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SPOROČILO ZA JAVNOST: ZDA krepijo sodelovanje s Slovenijo na področju kibernetske varnosti z 
novim sistemom kibernetskega vadbišča 
 
Ameriška veleposlanica Lynda Blanchard se je s slovenskim obrambnim ministrom Matejem Toninom 
danes pogovarjala o napredku pri vzpostavitvi najsodobnejšega sistema kibernetskega vadbišča, 
namenjenega usposabljanju strokovnjakov za kibernetsko varnost. Nakup sistema je omogočila 
pomoč ameriškega Evropskega poveljstva preko Urada ameriškega veleposlaništva za obrambno 
sodelovanje v višini 12,7 milijona evrov. 
 
Kibernetsko vadbišče (Cyber Range) je virtualno okolje, ki omogoča izobraževanja, raziskave in razvoj 
na kibernetskem področju za uporabnike Ministrstva za obrambo in tudi univerzam in akademskim 
organizacijam, zasebnim raziskovalnim inštitutom in drugim vladnim ustanovam. Okrepilo bo 
sposobnost kibernetske obrambe Slovenije in izobraževanje bodočih strokovnjakov za kibernetsko 
varnost v regiji, s tem pa povečalo njeno sposobnost odkrivanja, zmanjševanja posledic in odgovora 
na kibernetske napade. 
 
»Izjemno sem zadovoljna, da ameriško veleposlaništvo podpira celovit pristop Slovenije k 
spodbujanju varne in zanesljive informacijske in komunikacijske infrastrukture, ki je postala 
neobhodna v vseh vidikih našega vsakdanjega življenja,« je povedala veleposlanica Blanchard. »Gre 
za še en simbol velikanskega napredka, ki smo ga naredili v zadnjem času pri spodbujanju 
obojestranskih prednostnih nalog z našimi tesnimi partnerji na Ministrstvu za obrambo,« je dodala 
veleposlanica. 
 
Najnovejša pobuda ameriško-slovenskega dvostranskega obrambnega sodelovanja bo tudi 
omogočala učinkovito zoperstavljanje zlonamernim kibernetskim napadom in s tem omogočila 
varnejšo komunikacijo znotraj zveze NATO in Evropske unije. 
 
Sistem kibernetskega vadbišča za učenje kibernetske varnosti so interaktivne simulacije lokalnih 
omrežij, ki zagotavljajo varno in zakonito okolje za pridobitev praktičnih kibernetskih veščin v 
nadzorovanem okolju. Slovensko kibernetsko vadbišče naj bi bil dokončano prihodnje leto in bo 
obsegalo kombinacijo strojne in programske opreme ter virtualnih komponent, ki bodo omogočile 
realistično oceno delovanja in povratne informacije v realnem času, pa tudi sodelovanje ekip pri 
reševanju kompleksnih izzivov kibernetske varnosti. 
 
Gre za eno od pobud ameriškega veleposlaništva za okrepitev dialoga in izmenjavo znanja med 
vodilnimi ameriškimi strokovnjaki za kibernetsko varnost in njihovimi slovenskimi kolegi v vladi, 
akademskih krogih, gospodarstvu in civilni družbi. 
 


