev in poslovnih 
partnerjev, saj so storitve hitrejše. Slabosti so zahtevna zakonodaja, večji stroški za 
informacijsko tehnologijo, informacijsko varnost in izobraževanje zaposlenih ter višji 
stroški za morebitna potrebna svetovanja zunanjih izvajalcev. Za procese pošte, prejetih 
računov in izdane račune imamo izdelane delovne postopke, navodila in kontrolne 
postopke, ki jih bomo dodali tudi v ISO in notranja pravila tako, da se bo te procese 
presojalo in preverjalo s strani presojevalcev ISO in s strani notranjih strokovno 
usposobljenih presojevalcev s področja pisarniškega poslovanja, arhivistike, 
informacijske infrastrukture in varnosti ali zunanjih presojevalcev v primeru, ko nima 
podjetje na voljo svojih, kakor so predpisani v UVDAGA (2017, 10. člen) za spremljanje 
izvajanja notranjih pravil. Področje e-procesov, e-dokumentacije in e-hrambe je 
zahtevno in zahteva od vseh veliko skrb in odgovornost. 
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Zakonodaja, ki vpliva na e-poslovanje, je zelo zahtevna in trenutno doživlja kar 
veliko sprememb. Najprej se bomo dotaknili zakonodaje s področja upravljanja in 
hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. ZVDAGA predpisuje obveznosti za 
varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, ki jih Uredba o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je pričela veljati s  1. 1. 2018, še podrobneje 
opredeljuje. Zaradi določil UVDAG (2017, 20. člen) in ZVDAGA (prečiščena verzija, 34. 
člen) so pristojni pokrajinski arhivi tudi imenovali komisije za pripravo pisnega 
strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega, saj je 
večinoma potrebno novelirati stara strokovna navodila ali jih izdati tistim pravnim 
osebam, ki jih morebiti še nimajo. Na primeru podjetja Mariborski vodovod smo vodstvo 
in strokovni sodelavci ugotovili, da je potrebna novelacija podzakonskih izvedbenih aktov 
v podjetju.  

Leta 2014 spremenjeni ZVDAGA predpisuje kar nekaj zahtev za področje 
e-poslovanja oz. e-gradiva in e-hrambe, kot so priprava in organizacija zajema in hrambe 
(17. člen), zahteve za notranja pravila (18.–21. člen), zajem gradiva izvirno v digitalni 
obliki (8. člen),  zajem gradiva, nastalega izvirno v fizični obliki (9. in 10. člen), pretvorba 
zajetega gradiva  v digitalno obliko za dolgoročno hrambo (11. in 12. člen), izročitev 
arhivskega gradiva pristojnemu arhivu (40. člen), pogoji za dolgoročno hrambo v digitalni 
obliki (28., 29. in 30. člen). Za potrditev notranjih pravil za e-poslovanje in e-hrambo je 
potrebno izpolniti tudi vse zahteve ETZ 2.1, ki so podrobne in jih je veliko. ETZ (2013) 
tako predpisuje faze priprave za zajem, hrambo in spremljevalne storitve (6. člen), 
priprava in sprejetje notranjih pravil (7. člen) vključno z vsebino (8. člen), potrjevanje 
notranjih pravil in vpis v register (9. člen) ter njihovo noveliranje (11. člen), spremljanje 
izvajanja notranjih pravil (10. člen), zahteve za zajem in pretvorbo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva (12.–15. člen), pogoje za strojno in programsko opremo za zajem in 
e-hrambo (41. člen), zahteve za obliko zapisa (42. člen)  in nosilec zapisa za dolgoročno 
hrambo (43. člen), splošne pogoje hrambe, kot je hramba na primarni lokaciji in dve kopiji 
na dveh geografsko oddaljenih lokacijah (44. člen),  itd.  V pripravi je tudi zakonodajna 
sprememba trenutnih ETZ, ki bo samo še konkretnejša.  

