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Povzetek  in ključne besede 

 

V diplomskem delu sem opisal več različnih nevarnosti, ki prežijo na posameznike na spletu, in 

ukrepe, ki jih lahko posameznik uporabi za preprečitev teh nevarnosti. Diplomsko delo sem 

razdelil na posamezne sklope, ki zajemajo zaščito naprav, zaščito podatkov in identitete, zaščito 

zdravja in zaščito okolja. Zaradi vedno večjega pojavljanja novih virusov,  spletnih prevar in 

prevarantov na spletu je pomembno, da se vsak posameznik izuči, kako se lahko zaščiti pred 

temi nevarnostmi. Prav tako je pomembno, da se o teh nevarnostih in njihovem preprečevanju 

izučijo učitelji, ki lahko to znanje posredujejo svojim učencem, saj je v današnji dobi uporaba 

računalnika skoraj vsakdanja stvar. 

V drugem delu diplomskega dela pa sem opisal svoj prispevek k projektu ustvarjanja odprte 

spletne učilnice z naslovom MOOC – Varna raba interneta in naprav. 

 

Ključne besede: digitalne kompetence, varnost na internetu  



  



Abstract and keywords 

 

In this diploma thesis I describe the various dangers, that lurk on individuals on the web, and 

mesaures that individuals can use to avoid these threats. The diploma thesis is divided into 

several sections, which include device protection, data and identity protection, health 

protection and enviromental protection. Due to increasing emergence of new viruses, online 

scams and conmen, it is important that each individual learns, how to protect himself from 

these threats. It is also important that teachers learn about these threats and protection against 

these threats, so they can pass this knowledge onto their students, as in today's era using a 

computer is an everyday thing. 

In the second part of this diploma thesis I describe my contribution to the project of creating an 

open online course named MOOC – Safe internet use and device use. 

 

Keywords:digital competence , internet safety 
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1. Uvod 

Leta 2006 so v Evropskem poročilu o glavnih kompetencah1 potrdili digitalne kompetence kot 

eno izmed osmih glavnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Digitalne kompetence bi lahko v 

splošnem definirali kot samozavestno, kritično in ustvarjalno uporabo IKT za doseganje ciljev, 

povezanih z delom, zaposlitvijo, učenjem, prostim časom, vključenostjo in sodelovanjem v 

družbi. Digitalna kompetenca je medpredmetno povezana kompetenca, ki lahko olajša 

pridobivanje drugih kompetenc (jezik, matematika, učenje učenja, kulturna ozaveščenost in 

podobno). Digitalne kompetence so tesno povezane s spretnostmi, ki naj bi jih pridobili vsi 

državljani, da se zagotovi njihovo dejavno sodelovanje v družbi in gospodarstvu. 

Družba Information Society Unit je sprožila projekt DIGCOMP2, ki so ga izvedli med januarjem 

2011 in decembrom 2012. Njihov glavni cilj je bil, da prispevajo k ozaveščenosti in razvoju 

digitalnih kompetenc v Evropi. 

Področje digitalnih kompetenc so razdelili na 5 področij, in sicer: 

• Informacije – identifikacija, najti, predelati, shraniti, organizirati in analizirati digitalno 

informacijo, vrednotiti relevantnost in namen. 

• Komunikacija - komunicirati v digitalnem okolju, izmenjavati vsebine s pomočjo spletnih 

orodij, povezovati in sodelovati z drugimi s pomočjo digitalnih orodij, delovati in sodelovati v 

skupnostih ter omrežjih, medkulturno zavedanje. 

• Ustvarjanje vsebin - ustvarjati in urejati nove vsebine (od urejanja besedil do slik in 

videa); integrirati in ponovno predelati prejšnje znanje ter vsebine; ustvariti kreativne izdelke, 

medijske vsebine in programirati; uporabiti in spoštovati avtorske pravice. 

• Varnost - osebna zaščita, varovanje podatkov, varovanje digitalne identitete, varnostni 

ukrepi, varna in smiselna raba. 

                                                            
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 
2 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf 
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• Reševanje problemov - ugotoviti digitalne potrebe in vire, sprejemati utemeljene 

odločitve o najprimernejšem digitalnem orodju glede na namen in potrebe, reševati 

konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodij, kreativno uporabljati tehnologijo, reševati 

tehnične probleme, nadgrajevati svoje kompetence in kompetence drugih.  

(Dostopno na: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf) 

V tej diplomski nalogi je opisano četrto področje digitalnih kompetenc, varnost. Pri varnosti je 

pomembno, da se posameznik nauči, s kakšnimi nevarnostmi se lahko sreča na svetovnem 

spletu in kako se pred njimi zaščititi. Četrto področje kompetenc se deli na zaščito naprav, 

zaščito podatkov in identitete, zaščito zdravja in zaščito okolja. 

Pri zaščiti naprave so glavni cilji zaščiti napravo, ki jo uporabnik uporablja, in razumevanje 

spletnih groženj, ki lahko škodujejo napravi, ter varnost in varnostni ukrepi. Nekaj osnovnega 

znanja, ki ga mora uporabnik poznati pri tej temi je: 

 Uporabnik se zaveda, da je veliko nevarnosti povezanih z uporabo tehnologije. 

 Uporabnik pozna strategije zavarovanja pred nevarnostmi in jih zna uporabljati. 

 Uporabnik ima pozitivno, vendar realno stališče do koristi in nevarnosti, povezanih z 

uporabo spletne tehnologije. 

 

Zaščita osebnih podatkov in identitete uporabnikom predstavi, kako lahko aktivno varujejo 

osebne podatke, zaščitijo samega sebe pred spletnimi goljufijami, grožnjami in spletnim 

ustrahovanjem,  mu omogočajo razumevanje in spoštovanje zasebnosti drugih uporabnikov. 

Osnove, ki jih mora uporabnik osvojiti pri tej kompetenci, so: 

 Uporabnik pozna pogoje uporabe spletnih storitev in spletna načela zasebnosti. 

 Uporabnik se zaveda, da mnoge spletne storitve uporabijo osebne podatke uporabnika, 

ter se zaveda vpliva objavljanja digitalnih informacij. 

 Uporabnik ve, kako se primerno vesti na spletu. 

