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Slovenski jezik je živa stvar, pra-

vimo. Vsak dan se rojevajo nove

besede, čeprav še marsikatere

stare ne znamo pravilno upora-

bljati. Pojavljajo pa se tudi neka-

tere, ki sicer niso nove, a jih zlasti

mlajša generacija bralcev ne poz-

na. Takšna je, denimo, maršalat.

Iz pozabe jo je obudil nekdanji

minister za pravosodje dr. Lovro

Šturm. Ko je polemiziral o poro-

čilu protikorupcijske komisije, je

med drugim rekel: »Mnenje ko-

misije je kot neki maršalat, kot

neka dokončna obsodba. Kot je

videti v tem primeru, Janez Janša

in Zoran Janković nista imela

možnosti ugovarjati poročilu, če-

prav jima zakon to pravico da-

je.«

Toda o maršalatu iz te domislice

ne izvemo kaj dosti koristnega.

Razen tega, če sledimo Šturmovi

prispodobi, da je lahko maršalat

nekoč ugodil pritožbi ali jo zavr-

nil in bil torej zadnja instanca v

boju s sodnimi mlini.

A to je bilo povedano bolj na

okroglo. V resnici je imel Jo s i p

Broz Tito, edini maršal, ki smo ga

imeli, zdaj poznamo kvečjemu

kakšne brigadirje, dva kabineta:

najprej vojaškega, od leta 1953 pa

tudi civilnega. Pozneje sta bila

oba kabineta organizacijsko po-

vezana in nameščena v isti stavbi

in sta bila poznana pod imenom

maršalat. V resnici je tisto, kar je

imel v mislih dr. Šturm, veljalo za

le enega od številnih organov ka-

bineta predsednika SFRJ, reklo

pa se mu je »oddelek za prošnje in

pritožbe«. Šlo je za najbolj obre-

menjeno službo, saj so na Titovo

zahtevo morali odgovoriti in reši-

ti vsako pritožbo, ki je prispela na

ta naslov.

Čudežna moč
predsednikovega pečata
Od tod tudi staro reklo, včasih tu-

di grožnja ali zadnje upanje, ko so

komu potonile vse ladje: »Pisal

bom na maršalat!« Se pravi, kar v

predsednikovo pisarno, pa je lah-

ko s tisto močjo tudi uradni organ

kaj ukrenil, da se je kakšno drob-

no vprašanje za koga ugodno ure-

dilo. Na maršalatu niso ničesar

presojali ali razsojali, poslali so

pač pisanje na ustrezni naslov in

zraven napisali, naj uradniki po-

gledajo, kaj je na stvari. Običajno

je avtoriteta pečata, v katerem je

pisalo kabinet predsednika SFRJ,

zdravilno zalegla in se je birokrat-

sko ali sodno kolesje res zavrtelo

v pravo smer.

Danes maršalata ni več, da bi za-

deve urejal po bližnjicah, uradne

poti pa neznosno dolgo trajajo,

preden se končajo. Lahko bi re-

kli, da je zdaj našmaršalat v Stras-

bourgu na evropskem sodišču za

človekove pravice. Ampak tudi

tam imajo že dolgo čakalno vr-

sto …

Sto dni za tajnice in
svetovalce
Naš predsednik republike ima

kar nekaj težav s svojimi služb a-

mi. Na sosednji strani pišemo o

tem, kako so mu tajnice omogoči-

le kramljanje s hrvaškim šaljiv-

cem. Se zgodi.

Ampak tudi pri pošiljanju raznih

sporočil se jim včasih zatakne.

Dvaindvajsetega januarja je tako

prek elektronske pošte v uredniš-

tva prispelo naslednje obvestilo:

Govor predsednika republike

Boruta Pahorja na prireditvi ob

70. obletnici poslednjega boja

Pohorskega bataljona (EMBAR-

GO DO 19.30).

Kaj pa je s tem narobe, boste vpra-

šali. Nič, če ne bi potem zraven

pripeli nagovora, ki ga je predsed-

nik Pahor imel v Parizu ob 50.

obletnici Elizejske pogodbe.

Še dobro, da je šlo res za pomoto,

saj bi morda v Parizu čudno gle-

dali, če bi jim Pahor razlagal o po-

slednji Šarhovi bitki pri Osanka-

rici.

Včasih so si nove vlade rade iz-

prosile sto dni miru. Mi takšen

odpustek podarjamo osebju kabi-

neta predsednika republike …

***

Še posebno obvestilo: Slavneg a

Marka Breclja, predsednika ko-

prskega Društva prijateljev zmer-

nega napredka, 8. februarja ne bo

na Kongresni trg. Razburila ga je

namreč napoved, da bo istega dne

na istem mestu tudi miting v pod-

poro vladi in Janezu Janši.

