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Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) izvaja povabilo k oddaji 

ponudb za javno naročilo.

1. Predmet javnega naročila: Priprava in izvedba on-line delavnic s področja kibernetske 

varnosti za ciljno skupino srednješolcev.

2. Obseg in vsebina javnega naročila: 

Priprava in izvedba osem (8) enournih on-line delavnic s temami:

 predstavitev in pregled etičnega hekinga, kdo je etični heker, etičnost, socialno 

inženirstvo, zgodovina, praktični primer pregleda izvorne kode spletne strani;

 informacijska varnost, predstavitev orodij za etične hekerje;

 http, protokoli in postavitev Proxy strežnika;

 OWASP predstavitev in prikaz orodji;

 kriptografija, osnovni algoritmi šifriranja;

 računalniška forenzika in predstavitev restavracije izbrisanih datotek;

 varnost osebnih računalnikov;

 varnost spletnih aplikaciji.

Delavnice morajo biti informativne narave, vsaka mora vsebovati vsaj en praktični primer, ki 

ga morajo rešiti udeleženci.

Izvajalec mora zagotoviti snemanje delavnic ter dostop do primerov, obravnavanih na 

delavnicah.

Posnetki delavnic in obravnavani primeri morajo biti kasneje na voljo pod pogoji slovenske 

licence Creative Commons 2.5. (priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi 

pogoji)1.

1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/



3. Pogoji za izbor izvajalca:

 ima na razpolago okolje, ki omogoča virtualizacijo strežnikov za izvedbo on-line 

delavnic;

 ima znanje s področja omrežij (omrežna varnost, požarni sistemi, enkripcija in 

varovanje povezav), strežniške infrastrukture (postavitev in upravljanje Windows 

domen in računalnikov, upravljanje Unix sistemov in virtualizacija na odprtokodnih 

rešitvah), sistemskih varnostnih pregledov (simulacija napada na sistem, simulacija 

napada na organizacijo, skeniranje sistema), penetracjiskega testiranja (pregled 

aplikaciji in sistemov);

 aktivno izvaja treninge s področja informacijske varnosti tipa Hands-on in je v 

preteklem letu izvedel izobraževanja za vsaj 60 udeležencev.

4. Rok za dokončanje del: 31. 12. 2022.

5. Kontaktna oseba naročnika: Marjan Kavčič (marjan.kavcic1@gov.si), URSIV.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 1. 2022 do 17.00 ure na 

elektronski naslov: gp.uiv@gov.si.

7. Enotne cene iz ponudbe so fiksne do konca izvedbe storitev po ponudbi.

8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: najugodnejša cena (zbiranje ponudb).

S spoštovanjem,

Pripravil:
Marjan Kavčič Dr. Uroš Svete

v. d. direktorja urada

Priloga:
 obrazec za prijavo
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