 Uporabnik pozna načine spreminjanja in brisanja osebnih podatkov. 
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Zaščita zdravja uporabniku predstavi zaščito fizičnega in psihičnega zdravja v povezavi z uporabo 

tehnologije. Osnovno znanje, ki ga uporabnik mora poznati, je: 

 Uporabnik pozna vpliv dolgoročne uporabe tehnologije. 

 Uporabnik pozna preventivne načine, kako zavarovati lastno zdravje in zdravje drugih. 

 Uporabnik ima zdrav odnos do uporabe tehnologije. 

 

Pri zaščiti okolja pa se uporabnik mora zavedati, kako uporaba tehnologije vpliva na okolje.  

Osnovno znanje, ki ga mora uporabnik doseči, je: 

 Uporabnik se zaveda vpliva tehnologije na okolje in se zna temu primerno odločati o 

uporabi, nakupu, recikliranju tehnologije. 

 Uporabnik je sposoben uporabljati tehnologijo, spletne storitve, vendar ni popolnoma 

odvisen od njih. 

 Uporabnik ve, kako uporabljati tehnologijo stroškovno in časovno učinkovito. 

 Uporabnik se zaveda vpliva tehnologije na okolje. 

(Dostopno na: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf) 

Za učitelje je še posebej pomembno, da te kompetence poznajo, saj je uporaba računalnika in 

spleta postala vsakdanja stvar. Pomembno je, da otroci vedo, kaj lahko pričakujejo na 

svetovnem spletu, kakšne nevarnosti prežijo na njem in kako se lahko proti takšnim grožnjam 

zavarujejo. 

Prav tako pa se morajo znati zavarovati učitelji, saj se vedno bolj uveljavljajo spletne učilnice, 

spletne redovalnice in podobno, kar lahko nekateri učenci tudi zlorabijo. Učitelji morajo znati 

zavarovati te podatke, da ne prihaja do njihov zlorab.  

(Dostopno na: http://www.safe.si/podrocja/obnasanje-in-komuniciranje-z-novimi-

tehnologijami/spletni-in-mobilni-bonton) 
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Učencem pa je prav tako potrebno predstaviti, kako se obnašati na družbenih omrežjih. 

Potrebno jim je pojasniti, da imajo vse akcije svoje posledice. Vsaka objava je lahko javno vidna 

in se je temu primerno tudi treba obnašati. Ena glavnih lekcij, ki jo mora učitelj poudariti, je ta, 

da pod nobenim pogojem ne smejo objavljati kakršnih kolih osebnih podatkov, saj jih lahko 

določeni ljudje uporabijo za oškodovanje posameznika. Pojasniti jim je tudi treba, če se učenec 

počuti nadlegovanega ali zastrahovanega na spletu, da je potrebno ukrepati in takšno vedenje 

čim hitreje prijaviti bodisi staršem oziroma administratorjem strani. Otroke je potrebno v 

primeru nadlegovanja naučiti, kako lahko odreagirajo in kako lahko zavarujejo samega sebe: 

 Otrok naj ne odgovarja na sporočila, ki so sovražna ali ga žalijo, takšna sporočila naj 

shrani in uporabnika, ki mu sporočila pošilja, blokira. 

 Otroku se zagotovi, da za nastalo situacijo ni kriv in da lahko kontaktira ali starše ali 

katero koli organizacijo, ki svetuje mladim pri težavah na internetu. 

 Otrok naj prijavi lastnikom spletne strani kakršno koli vsebino, za katero je mnenja, da je 

neprimerna. 

(Dostopno na: http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje) 
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2. Zaščita naprav 

2.1. Grožnje na internetu 

 

Tarče mnogih napadalcev dandanes so postali naši osebni in poslovni podatki, ki jih lahko 

uporabijo v slabe namene. Obstaja več načinov, kako lahko uporabnik zavaruje svoje osebne 

podatke pred različnimi napadi. V tem razdelku so opisani pogostejši napadi, ki jih dandanes 

napadalci uporabljajo. 

 

2.1.1. Pharming napadi 

 

Pharming napadi temeljijo na ponarejenih e-sporočilih, ki so uporabnika preusmerila na lažne 

spletne strani, ki so privabljala uporabnike z namenom, da bi pridobili številke kreditnih kartic ali 

zaupne podatke uporabnika, ki bi jih napadalci lahko uporabili proti uporabniku. Pharming se od 

phishinga razlikuje v tem, da pri pharmingu napadalec prevzame spletni naslov strani, ki 

uporabnika nato preusmeri na ponarejeno stran, pri phishingu pa napadalec uporabniku pošlje 

elektronsko pošto, v kateri uporabnika preusmeri na ponarejeno spletno stran.  Spletne strani 

po navadi izgledajo popolnoma enako kot strani, na katere se uporabnik želi povezati. 

Uporabniki po navadi ne zaznajo, da se nahajajo na lažni strani in ravno zato razkrijejo svoje 

zaupne podatke. Največkrat napadalci ponarejajo spletne strani e-bančnih storitev, kjer mora 

uporabnik standardno vnašati številko svojih kreditnih oziroma bančnih kartic.  

(Dostopno na: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/pharming) 

Uporabnik se najlažje zavaruje pred takšnimi napadi s pomočjo protivirusnega programa, vendar 

to ni vedno dovolj. Uporabnik se zavaruje pred zlonamernimi programi, virusi in podobno tako, 

da prepozna situacije, ki lahko na spletu privedejo do okužb, kraje podatkov, ter pozna načine, 

kako odreagirati na te grožnje.  Prav tako pa je priporočena uporaba požarnega zidu, ki 
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napadalcem onemogoči napad prek nezavarovanih komunikacijskih poti, uporaba 

protivohunskega sistema in redno posodabljanje operacijskega sistema.  

(Dostopno na: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/pharming) 

 

2.1.2. Spyware, trojanski konj 

 

Spyware je zlonamerni program, ki je pogosto vključen v druge programe. Uporabnik ga, 

nevede, skupaj s programom prenese in nato namesti na svoj računalnik. Obstaja več vrst 

spyware programov, ki lahko ogrozijo računalnik. 

Ena izmed teh vrst je keylogger. To je poseben program, ki spremlja vsak pritisk tipkovnice in 

posreduje podatke osebi, ki je program podtaknila v druge programe. Na ta način lahko 

napadalec pridobi zaupna uporabniška imena in gesla, ki jih uporabnik odtipka na spletni strani, 

prav tako pa lahko napadalec pridobi podatke o bančnem računu, številko kreditne kartice.  