»Naj na obletnico smrti Franceta

Prešerna razkažejo ves svoj

mračni blišč tisti, ki danes podpi-

rajo stratega osamosvojitvene

vojne v letu 1991. Mi se do nasle-

dnjega protesta umaknimo v pre-

mor iskrenega studa zaradi po-

tuhnjene podpore možnostim za

vzpostavitev izrednih razmer.«

(dt, fk)

Maršalat nekoč
in danes

Hopla, oprostite!
Kar izvemo, vse povemo

Marka Breclja ne bo na
Kongresni trg. / foto: Vojko Rotar

Žrtev ukane
se je obesila

Medicinska sestra Jacintha

Saldanha, ki sta jo avstralska

radijska novinarja decembra lani

ukanila, da jima je pomagala

izvedeti podrobnosti o

zdravstvenem stanju noseče

soproge britanskega princa

Wi l l i a m a , se je obesila. Voditelja

radijske postaje 2DayFM sta

poklicala v londonsko bolnišnico,

kjer se je zaradi hude oblike

jutranje slabosti zdravila

vojvodinja cambriška, in se

izdajala, da sta britanska kraljica

Elizabeta II. in princ Charles.

Javila se je nič hudega sluteča

Saldanhova, ki je klic posredovala

sodelavki, ta pa je nato

voditeljema povedala vse.

Pred kibernetsko vojno

Lani je sekretar obrambnega ministrstva ZDA Leon E. Panetta dejal, da se

lahko kmalu zgodi spletni Pearl Harbor. Kibernetska svetovna vojna je nekaj,

česar ne moremo zanemariti. Po napovedih Pentagona, sedeža ameriške

vojske, bodo število »digitalnih vojakov« povečali za več kot petkrat. Kakšna

bi bila morebitna kibernetska vojna, o kateri pa se že govori kot o realnosti?

Življenje bi se dobesedno ustavilo, saj je od delovanja informacijskih siste m ov

dandanes praktično odvisno vse, od gospodarstva do povsem osnovnih

storitev, kakršno je zagotavljanje oskrbe z elektriko in vodo in delovanje vseh

drugih sistemov. Razpad vsega tega je nepredstavljiv, vendar očitno povsem

mogoč.

celo šalila, potem pa je »tajnik Sto-

šić« hotel prevezati telefonski klic

do hrvaškega predsednika. Začel

se je niz smešnih zapletov, ko je bil

Pahorjev telefon navidezno preve-

zan v bife, pa v kotlovnico in na

koncu je sam Borut Pahor ugoto-

vil, da gre za šalo.

Se je mogoče šaliti z vrhunskimi

politiki? »Osebno menim, da je

gospod Pahor pokazal, kako dos-

topen in simpatičen politik je. Od

prvega do zadnjega trenutka naji-

nega pogovora sem imel občutek,

da se pogovarjam s svojim sose-

dom, s prijateljem,« je pozneje ra-

zlagal Davor Jurkotić. Poudaril je,

da bi moral biti Borut Pahor zgled

drugim politikom. Tudi zato, ker

sprejme takšne šale, čeprav bi lah-

ko bilo vmes veliko več, še poseb-

no v času napete politične situaci-

je. A kako je sploh mogoče, da ne-

kateri nasedejo takšni potegavšč i-

ni?

»Tu se pojavi problem zagotavlja-

nja identifikacije in avtentičnosti

sogovornika. Sodobni telefonski

sistemi rešitev olajšujejo, saj se na-

vadno na zaslonu telefonskega

aparata izpiše številka osebe, ki

kliče. Če je številka neznana ali za-

krita, smo sami odgovorni za odlo-

čitev o tem, ali bomo komunicirali

s človekom na drugi strani linije

oziroma ali se bomo odločili za po-

vratni klic,« razmišlja mag. Marko

Potokar, vrhunski strokovnjak za

informacijsko varnost. »Varnostni

sistem sestavljajo pravila in pos-

topki, tehnologija in človek oziro-

ma ljudje. Pravila predstavljajo ok-

vir sistema, postopki opišejo pro-

cese, tehnologija zagotavlja, prav-

zaprav podpira skladnost s pravili,

človek pa postopke izvaja ali pa ne.

Kot izvajalec je človek sestavni del,

pomemben element varnostnega

sistema, hkrati pa tudi tvorec pra-

vil, postopkov in tehnologije. Ker

je celoten varnostni sistem prežet s

človekovim (ne)delovanjem, lah-

ko trdimo, da je človek bistvena

komponenta varnostnega sistema.

Torej moramo za svojo varnost

najprej poskrbeti sami!«

Tajnice so glavni ventil
Mnogi poznavalci varnostnih sis-

temov se ob tovrstnih telefonskih

poteg avščinah držijo za glavo, saj

je vse skupaj tragikomično. Očitno

lahko kdorkoli pokliče telefonsko

številko najvišjega, najbolj prilju-

bljenega, najbolj osovraženega in

še kakšnega politika in mu »pove

svoje«.