Obveznost e-računov za proračunske uporabnike je predpisana v ZOPSPU-1, ki 
zahteva, da morajo proračunski uporabniki prejemati e-račune in jih izdajati v primerih, 
ko je naročnik oz. prejemnik proračunski uporabnik, preko spletnega programa Uprave 
RS za javna plačila (UJP) ali preko spletnih programov udeležencev sistema izmenjave 
e-računov, ki imajo z UJP-om sklenjeno pogodbo (28. člen ZOPSPU-1). Pravilnik o 
načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (3. in 4. člen) predpisuje sestavo e-računa, ki mora 
biti sestavljen iz ovojnice računa in sheme ovojnice ICL ter v obliki e-SLOGA, njegov 
prikaz pa mora biti v berljivi obliki. Če proračunski uporabnik pošilja e-račun potrošniku, 
mu mora le-temu priložiti še račun v PDF- ali TIFF-obliki. 

Na področju varovanja osebnih podatkov, ki se prepleta tudi s področjem varstva 
dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov, se obeta sprememba trenutne 
zakonodaje ZVOP, ki se bo uskladila s zahtevami evropske direktive GDPR. 
Posameznikom se bodo povečale pravice po določilih uredbe GDPR (2016) na področju 
varovanja osebnih podatkov in bodo imeli naslednje pravice: pravico do informiranosti in 
seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. člen), pravico do popravka (16. člen), pravico 
do izbrisa – t.i. "pravica do pozabe'' (17. člen), pravico do omejitve obdelave osebnih 
podatkov (18. člen), pravico do prenosljivosti osebnih podatkov – ''data portability'' (20. 
člen), pravico do ugovora (21. člen) in pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo in 
profiliranjem (22. člen). Upravljalci osebnih podatkov bodo tako dobili veliko obveznost 
zagotoviti tako s tehničnega kot organizacijskega vidika možnost dokazovanja, da 
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obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s zakonodajnimi obvezami, kar bo izredno 
zahtevno delo za večino. 

ZDIJZ-E k posredovanju informacij javnega značaja obvezuje dva tipa 
zavezancev: 

 vse državne organe, organe lokalnih skupnosti, osebe javnega prava, 
nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (1. člen), 

 »vse gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod 
neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, 
Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb 
javnega prava« (1.a člen). Vsakomur je omogočen prost dostop in ponovna 
uporaba informacij, s katerimi razpolagajo prej omenjeni zavezanci (1. člen).  

 
Izjeme so informacije, ki so navedene v 5. in 6. členu ZDIJZ-E.  

Podjetje bo imelo v bližnji prihodnosti veliko nalog in dela s prilagoditvami in 
izpolnjevanjem zakonodajnih obvez ter njihovo prepletenostjo, izboljševanjem varnosti 
IKT zaradi vse naprednejših tehnik kibernetskih napadov na podjetja in končnega 
uporabnika ter prilagoditve pričakovanjem odjemalcem in poslovnih partnerjev po 
e-poslovanju. Neizpolnitev zakonodajnih obvez in morebitni kibernetski napad povzročita 
podjetju denarno škodo, okrnjenost poslovnega ugleda in tudi začasno slabše 
poslovanje. 

Prav zaradi omenjenih razlogov se je uprava podjetja Mariborski vodovod odločila 
za izvedbo varnostnih pregledov s strani tako imenovanih etičnih hekerjev. Podjetje je 
kot dober gospodarstvenik raziskalo trg. Izbira izvajalca varnostnih pregledov je temeljila 
predvsem na strokovnosti izvajalca, referencah in kompetencah pa tudi seveda ceni, 
zato je bilo za izvedbo izbrano podjetje UNISTAR LC d. o. o.  

Pri varnostnem pregledu oziroma penetracijskem testu gre za izvedbo 
kontroliranega, simuliranega hekerskega napada. Ta se izvaja s strani visoko 
kvalificiranih in usposobljenih specialistov informacijske varnosti. Za zagotovitev 
transparentnosti postopka in celovite izvedbe varnostnega pregleda na etičnem nivoju je 
potrebno kar nekaj korakov. Po izbiri izvajalca je zato potreben obojestranski podpisan 
dokument o nerazkrivanju podatkov (angl. ''Non Disclosure Agreement’’), ki obe strani 
zavezuje k nerazkrivanju izmenjanih informacij, končnega poročila ter ugotovljenih 
ranljivosti. V drugem koraku se na podlagi izpolnjenega vprašalnika in pogovora s 
skrbniki IKT določi obseg varnostnega pregleda. Pred samo izvedbo simuliranih 
napadov pa izvajalec naročniku posreduje točen plan izvedbe po dnevih ter naslov IP 
(internetni protokol), iz katerega se bo napad izvajal. Tako so lahko skrbniki 
informacijskih sistemov v podjetju Mariborski vodovod na varnostnih mehanizmih vsak 
trenutek spremljali, kdaj gre za simulacijo hekerskega napada s strani izvajalcev in kdaj 
je sistem podvržen resničnemu hekerskemu napadu.  