(Dostopno na: http://blog.spamfighter.com/tips-and-tricks/the-threat-of-keyloggers-and-how-

to-protect-yourself-from-them.html) 

Drug primer spyware programa je brskalniški vtičnik, ki spremlja zgodovino spletnih brskalnikov. 

Zbrani podatki so poslani naprej napadalcu, ki lahko uporabi te podatke pri izsiljevanju 

uporabnika oziroma lahko uporabnika ogrozi z razkritjem njegovih osebnih podatkov.  

(Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Spyware) 

Naslednji primer je trojanski konj. Trojanski konj se predstavi kot uporaben program, recimo 

program za blokiranje oglasov ali kakšen podoben program, vendar ko ga uporabnik zažene, 

dodeli napadalcu neavtoriziran dostop do osebnega računalnika. Napadalec s trojanskim konjem 

lahko naredi kar precej škode, kot je zaustavljanje in škodovanje računalniku, brisanje in 

spreminjanje podatkov na računalniku, formatiranje trdih diskov, nameščanje zlonamernih 

programov, uporaba za nezakonite dejavnosti. Napadalec pa lahko prav tako samo spremlja 
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uporabnikove aktivnosti na računalniku, kar zopet lahko privede do kraje denarja prek spletnega 

bančništva.  

(Dostopno na: http://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurity/downloads/Malware_Ch06.pdf) 

Nekateri spyware programi pa onemogočajo pravilno delovanje računalnika, saj programi tečejo 

v več procesih in preobremenijo procesor ter odjemajo velike količine prostega delovnega 

pomnilnika, s čimer upočasnjujejo delovanje računalnika.  

(Dostopno na: http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-whatis.aspx) 

 

2.1.3. Izsiljevalski virusi (lažni Microsoft, policija) 

 

Izsiljevalski virus je posebna vrsta virusa, ki ga uporabnik lahko prenese preko raznih drugih 

programov, ki jih delijo drugi uporabniki (shareware), lahko pa se zažene v spletnem brskalniku. 

Virus deluje tako, da uporabniku zaklene računalnik in odpre pojavno okno s sporočilom. 

Računalniku virus onemogoči izvajanje preprostih aplikacij, tako da opcija zaganjanja 

protivirusnega programa ni možna. Virus od uporabnika zahteva, da preko različnih metod 

spletnega načina, bodisi Paysafe, Ukash, GreenDot ali katerikoli drug način, poravna globo v 

vrednosti od 50 do 100€. Sporočilo, ki ga uporabnik vidi, je dokaj pristno, v njegovem jeziku, s 

simbolom nacionalne policije, v katerem je navedeno, da so oblasti računalnik zaklenile zaradi 

pregledovanja ilegalne vsebine ali namestitev ilegalnih programov. V nekaj instancah virus 

pridobi dostop do spletne kamere in posnetek pokaže na zaslonu, kar uporabnika prepriča, da je 

sporočilo pristno. 

Največkrat do okužbe z virusom pride s pregledovanjem spletnih strani, na katerih se nahaja 

podtaknjena koda, kar se imenuje drive-by-download. To je zlonamerna koda, ki jo uporabnik 

lahko prenese med pregledovanjem spletne strani, elektronske pošte ali s klikom na pojavno 

okno.   Uporabnik pa lahko prenese zlonamerno kodo tudi med prenosom drugega programa. 

(Dostopno na: https://www.varninainternetu.si/2013/izsiljevalski-virus-ki-zaklene-racunalnik/) 
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2.1.4. Piškotki 

 

Piškotki so tekstovne datoteke na računalniku, ki jih uporabnik lahko aktivira na spletnem 

mestu, s čimer se ob ponovnem obisku spletne strani naložijo na tej strani že nastavljene 

nastavitve. Piškotki v večini primerov niso nevarni in so koristni za uporabnika, vendar so lahko 

tudi škodljivi uporabniku. Uporabniki se najlažje izognejo uporabi škodljivega piškotka tako, da 

odobrijo uporabo piškotkov na spletnih straneh, ki jih poznajo oziroma jim zaupajo, in jih 

zavrnejo na spletnih straneh, za katere še niso slišali ali na kateri se nezaželeno znajdejo. 

(Dostopno na: http://www.safe.si/podrocja/moja-identiteta-in-zasebnost-na-spletu/piskotki-in-

zasebnost) 

 

2.2. Zaščita računalnika 

 

Za vsako nevarnost, ki jo uporabnik lahko sreča na internetu, obstaja neka zaščita, ki se je lahko 

poslužuje. Seveda pa tehnična zaščita ne more zagotoviti  stoodstotne zaščite pred škodljivimi 

programi, prav tako mora tudi uporabnik razumeti, kaj na računalniku počne in kako se lahko 

sam izogne takim programom. 

 

2.2.1. Protivirusni programi 

 

Ena izmed najosnovnejših in najbolj prepoznavnih oblik zaščite računalnika so protivirusni 

programi. To so posebni programi, ki zaznajo, izolirajo in odstranijo zlonamerne viruse. Nekateri 

protivirusni programi pa prav tako ponujajo zaščito pred spyware programi, trojanskimi konji in 

podobnimi grožnjami. 
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Protivirusni programi delujejo tako, da v vsaki izvršljivi datoteki poiščejo značilne vzorce, ki jih 

ima protivirusni program shranjen v svoji bazi podatkov, nato pa to datoteko izolira od 

celotnega sistema in izbriše. V primerih, da je škodljiv program nov in še ni zajet v bazi podatkov 

protivirusnega programa, protivirusni program uporablja hevristično funkcijo, ki prepozna 

značilne lastnosti virusa oziroma škodljivega programa. Nekateri protivirusni programi pa 

poustvarijo operacijski sistem v manjšem obsegu in zaženejo datoteko. S tem se datoteka 

analizira in ugotovi, katere naloge bi ta datoteka začela izvajati na dejanskem operacijskem 

sistemu. S temi podatki se protivirusni program odloči, ali je datoteka škodljiva ali je varna za 

uporabo.  (Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software) 

Kljub temu da so protivirusni programi dokaj zanesljivi in učinkoviti, se večina ljudi še vedno ne 

zaveda, da ne ponujajo stoodstotne varnosti. Večina uporabnikov to dejstvo zanemari, s čimer 

lahko še vedno ogrozijo svoj računalnik in s tem neposredno tudi osebne podatke in datoteke.  