Se lahko bolje zavarujemo, če go-

vorimo tudi o tajnih številkah?

»Seveda imajo vrhunski politiki in

vrhunski menedžerji mobilne tele-

fone in njihove telefonske številke

so zagotovo med bolj varovanimi

številkami. Do njih ne more, prav-

zaprav ne bi smel priti vsak. Skoraj

zagotovo lahko trdim, da ne more-

te kar tako po telefonu priklicati

nobenega svetovnega politika in

nobenega vrhunskega menedžerj a

svetovnega formata. Njihovih tele-

fonskih številk preprosto ni, zanje

ve le ozek krog povabljenih in po-

sebej preverjenih oseb.«

Potem pa pokličemo v kabinet

politika na najvišji ravni, v pisar-

no vrhunskega menedžerja in

lahko začnemo razpravo.

»Z varnostnimi težavami na ra-

zličnih področjih se ukvarjam že

kar nekaj časa in vse skupaj se mi

zdi skoraj neverjetno. Težko si

predstavljam, da gre vse to mimo

varnostnega protokola. Če na pri-

mer nekdo pokliče v sprejemno pi-

sarno menedžerja ali politika in

pove, kdo je in kaj želi, lahko za

preverjanje avtentičnosti pove

svojo telefonsko številko, da ga po-

kličejo nazaj zaradi preverjanja

identitete. V svetu in tudi pri nas

obstajajo priporočila za varnostno

zaščito v komunikacijah pomem-

bnih oseb, politikov ali podjetni-

kov, menedžerjev, če hočete tudi

zelo nadlegovanih medijskih zve-

zd. Vsi, ki se ukvarjamo z varnos-

tjo, ugotavljamo, da je na tem po-

dročju še veliko varnostnih lukenj.

V zadnjem času namenjamo po-

sebno pozornost varnostnemu

izobraževanju tajnic ali sekretar-

jev in čeprav nekateri pri tem za-

mahnejo z roko, je to še kako po-

membno. Tajnice so najpomem-

bnejši varnostni ventili, vedo naj-

več, vse pravzaprav, in če vam ona

ne izda skrivne telefonske številke

ali vas ne preveže po telefonu, vas

ne bo nihče. Pomembno je, da se

zavedamo, da zmanjšanje tveganj

za varnost informacij pri katerikoli

obliki izmenjave lahko poleg dru-

gih ukrepov v veliki meri zagotovi-

mo tudi z nenehnim izobraže v a-

njem in ozaveščanjem uporabni-

kov, saj bodo lahko ob pojavu gro-

ženj pravočasno in ustrezno ukre-

pali ter poskrbeli za zadovoljivo

varnost informacij.«

Postaja zaradi tega vse skupaj ne-

var no?

»Že naša zakonodaja določa, da se

na primer občutljivi osebni podat-

ki lahko prenašajo po telekomuni-

kacijskih omrežjih le ustrezno za-

varovani z uporabo kriptografskih

metod, to je šifrirani oziroma po ši-

friranih telekomunikacijskih po-

teh. Podobno velja za tajne podat-

ke in poslovne skrivnosti. Seveda

še vedno obstaja možnost vdora

tudi v dodatno zaščitene komuni-

kacijske sisteme in podatke lahko

preberemo, lahko prisluškujemo,

ampak prav veliko iz ustrezno ši-

friranih ne bomo mogli razbrati,

vsaj ne z lahkoto.«

Je do sicer telesno varovanih ljudi

laže in bolj preprosto priti prek te-

lekomunikacij?

»To je problem, ker ti ljudje tudi sa-

mi uporabljajo informacijsko teh-

nologijo, enako kot vsi mi. Upora-

bljajo komunikacijo javnega zna-

čaja in vsaj videti je, da se tudi pod

svojimi imeni pojavljajo na dru-

žabnih omrežjih, pišejo na Face-

book, so na omrežju Twitter in na

medmrežju. Tako že same izstopa-

jo iz strogo varovanega okolja in tu

se pojavi problem neznanja oziro-

ma neozaveščenosti sodelujočih v

procesu, ne glede na to, da nekateri

želijo ugajati ali se približati lju-

dem, kot pravimo. Nekateri v res-

nici niso podučeni o morebitnih

grožnjah, drugi se teh preprosto ne

zavedajo, posebno nevarna pa je

miselnost, da se njim ne more zgo-

diti nič slabega,« poudarja mag.

Marko Potokar in tako opozarja

na novo nevarno področje, o kate-

rem večina sploh ne razmišlja. 
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Celo oče kubanske revolucije Fidel Castro se je pustil prevarati po
telefonu.