Varnostne preglede v delovnem smislu delimo na dva dela, in sicer zunanjega ter 
notranjega. Podjetje Mariborski vodovod se je za zagotovitev čim večje varnosti odločilo 
za izvedbo obeh. Menimo, da je to dober praktični zgled, saj se v praksi velikokrat izkaže, 
da sistem varnostnih pregledov pozna le nekaj delavcev na področju IT in še kakšen na 
področju pravnih in arhivskih zadev. S tema dvema varnostnima pregledoma smo na 
nivoju vodstva ter ožjih strokovnih sodelavcev dobili širšo sliko, stanja varnosti v naši 
družbi. 
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Zunanji varnostni pregled se je izvajal z lokacije izvajalca. Gre za izvedbo 
hekerskega napada na tiste komponente informacijskega sistema, ki so vidne na 
internetu. V kolikor varnostni mehanizmi ne omejujejo oziroma dovoljujejo dostopa samo 
iz določenih segmentov IP-naslovnega prostora, je takšna infrastruktura dostopna s 
celega sveta. Pri zunanjem varnostnem pregledu se skuša odgovoriti na vprašanja, ali 
je mogoče z interneta neavtenticirano dostopati do notranjega omrežja organizacije in 
pri tem priti do občutljivih, internih podatkov. Poleg tega spletne napadalce zanimajo 
sistemi, ki jih uporabljajo za nadaljnje izvajanje napadov, zato da zakrijejo svojo 
identiteto. Predmet zunanjega pregleda so običajno strežniki, ki so namenjeni pošiljanju 
in sprejemanju elektronske pošte, sistem domenskih imen, spletne strani, spletne 
aplikacije ter podporna infrastruktura. Vse omenjene komponente so prosto dostopne na 
internetu in so velikokrat tarča tako ciljanih kot avtomatiziranih napadov.  

Internet je s hitrim razvojem postal nevaren prostor. To dokazuje dejstvo, da se 
računalnik, ki nima požarne pregrade in ga priključite na javni IP-naslov, okuži le v nekaj 
minutah. Na internetu teče ogromno programov, ki noč in dan preiskujejo  internetne 
javne IP-naslove. Teh je po strukturi storitve IPv4 2 na 32, kar predstavlja 4.294.967.296 
različnih javnih IP-naslovov. Nekaj izmed njih je rezerviranih tudi za podjetje Mariborski 
vodovod. Do okužbe sistemov iz zunanjega sistema največkrat pride zaradi neustrezne 
konfiguracije sistemov ali zaradi nenameščenih varnostnih popravkov na  IKT-sistemih. 
Ranljivosti v programski opremi se odkrivajo vsak dan, in samo vprašanje časa je, kdaj 
se bo odkrila takšna, ki vpliva na programsko opremo v vaši organizaciji. Če skrbnik IKT-
sistema ne namesti programskih oziroma varnostnih popravkov, je lahko tak sistem 
ranljiv in podvržen napadom. V kolikor ga odkrije kakšen izmed avtomatiziranih 
programov, ki išče ranljivosti na javnem IP-naslovnem prostoru, ga lahko izkoristi in tako 
sistem postane okužen. Tega se vodstvo in informatiki v podjetju Mariborski vodovod 
zelo dobro zavedajo in kot dober gospodar izvajajo vrsto aktivnosti za preprečitev 
hekerskih napadov, pa čeprav je znano, da popolna varnost v svetu informatike ne 
obstaja. 