(Tomaž Bratuša, Hitri vodnik po zaščiti vašega računalnika, Založba Pasadena, d. o. o., 2007) 

 

2.2.2. Previdnost pri branju elektronske pošte s priponkami 

 

Do okužbe z virusi ali zlonamernimi programi pogosto prihaja preko priponk spletne pošte. 

Najpomembnejše je, da uporabnik nikoli ne odpira priponk oseb ali podjetij, ki jih ne pozna. Prav 

tako je pomembno, da ima uporabnik posodobljen protivirusni program, saj v primeru, da 

uporabnik odpre priponko, ki vsebuje virus ali zlonamerni program,  lahko zazna škodljiv 

program in ga blokira ter izbriše. Veliko virusov prav tako prispe preko nezaželene pošte kot 

reklame, reklamno gradivo in podobno. Priporočljivo je, da uporabnik uporabi filter nezaželene 

pošte (spam filter), ki samodejno blokira takšne vrste pošte.  (Tomaž Bratuša, Hitri vodnik po 

zaščiti vašega računalnika, Založba Pasadena, d. o. o., 2007) 
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2.2.3. Namestitev in uporaba požarnega zidu 

 

»Požarni zid je programska ali strojna oprema za varovanje računalnika, ki preprečuje 

nepooblaščeno vstopanje v računalnik. Požarni zidovi lahko tudi zamaskirajo identiteto 

računalnika, da napadalci, ki želijo raziskati ali pregledati vaš računalnik, ne dobijo takih vrst 

informacij, ki bi jih zlahka napadli. Prednost programskih požarnih zidov je običajno v 

enostavnejši uporabi, predvsem pa je razlika v ceni. Medtem ko za domačo uporabo obstajajo 

brezplačni požarni zidovi, so strojni običajno precej dragi, vendar pa precej hitrejši in tako 

omogočajo večjo prepustnost. Ti so primerni za podjetja in ustanove z več računalniki.« 

(Dostopno na: http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Po%C5%BEarni_zid_(Windows)) 

Požarni zid je drugačen od protivirusnih programov, saj požarni zid ščiti uporabnika pred črvi in 

hekerji, ne pa pred virusi in zlonamerno programsko opremo. Priporočljivo je, da uporabnik 

uporablja privzete nastavitve, in sicer: 

 Požarni zid je vklopljen za vse omrežne povezave. 

 Požarni zid blokira vse vhodne povezave, razen tistih, ki ste jih posebej dovolili. 

 Požarni zid je vklopljen za vsa omrežna mesta (zasebno, javno ali domena). 

(Dostopno na: http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-8/windows-firewall-from-start-to-

finish) 

 

2.2.4. Izdelava varnostnih kopij pomembnih datotek 

 

Vsak posameznik ima na svojem računalniku pomembne podatke, ki so neprecenljivi oziroma 

dragoceni in jih na noben način ne bi rad izgubil. Največkrat so to fotografije, video posnetki in 

podatkovne baze. V primeru vdora lahko storilec izbriše celotno vsebino trdega diska in ga 

formatira, kar predstavlja problem pri obnovi trdega diska. 
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Najcenejša zaščita podatkov in dokumentov v primeru vdora  je izdelava varnostnih kopij. 

Obstaja več načinov in mest, kamor lahko shranimo varnostne kopije: 

• Zapisovanje na CD/DVD-je. To je najosnovnejši način izdelave varnostnih kopij, vendar ni 

najbolj zanesljiv. CD-ji in DVD-ji se sčasoma vsi pokvarijo, tako da niso najboljša opcija za 

dolgoročno shranjevanje varnostnih kopij. 

• Shranjevanje na zunanje trde diske je danes najbolj razširjena opcija za shranjevanje 

podatkov in so dosegljivi za vse uporabnike. Pomembno je edino, da zunanji trdi disk, ko ga ne 

potrebujemo, izklopimo iz računalnika in ga ne puščamo nenadzorovano priključenega v 

računalnik, saj si storilec lahko preko računalnika pridobi dostop do zunanjega trdega diska. 

• V ospredje pa sčasoma prihaja uporaba oblaka. Takšno shranjevanje podatkov ne 

zahteva dodatne strojne opreme, prav tako pa so podatki na voljo na vsakem računalniku preko 

spleta. Pomembno je edino, da storilec ne izve uporabniškega imena in gesla spletnega mesta, 

kamor posameznik shranjuje varnostne kopije.  

(Dostopno na: http://www.mat3.si/blog/item/varnostne-kopije-podatkov-backup) 

 

2.2.5. Previdnost pri nalaganju vsebin z interneta 

 

Pri nalaganju vsebin z interneta mora biti uporabnik še posebno previden, saj največkrat 

naletimo na škodljive programe ravno prek spletnih vsebin. Tako kot pri vsaki akciji, ki jo 

izvedemo na spletu, je potrebno uporabiti lastno glavo. Če nalagamo vsebino s strani, ki jo 

poznamo in ji zaupamo, potem nalaganje vsebine ne bi smelo škodovati računalniku. Če pa 

spletne strani uporabnik ne prepozna, je nalaganje kakršne koli vsebine s te strani odsvetovano. 

Vendar je v obeh primerih pametno, da je računalnik zaščiten s protivirusnim programom, ki 

lahko prestreže škodljiv program. Če je možno, je potrebno tudi prebrati izkušnje drugih 

uporabnikov, ki so program že namestili, saj se lahko iz njihovih komentarjev razbere, ali je 

program škodljiv ali uporaben.  
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(Dostopno na: http://www.t-2.net/poslovni/podpora/navodila/internet/varnost-na-internetu) 

 

2.2.6. Uporaba programov za kodiranje 

 

»PGP (Pretty good Privacy) enkripcija je računalniški program, ki ponuja kriptografsko privatnost 

in edinstvenost. Sporočila, ki uporabljajo PGP enkripcijo, ne morejo biti uporabljena, tudi če so 

bila prestrežena, saj je potrebno dejansko sporočilo dekriptirati, kar pa lahko opravi samo 

prejemnik sporočila. « 

(Dostopno na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy) 
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3. Zaščita podatkov in identitete 

3.1. Kraja identitete 

 

Kraja identitete je kaznivo dejanje, pri katerem napadalec imitira posameznike, običajno za 

finančni dobiček. V današnji družbi mora uporabnik pogosto uporabljati svoja gesla, številko 

kreditne kartice, osebne podatke, ime, priimek, naslov bivališča in podobno. Če do teh podatkov 

dostopi napadalec, lahko uporabi te podatke za goljufijo v uporabnikovem imenu. 

