
 

 

 

POLITIKA INFORMACIJSKE VARNOSTI 

Poslanstvo Elektro Maribor je med drugim ravnati kot družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi, da 

informacije in podatki, s katerimi razpolagamo, ne pridejo v roke oseb, ki bi jih lahko kakorkoli zlorabile 

in tako škodovale podjetju, odjemalcem, zaposlenim ali katerimkoli drugim osebam. Po drugi strani pa 

skrbimo za to, da so informacije in podatki razpoložljivi vsem, ki jih potrebujejo pri delu takrat, ko jih 

rabijo. Cenimo vrednost informacij in podatkov, kakor tudi informacijskih sredstev in spoštujemo 

pravice posameznikov do varovanja osebnih podatkov. Enako cenimo pravice lastnikov za zaščito 

premoženja, kamor štejemo tudi informacije, ki predstavljajo industrijsko lastnino.  

Namen politike informacijske varnosti je udejanjanje poslanstva v vsakdanji praksi, da bi  ohranili 

celovitost in zaupnost informacij ter zagotovili njihovo razpoložljivost.  

Zavedamo se informacijske povezanosti z okoljem in tveganj za varnost informacij, ki jih ta prinaša. S 

politiko informacijske varnosti določamo pravila in smernice za ravnanje vseh zaposlenih in drugih 

oseb, ki delajo v našem imenu ali za nas. 

Naša politika je: 

 da delujemo preventivno, kar pomeni, da načrtujemo in izvedemo ukrepe za zaščito informacij 
in sredstev še preden je bila narejena škoda za vsa sredstva, ki so vredna več, kot bi bila 
vredna morebitna škoda v primeru udejanjene grožnje in vedno kadar to zahteva zakonodaja 
ali smo na to pristali s pogodbo ali dogovorom, 

 da zavestno sprejemamo tveganje za vsa sredstva, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz prejšnje 
vrstice, 

 da prednostno obravnavamo tveganja, ki so bila pri ocenjevanju razvrščena v prvi prioritetni 
razred, 

 da se zavarujemo pred materialno škodo, ki nastane zaradi izgube celovitosti, zaupnost ali 
razpoložljivosti informacij ter sredstev,  

 da sodelujemo  s podjetjem Informatika d.d. pri načrtovanju in izvajanju ukrepov (kontrol) za 
obvladovanje tveganj za varovanje informacij in podatkov ter sredstev, ki so vključeni v 
storitve, ki jih ta izvaja za nas pri čemer jasno določimo (razmejimo) odgovornosti, 

 da uporabljamo za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj enostavno metodo, ker le tako lahko 
dosežemo, da jo uporabljamo na vseh lokacijah, 

 da damo velik poudarek usposabljanju zaposlenih in vseh, ki delajo v našem imenu, da se 
poznajo pravila varovanja informacij in da se zavedajo, kako lahko s svojim ravnanjem 
prispevajo k doseganju ciljev varovanja informacij, 

 da nenehno izboljšujemo sistem vodenja varovanja informacij na osnovi meritev, sprememb 
zakonskih ali drugih zahtev, rezultatov obravnave incidentov in stanja tehnike, kakor tudi 
dobre prakse drugih, 

 da vodimo aktivnosti za doseganje ciljev kot projekte, kadar je to primerno. 

 