Notranji varnostni pregled se je izvajal na lokaciji naročnika. Pogoj za izvedbo 
storitve je, da se izvajalec s svojo elektronsko napravo prijavi v notranje omrežje 
naročnika. Če podjetje ne uporablja mehanizmov, ki ščitijo notranje omrežje pred 
priklopom neznanih naprav, je to edini tehnični pogoj za izvedbo. Cilj notranjega pregleda 
je pridobiti karseda veliko informacij o samem podjetju in uporabnikih ter zaupnih 
podatkov podjetja.  

Zaradi dobre ozaveščenosti vodstva podjetja Mariborski vodovod sta bila izvedena 
tako zunanji kot notranji varnostni pregled. Razkrivanje kakršnih koli informacij o stanju 
IKT-infrastrukture podjetja po opravljenem varnostnem pregledu je v nasprotju z vsemi 
pogodbami in dobrimi praksami, zato se v nadaljevanju ne bomo osredotočali na 
ugotovitve v podjetju, ampak bomo na podlagi izkušenj na kratko predstavili, katere so 
najpogostejše ranljivosti, ki se odkrivajo pri izvajanju varnostnih pregledov. 

Kot prvo in najpogostejšo ranljivost, ki za svojo izrabo ne zahteva tehničnega 
znanja, ampak le nekaj iznajdljivosti, velja izpostaviti privzeta uporabniška imena in 
gesla. Gre za tovarniško nastavitev naprave ali storitve, ki je skrbniki IKT-sistemov ob 
implementaciji ne spremenijo in tako napadalcem ne predstavlja težave za zlorabo. S 
tem se po navadi pridobi administratorski dostop do naprave, kar omogoča celovito 
upravljanje, vpogled v podatke ter konfiguracijo. Zato je vedno priporočljivo, da se 
privzeta gesla nadomesti z močnejšimi, varnimi gesli. Ta naj bi vsebovala vsaj 10 
znakov, velike in male črke, številke ter poseben znak.  
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Kot drugo, zelo pogosto ranljivost velja izpostaviti elektronske naprave brez 
nameščenih popravkov in posodobitev. To velja tako za operacijske sisteme kot tudi 
storitve, ki tečejo na njih. To dobro opisuje Špehonja (2017, str. 42–43), ki pravi: »V 
kolikor se v internetu pojavi naprava, ki nima nameščenih varnostnih popravkov, lahko 
ta za organizacijo predstavlja visoko tveganje. Zato se vedno priporoča redno 
nameščanje varnostnih popravkov ter ostalih posodobitev. Pri nekaterih IKT-sistemih se 
to zaradi narave delovanja aplikacij izkaže kot težje izvedljivo in posledično upravljalci 
sprejemajo tveganja ne posodobljene elektronske naprave. V takšnih primerih je 
strežnike ter aplikacije potrebno varovati z drugimi varnostnimi mehanizmi. Kljub temu, 
da je bilo o tem že veliko napisanega, je to še vedno rak rana skoraj vsake organizacije.« 
To še posebej velja za organizacije, ki upravljajo s sistemi SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition), ki jih opisuje Erjavec (2017) tako: »SCADA je profesionalna 
namenska programska oprema, ki omogoča zajemanje in nadzor podatkov v velikih 
industrijskih sistemih, kot so elektroenergetski sistemi, vodovodni sistemi, plinski in naftni 
terminali, farmacevtska industrija itd. Seveda lahko SCADA nastopi tudi v manjših 
sistemih. Osnovne funkcije SCADA-sistemov so prikaz trenutnega stanja senzorjev in 
aktuatorjev v grafični obliki, zajemanje podatkov iz lokalnih krmilnih sistemov, 
shranjevanje in obdelava procesnih podatkov, alarmiranje, omogoča pa tudi integracijo 
z raznimi informacijskimi sistemi.« Tudi podjetje Mariborski vodovod za svoje delovanje 
uporablja sisteme SCADA. Takšni programi so za namestitev in posodobitve izredno 
dragi, proizvajalci pa velikokrat s svojo programsko opremo ne sledijo razvoju 
operacijskih sistemov. Zato je tako po svetu kot tudi v Sloveniji veliko krmilnih sistemov, 
ki tečejo na operacijskih sistemih brez podpore proizvajalca in jih je potrebno zaščititi na 
drugem nivoju. 