Napadalec lahko z uporabnikovimi osebnimi podatki stori veliko škode, na primer uporabi 

osebne podatke za posojila, pridobi nove kreditne kartice ali dostopi do že obstoječe kreditne 

kartice, izdane uporabniku, ter pridobi dostop do bančnega računa. Napadalec pa lahko tudi 

pridobi vse potrebne podatke, da izdela nove potovalne dokumente, vloži obrazce za 

zavarovalne zahtevke in podobno. 

(Dostopno na: http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/identity_theft.asp) 

Obstaja več načinov, kako lahko storilec pridobi zaupne podatke. Eden izmed načinov je, ko 

uporabnik nenamerno ali namerno razkrije svoje uporabniško ime in geslo širši javnosti. Najbolj 

pogosto pa pride do kraje identitete preko phishinga, ki uporabnika zavede do razkritja njegovih 

osebnih podatkov. Še eden izmed načinov pridobivanja gesel brez vednosti žrtve je uporaba 

keyloggerjev, ki posnamejo pritiske tipkovnic in nato posredujejo informacije storilcu. Veliko 

nevarnost predstavljajo tudi javni računalniki, ki se jih uporablja v knjižnjicah ali drugih javnih 

mestih, saj uporabnik ne more vedeti, ali so bili na kakršen koli način okuženi z zlonamernimi 

programi. Priporočljivo je, da se na takšnih javnih računalnikih oseba nikoli ne prijavi na spletno 

pošto, saj se lahko storilcu omogoči dostop še do vseh ostalih storitev, ki jih uporabnik opravlja 

preko te spletne pošte.   

(Dostopno na: https://www.varninainternetu.si/article/kraja-identitete-2/) 
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3.2. Spletne prevare 

 

S pojavom spleta so se tudi prikazale osebe, ki bi rade ljudi preslepile in oguljufale. Danes je 

prevar na spletu veliko in jih je včasih težko prepoznati, saj so vedno bolj napredne in 

domiselne. Najboljše orožje proti spletnim prevaram je še vedno uporabnik sam, saj se 

prevaranti ne zanašajo na nek virus, vendar na nepazljivost uporabnika. 

 

3.2.1. Lažne prodaje, lažni nakupi, lažni kuponi 

 

Ena izmed groženj, ki pretijo na internetu, so lažne prodaje. Običajno te ponudbe lahko hitro 

prepoznamo, vendar so s časom te prevare vedno bolj prepričljive. 

Obstaja nekaj kriterijev, prek katerih še vedno lahko prepoznamo spletno goljufijo. 

• Uporabnik mora biti pozoren ali spletni naslov ustreza podjetju, pri katerem je nakup 

želel opraviti. 

• Pogosto se spletne goljufije prepoznajo po polomljeni slovenščini, uporabljeni v 

predstavitvi ponudbe. Prav tako je eden izmed tipičnih znakov prevare podatek, da je izdelek 

vedno na zalogi in ponudba brezplačne dostave na katerokoli lokacijo na svetu. 

• Uporabnik mora biti pozoren na ceno izdelka ali storitve, ki si ga ogleduje. Če je cena 

izdelka res neverjetno majhna, se je dobro prepričati, če je to legitimna ponudba. 

• Če prodajalec uporablja brezplačni spletni poštni predal kot yahoo ali gmail, se mora 

uporabnik ponovno pozanimati o verodostojnosti trgovine. 

(Dostopno na: https://www.varninainternetu.si/2012/5-znakov-za-alarm-ko-kupujete-na-

spletu/) 
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3.2.2. Nigerijske prevare, loterijske prevare 

 

Nigerijska prevara je sporočilo prek spletne pošte, v katerem neznanec poizkuša žrtev prepričati 

v to, da mu nakaže denar. Pogosto napadalec v sporočilu obljuba veliko količino denarja, s čimer 

premami uporabnika. Pri nigerijski prevari pa je vse, kar pošiljatelj sporočila zahteva v zameno, 

nekaj denarja, s čimer lahko poravnajo bodisi stroške odvetnika, odprtje novega računa ali 

kakršen koli drug razlog. V zameno za pomoč pa žrtvi ponujajo bogato nagrado. 

Ko žrtev prejme sporočilo o dobitku na loteriji, osebo najprej prosijo za ime in priimek, naslov, 

številko transakcijskega računa. Nato pošljejo ponovno sporočilo, v katerem žrtev obvestijo, da 

so v njihovem imenu odprli nov bančni račun na njihovo ime, katerega stroške odprtja mora 

poravnati žrtev te prevare. 

Če nekdo prek sporočil trdi, da je posameznik podedoval, zadel ali na kakršen koli drug način 

prejel ogromno količino denarja, se mora žrtvi nemudoma posvetiti, da nekaj ni v redu. Prav 

tako lahko posamenik zazna v teh sporočilih, da je uporabljena polomljena slovenščina oziroma 

del besedila niti ni preveden, kar takoj nakazuje na prevaro. Še en očiten znak je elektronski 

naslov pošiljatelja, ki je po navadi naslov brezplačne elektronske pošte, kar ni standardno za 

legitimna podjetja. 

(Dostopno na: https://www.varninainternetu.si/article/nigerijska-in-loterijska-prevara/) 

 

3.3. PHISING 

 

Phishing je dejanje, ko storilec prek spletnega sporočila izvabi zaupne podatke kot uporabniško 

ime in geslo, številko bančnega računa in podobno. Storilec se pretvarja, da je uslužbenec banke 

ali drugih storitvenih podjetij in zahteva zaupne podatke pod pretvezo, da mora preveriti 

prejemnikove podatke, mu nadgraditi sistem oziroma ponudbo oziroma ponudi druge razloge. 
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Na teh straneh se lahko uporabnik tudi vpiše, vendar namesto povezave se uporabniško ime in 

geslo posreduje naprej storilcu. 