Pri tretji, najpogostejši ranljivosti Špehonja (2017) opozarja na testna okolja in piše 
naslednje: »Ta velikokrat vsebujejo informacije, ki pripomorejo k planiranju nadaljnjega 
napada na organizacijo. Na tem mesu bi želeli opozoriti, da se pogled napadalca na IKT-
okolje razlikuje od pogleda skrbnika sistemov. V takšnih okoljih razvijalci velikokrat 
puščajo datoteke, za katere mislijo, da so varno shranjene ali skrite. Z izvedbo določenih 
napadov je mogoče iz takšnih okolij pridobiti vsebino, ki razkriva občutljive podatke 
podjetja.« Zraven tega so testna okolja velikokrat povezana z zunanjimi izvajalci. Veliko 
organizacij odlično ščiti svojo IKT-infrastrukturo in zaupa zunanjim izvajalcem, da 
ravnajo po načelu dobrega gospodarja, in tako njihove konfiguracije in programov ne 
preverjajo. Prav je, da se vzpostavi zaupanje z zunanjim izvajalcem, vendar je potrebno 
po končani namestitvi preveriti vsaj to, ali so testni računi odstranjeni, ali so pravice 
ustrezno dodeljene in ali je naprava oziroma sistem konfiguriran po pravilih dobre prakse. 

Ko govorimo o notranjem pregledu, je najpogostejša ranljivost podjetij ta, da 
dopuščajo priklop neavtenticirane oziroma neznane naprave v lokalno omrežje podjetja. 
To predstavlja tveganje tako s stališča povzročanja namerne škode v notranjem omrežju 
podjetja kot tudi nevarnost, da zaposleni prinese svojo, okuženo napravo v organizacijo 
ter jo priklopi v omrežje. To lahko povzroči okužbo še drugih naprav in posledično okužbo 
celotne organizacije. Poseben izziv so tudi brezžična omrežja. Pri varnostnih pregledih 
se vedno preverja, ali je mogoče z brezžičnega omrežja za goste dostopati do internega 
omrežja ter strežnikov organizacije, kjer se hranijo občutljivi podatki. Geslo, ki je 
namenjeno brezžičnemu omrežju za goste, je navadno poznano širši množici ljudi. 
Potencialnemu napadalcu omogoča, da pride do stavbe organizacije izven delovnega 
časa, se poveže na brezžično omrežje ter poizkuša dostopati do občutljivih podatkov 
organizacije. 
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3 Zaključek 

Zraven vseh omenjenih groženj zahtevajo posebno pozornost aktualni napadi, ki 
ciljajo na neukega končnega uporabnika. Spletni prevaranti navadno stremijo k temu, da 
bi v čim krajšem času pridobili čim višja finančna sredstva. Ugotovili so, da je cenovno 
in časovno ceneje izrabiti uporabnika kot izvajati visoko tehnološko napredne hekerske 
napade. Prav zato se v zadnjih letih zelo povečuje število napadov, ki temeljijo na 
tehnikah socialnega inženiringa. Posebej na udaru je neželena elektronska pošta, ki 
poizkuša uporabnika zavesti, da gre za legitimno sporočilo, vsebuje pa povezavo na 
škodljivo spletno stran ali priponko, v kateri je škodljiva koda. Če se takšna priponka 
odpre in zažene ali če obiščemo škodljivo spletno stran, so vsi predhodni varnostni 
mehanizmi zaobideni in tako lahko v sistemu pride do okužbe. Zato se podjetja vse več 
odločajo tudi za izobraževanje zaposlenih o varni uporabi interneta. 

Rezultat varnostnega pregleda je obsežno poročilo, v katerem so podrobno opisani 
vsi postopki testiranja. Opisana so tako testiranja, ki na organizacijo niso imela vpliva, 
kot tudi tista, ki prikazujejo anomalijo v IKT-sistemu. Za zaključek projekta se šteje 
tehnična ter vodstvena predstavitev rezultatov. V podjetju Mariborski vodovod je 
zaključna predstavitev potekala skupaj, tako da smo z vodstvom podjetja kakor tudi 
informatiki v sproščenem vzdušju prediskutirali rezultate pregleda ter možnosti 
izboljšave informacijske varnosti. Organizacija ima za informacijsko varnost visoko 
stopnjo posluha, saj se zaveda, da njene storitve spadajo v četrti steber kritične 
infrastrukture. Za zagotovitev maksimalne varnosti pa ni dovolj enkratni pregled, ampak 
se na kritičnih sistemih priporoča izvesti pregled vsaj enkrat letno, saj so IKT-sistemi živi 
in se nenehno spreminjajo. 