Takšni prevari se lahko izogne, če prejemnik takšnega sporočila upošteva, da se na elektronska 

pisma nikoli ne odgovarja z zaupnimi podatki in ne sledi zunanjim povezavam. Podjetja nikoli ne 

pošiljajo takšnih zahtev, vendar osebo kontaktirajo osebno, saj je pošiljanje osebnih podatkov 

prek pošte tvegano. Če elektronska pošta vsebuje URL naslov in izgleda legitimno, mora 

uporabnik odtipkati URL naslov v naslovno vrstico, in  ne slediti povezavi, saj ga lahko preusmeri 

na lažno spletno stran. 

(Dostopno na: https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/phishing/) 

 

3.4. Varovanje zaupnih podatkov 

3.4.1. Družbena omrežja 

 

Pri uporabi družbenega omrežja je potrebno biti še posebej previden pri objavljanju zaupnih 

podatkov, saj ima dostop do družbenega omrežja lahko kdor koli in velja pravilo, ko je podatek 

enkrat objavljen na internetu, bo tam ostal večno. 

Uporabnik se mora naučiti in dobro pregledati nastavitve zasebnosti, ki jih je lahko nastaviti na 

vsakem družbenemu omrežju. Tako lahko uporabnik nadzoruje, kdo vidi katere podatke in 

katere osebe imajo dostop do vsebine. 

Na družbenih omrežjih je potrebno uporabiti zdravo pamet in vedeti, katero vsebino objaviti in 

katero zadržati zase. Več podatkov, kot jih uporabnik razkrije, večja je verjetnost, da podatke 

lahko nekdo uporabi pri kraji identitete ali drugih zločinih, v nekaterih primer lahko uporabnika 

tudi nekdo začne zalezovati. 
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Če uporabnika nekdo preko družbenega omrežja zalezuje oziroma izsiljuje, je priporočljivo, da se 

ga izbriše s seznama prijateljev, blokira in prijavi administratorju družbenega omrežja. (Brane 

Šalamon, Ineternet za otroke in družino, Moj Mikro, 1998) 

 

3.4.2. Gesla 

 

Geslo spletne strani, ki ga uporabnik uporablja, mora biti previdno načrtovano, saj noče, da bi 

drugi lahko dostopali do njegovega računa. 

Pri izbiri gesla je pametno uporabiti naslednja priporočila: 

• Uporabite dolžino gesla v svoj prid. Pametno je uporabiti čim daljše geslo, saj večina 

strani ponuja veliko število znakov, ki jih ima uporabnik na voljo za geslo. 

• Uporabite naključne besede in izraze, ki si jih je lahko zapomniti, vendar med seboj 

besede niso povezane. 

• V geslo dodajte številke in različne simbole. 

• Uporabite velike in male črke v geslu, kar bo pripomoglo h kompleksnosti gesla. 

(Dostopno na: http://www.wikihow.com/Choose-a-Secure-Password) 

Gesla se nikoli ne sme posredovati drugim uporabnikom, saj jim s tem omogočite dostop do 

zasebne vsebine. Prav tako je potrebno uporabljati različna gesla za vsako spletno mesto, da se, 

v primeru zlorabe, storilcu ne omogoči dostop do vseh strani, ki jih obiskuje. (Dostopno na: 

http://www.connectsafely.org/tips-to-create-and-manage-strong-passwords/) 

 

  



18 
 

4. Zaščita zdravja 

 

4.1. Spletno nasilje 

S pojavom spletnih klepetalnic in družbenih omrežij se je prav tako pojavilo spletno nasilje. 

Spletno nasilje je označeno kot žaljiv govor in pomeni ustrahovanje, nadlegovanje, 

diskriminacijo, posredovanje osebnih podatkov ali žaljive vsebine, vulgarne in poniževalne 

pripombe. 

 

4.1.1. Zalezovanje, spletno nadlegovanje 

 

Spletno nadlegovanje je uporaba informacij in telekomunikacijskih tehnologij za premišljeno, 

ponavljajoče se in sovražno vedenje posameznika ali skupin z namenom škodovanja drugim. 

Večina spletnega nadlegovanja poteka znotraj družabnega omrežja, med katerimi so najbolj 

pogosti Facebook, Netlog, Twitter in podobne strani. Spletno nadlegovanje je še posebej 

nevarno, ker se lahko dogaja kadarkoli, brez vednosti ostalih ljudi. 

Nadlegovanje lahko poteka v več oblikah: 

• Pošiljanje neprimernih sporočil 

• Pošiljanje nespodobnih fotografij 

• Ustvarjanje spletnih strani z neprimerno vsebino o drugi osebi 

• Pošiljanje virusov 

• Ustvarjanje žaljivih anket 

• Ustvarjanje lažnih profilov 
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V primeru, da je oseba nadlegovana, je pomembno, da posameznik nikoli ne odgovori na 

sporočila nadlegovalca, saj ga to samo spodbudi k nadaljnjemu nadlegovanju. Pametna poteza 

je tudi, da žrtev shrani vsa sporočila, ki so mu bila poslana, in uporabnika, ki mu pošilja takšna 

sporočila, nemudoma blokira.  

(Dostopno na: http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje) 

 

4.1.2. Razkrivanje zasebnih informacij ali podatkov 

 

Ena najslabših oblik spletnega nasilja je razkrivanje žrtvinih osebnih podatkov, saj lahko takšne 

podatke uporabijo druge osebe, ki lahko povzročijo še večjo škodo oziroma poslabšajo 

nadlegovanje. Če so posameznikovi osebni podatki posredovani drugim, lahko pride tudi do 

kraje identitete.  

(Dostopno na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/ Smernice-glede-

varstva-pred-spletnim-nadlegovanjem.pdf) 

 

4.2. Preprečevanje nadlegovanja 

4.2.1. Družbena omrežja in nastavitve zasebnosti, premisli, preden objavljaš vsebino 

 

V družbenih omrežjih lahko vsak uporabnik prilagodi nastavitve zasebnosti na svojem računu. To 

omogoča uporabniku, da vsebino njegovega profila vidi  samo izbrana ciljna publika in ne širša 

javnost. Uporabnik lahko nastavi, da njegove osebne podatke, slike, video posnetke vidijo samo 

ljudje, katerim zaupa. 
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Pri objavljanju vsebine, slik, komentarjev na družbenih omrežjih pa je prav tako potrebno 

uporabiti lastno presojo, saj nekatere vsebine niso primerne za uporabo na družbenih omrežjih 

in lahko povzročijo nevšečnosti.  

(Brane Šalamon, Ineternet za otroke in družino, Moj Mikro, 1998) 

 

4.2.2. Shranjevanje nezaželenih sporočil, kontaktiranje moderatorjev, 

administratorjev, blokiranje sporočil in elektronske pošte 

 

V primeru nadlegovanja na spletu mora žrtev shranjevati vse nezaželene pošte, sporočila, slike 

oziroma kakršno koli sporočilo prejme. Z materialom, ki ga žrtev zbere, ima dovolj dokazov, s 

katerimi lahko kontaktira spletnega moderatorja oziroma administratorja strani, ki vsebino 

izbriše s spletnega mesta in uporabnika, ki je objavljal neprimerno vsebino, blokira s strani. 

(Dostopno na: http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje) 

 

4.2.3. Zaščita otroka na spletu, spremljanje dejavnosti otroka 

 

Na spletu je ogromno neprimerne vsebine za otroke, zato se morajo starši prepričati, da njihov 

otrok nima dostopa do te vsebine oziroma,  znatno učinkoviteje, se z njim pogovoriti, da strani, 

ki vsebujejo neprimerne vsebine, niso namenjene njemu. 

Preden se pogovorimo z otrokom o vsebinah na internetu, se moramo najprej pozanimati o: 

• spletnih straneh, ki jih najraje obiskuje, kaj na teh straneh najraje počne, kaj se mu zdi 

zanimivo na teh straneh; 

• družbenih omrežjih, na katerih ima otrok profil, kakšne so nastavitve na teh omrežjih; 
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• klepetalnicah, ki jih otrok obiskuje in razlog zakaj jih obiskuje, kakšne ljudi spoznava v 

klepetalnicah. 

(Brane Šalamon, Ineternet za otroke in družino, Moj Mikro, 1998) 

Z otrokom morajo vsi starši imeti dogovor, s katerim mu jasno povedo, katere strani lahko 

obiskuje in mu pojasnijo, kako se lahko na spletni strani izraža. Najbolje je otroku omejiti dnevno 

uporabo interneta in mu določiti uro, kdaj lahko dostopa do interneta. Prav tako se je potrebno 

prepričati, če so strani, ki jih otrok obiskuje, primerne za njegovo starost. Otroku je treba tudi 

pojasniti, naj neznancem ne objavlja, piše o svojih osebnih podatkih. 

Starši lahko prav tako uporabijo številne nastavitve na spletnih brskalnikih, kot je filtriranje 

strani in starševski nadzor,a strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo tudi boljši ukrepi od tehnične 

zaščite.  

(Dostopno na: http://www.nspcc.org.uk/help-and-advice/for-parents/online-safety/how-to-

help/help-child-safe-online_wda99633.html) 
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5. Zaščita okolja 

 

5.1. Reciklaža, reciklaža embalaže 

 

Večina računalniških podjetij omogoča odkup in reciklažo stare računalniške opreme. Nekaj 

opreme obnovijo in je podarijo v dobrodelne namene, ostale pa reciklirajo in uporabijo kot 

surovino v proizvodnji nove računalniške opreme. 

Recikliranje stare računalniške opreme je dober vir surovin za izdelavo novih, če so materiali 

pravilno obdelani. Če materiali niso pravilno obdelani in reciklirani, lahko oddajajo diokside, 

poliklorirane bifenile, kadmij, krom in radioaktivne izotope. 

Računalniki so večinoma sestavljeni iz kositra, jekla, silikona in aluminija ter plastike, kar so eni 

izmed prvih materialov, ki jih reciklirajo in uporabijo v nadaljnjih postopkih.  

(Dostopno na: http://www.e-demokracija.si/2007/05/28/kam-s-staro-racunalnisko-opremo/) 

 

5.2. Uporaba nestrupenih sestavin 

 

Trenutno računalniki vsebujejo nekaj strupenih materialov, vendar se v nadaljnjih proizvodnjah 

vedno več ukvarjajo s proizvajanjem nestrupenih (zelenih) komponent računalnika.  VIR 

Sestavine, ki jih proizvajalci poizkušajo nadomestiti: 

• bromirani zaviralci gorenja v plastičnih ohišjih, 

• kadmij in selen v vezjih, 

• katodne cevi v starih monitorjih, 

• svinec v spojih, 
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• živo srebro v LCD monitorjih. 

Večina teh sestavin je izredno strupenih in okolju neprijaznih, zato se proizvajalci odločajo za več 

naravnih sestavin kot: 

• bambus za proizvajanje ohišij računalnikov, 

• plastika, ki se lažje reciklira, 

• ekološki zaviralci ognja, katerega glavna komponenta je silikon, 

• izogibanje jeklenih delov. 

(Dostopno na: http://www.brighthub.com/environment/green-computing/articles/12316.aspx) 

 

5.3. Energetska varčnost 

 

Pri delu z računalnikom se porabi kar precej električne energije in je zato z ekološkega vidika čim 

bolje omejiti porabo energije. Delovanje računalnika in njegovo porabo energije se lahko na 

različne načine omeji in zmanjša. Pri izbiri računalnika si je bolje omisliti prenosni računalnik, saj 

porabi veliko manj energije kot namizni računalnik. 

Za manjšo porabo energije je priporočljivo, da posameznik uporablja LCD monitor, saj je poraba 

pri LCD monitorju veliko manjša. Monitor ponuja opcijo spreminjanja odtenka barv, izključitev 

monitorja , power saving nastavitve in mnogo drugih. 

Priporočeno je v računalnik vstaviti čim novejše grafične kartice, saj porabijo manj energije kot 

stare, zastarele grafične kartice. 

Računalnik je pametneje ugasniti, kot ga pustiti delovati. Prižiganje računalnika resda porabi 

nekaj energije, vendar še vedno manj, kot če bi računalnik deloval ves čas. 

(Dostopno na: http://computers.toptenreviews.com/economy/10-computer-energy-saving-tips-

go-green.htm) 
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6. Postavitev  Masive open online course (MOOC) 

 

V drugem delu diplomskega dela bom predstavil, kako sem pomagal pri urejanju spletne učilnice 

z naslovom MOOC – Varna raba interneta in naprav. Spletna učilnica je dosegljiva na spletnem 

naslovu: 

http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8757 

 

6.1. Urejanje spletne učilnice 

 

Učilnica je postavljena v e-okolju Moodle in je dostopna širši publiki. 