Informatiki lahko veliko naredijo za varnost lastne organizacije, niso pa samo oni 
odgovorni za celovito varnost. Skrb za kibernetsko varnost mora imeti vsak zaposleni, 
saj je podjetje toliko varno, kot je njegov najšibkejši člen. Vzpostavitev varnostno 
primernega sistema kibernetske varnosti je nujni pogoj za normalno delovanje javnega 
podjetja za oskrbo s pitno vodo, kakršno je Mariborski vodovod d. d. 
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Water utility company Mariborski vodovod performs the public service of water 
distribution and is Slovenia's biggest uniform watercare system, managing 1.607 
kilometers of water connections. The company is owned by 19 local communities, in 
sixteen of which it manages the public service of distribution and supply with potable 
water. The water supply is managed for about 200.000 inhabitants in 212 settlements. 
Most of people take water for granted and as a good that is always on hand. We see the 
true value of water only when we do not have it. Water belongs to the fourth sector of 
critical infrastructure on the country level. In Slovenia and the EU, there are quite a few 
laws and regulatory decrees that arrange all matters in connection with water. The 
potable water supply in Slovenia is defined as an obligatory municipial economical public 
service of environment protection. The country determines the conditions regarding 
water protection regiones and the aquisitions of water rights for the use of water. 

Water utility company Mariborski vodovod is adjusting to contemporary trends and 
has mostly passed over to e-bussiness, which, along with many advantages, also brings 
a higher risk of cybernetic attacks and adjustments to different legislative obligations 
such as ZVDAGA-A (Protection of documents and archives and archival institutions act), 
UVDAG (Decree of protection of documents and archives), ETZ 2.1 (Uniform 
technological requirements), ZDIJZ-E (Law on access to public information), the new 
decree EU GDPR, the incoming ZVOP-2 (Law on personal data protection), etc. With 
the deployment of e-bussiness on more and more bussiness areas, the company is 
reaching its users, mostly younger ones. It is also gaining on time saving and is 
augmenting the contentment of the users, due to the fact that data is normally easily 
reached in electronic storages rather than on paper documents. The company is in the 
phase of preparing internal rules for electronic bussiness and electronic storage for 
individual processes of the company, which it will turn in for confirmation to The Archives 
of the Republic of Slovenia. 

Because of more and more developed and perfected techiniques of cyber attacs 
on companies and final users, the company has detected a cybernetic risk, which 
provoked the awareness of the employees and the management of the company about 
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the risks of digitization and e-bussiness. Despite the frequency of raising the awareness 
of the safe use of internet through different media, the users are still not informed enough 
about the dangers of cybernetic attacks. In addition, the IKT system administrators deal 
with a higher number of new cybernetic attacks. They should simultaneously regulate all 
the vulnerabilities in the company, while hackers only need one vulnerability to put the 
company in danger and cause it damage. This is especialy important for systems with 
critical infrastructure, where the awareness of cybernetic security is even on a higher 
level. 

The managers of the Water utility company Mariborski vodovod have decided to 
perform an internal and external security check with the intenton of improving the security 
of their information communication technology. In the article, the management of the 
company will present their view on the critical infrastructure and the advantage of security 
checks, and also the introduction of e-bussiness in the company in connection with risks 
and legislation. The article will also present cybernetic security and the methodology for 
the performance of the internal and external security check in the Water utility company 
in Maribor. The authors will indicate the external security check, and show where 
possible sensitive information about the company can be found on the internet. For the 
internal check, the authors will present the most common vulnerabilities found most of 
the times at security checks. They will show that the IT staff can do a lot for the security 
of their company but are not the only ones responsible for the entire security field. 
Concern for cibernetic security has to be assumed by every employee, for the company 
is as safe as its' weakest part. 
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