Učilnica je urejena na 4 sklope, in sicer: 

 Uvodni sklop 

 Teden 1: Zaščita naprav 

 Teden 2: Zaščita osebnih podatkov in digitalne identitete 

 Teden 3: Zaščita zdravja in okolja 

V uvodnem sklopu si uporabniki, prijavljeni na tečaj, lahko ogledajo aktualne novice in nekaj 

osnovnih informacij o spletni učilnici, kot je datum celotnega tečaja in datum začetka 

posameznih sklopov. 

V vsakem  tednu tečaja se uporabnikom odprejo aktivnosti, ki jih v tistem tednu lahko opravlja. 

Možnosti, med katerimi uporabnik lahko izbere, so pregled aktivnosti tedna, video posnetek, 

dodatno branje in aktivnosti, forum in kviz o zaščiti naprav. V pregledu aktivnosti si uporabnik 

lahko prebere, pri katerih aktivnostih mora sodelovati in dobi splošne informacije o poteku 

tedenskega programa. Video posnetek uporabnikom predstavi snov, zajeto v tedenskem sklopu. 

Dodatno branje in aktivnosti uporabniku predstavijo dodatno literaturo, povezano s tedenskim 
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sklopom, prav tako pa so na voljo razni kvizi in dodatne aktivnosti. Vsak teden se prav tako 

odpre nov forum, kjer si uporabniki lahko izmenjajo svoja mnenja oziroma se pogovorijo o temi, 

ki so jo pravkar pregledali na spletni učilnici. Prvi teden se udeleženci tečaja lahko predstavijo 

drug drugemu, si izmenjajo mnenja o spletni učilnici, temi, na katero so se prijavili. Kot zadnja 

tedenska aktivnost pa je kviz, ki ga udeleženci tečaja rešijo. 

Za končanje tečaja mora vsak udeleženec izpolniti pogoje, zastavljene na učilnici. Udeleženec 

mora zbrati najmanj 75% točk na kvizih, prav tako pa mora opraviti vse aktivnosti znotraj tečaja. 

 

6.2. Urejanje snovi, razdelitev snovi na posamezne sklope 

 

Snov, ki je predstavljena na spletni učilnici, je bilo potrebno razdeliti na posamezne sklope, v 

skladu s programom, ki je bil določen. 

Prejeto video vsebino sem najprej razrezal na manjše dele, ki sem jih nato uporabil v končnih 

izdelkih. Za rezanje in urejanje video vsebine sem uporabil program Windows Movie Maker. 

Med posameznimi deli videa je bilo potrebno dodati slike, ki so bile med prezentacijo projicirane 

na zaslonu. Video je bilo nato potrebno sestaviti po vrsti, vstaviti slike, kjer je bilo to potrebno, 

in utišati zvok skozi celotno predvajanje. 

 Slika 1: Urejanje video vsebine 
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Zvok je bilo treba zaradi rezanja video vsebine prav tako razrezati in ga posebej dodati v končni 

produkt. Najprej sem uporabil program AOA Audio Extractor, s katerim sem izluščil zvok 

celotnega posnetka. Za rezanje in urejanje zvočnega posnetka pa sem uporabil program 

Audacity. Posamezne dele zvočnega posnetka sem sestavil v celoto, ga odrezal na mestih, kjer je 

bilo to potrebno. Na začetek sem dodal uvodno pesem Faster does it izvajalca Kevina MacLeoda. 

V video vsebino sem nato dodal končni zvočni posnetek in pregledal usklajenost zvoka z videom. 

Če je bilo potrebno, sem video posnetke še dodatno skrajšal ali zvok malce upočasnil, dokler se 

ni celoten zvočni posnetek skladal z video posnetkom. 

Posnetku je bilo na koncu potrebno še dodati najavne napise, vmesne pripise in končni slide, na 

katerem so predstavljeni kontakti in podporniki programa. 

 

6.3. Preverjanja znanja in končni kviz 

 

Vsak teden spletnega tečaja imajo uporabniki pripravljeno gradivo, video vsebine, forume, na 

katerih lahko izmenjajo mnenja, in kviz, s katerim se preveri razumevanje vsebine. Na spletni 

učilnici so trije kvizi, eden za vsak teden: 

 Kviz – zaščita naprav : 

 Kaj je glavni vir spletnih nevarnosti? 

Slika 2: Urejanje audio vsebine 
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 Kateri so tisti kazalniki, na podlagi katerih lahko posumimo, da imamo opravka z 

lažno spletno trgovino? 

 Zakaj ljudje izdelujejo računalniške viruse? 

 Phishing ali ribarjenje je: 

 Ukash virus, ki ga poznamo tudi pod imenom “Ransom Virus” je virus, ki: 

 

 Kviz – zaščita podatkov in digitalne identitete: 

 Česa se moramo zavedati, če želimo družabno omrežje uporabljati varno: 

 Kaj je varno geslo, kako ga sestavimo? 

 Kaj je kraja identitete? 

 Označite, katere trditve so že bile objavljene v pogojih uporabe katere izmed bolj 

znanih brezplačnih storitev - na primer storitve za brezplačno elektronsko pošto? 

 Kakšna je ocenjena LETNA tržna vrednost vaših osebnih podatkov - spol, poklic, 

dohodek? 

 Kaj je to internetni mehurček oz. "Filter bubble"? 

 Označi vse trditve, ki veljajo za spletne piškotke oziroma t. i. "Cookies": 

 

 Kviz – Zaščita zdravja in okolja: 

 Katere trditve o medvrstniškem nasilju preko spleta držijo? 

 Izberi trditve, ki držijo v povezavi z odvisnostjo od sodobnih aplikacij in naprav: 

 Označite vse trditve, ki držijo v povezavi z ergonomsko ureditvijo vašega 

delovnega mesta: 

 Ali trditev, da se otroci zaradi uporabe računalnikov in tehnologij vedno manj 

gibljejo in posledično na preizkusih športne pripravljenosti dosegajo slabše 

rezultate, drži? 

 Označite, katere trditve držijo pri nakupu IKT opreme: 

 Ali lahko večino računalniških komponent recikliramo? 

 Označite, kateri načini obnašanja na spletu in sodobnih napravah niso zaželeni 

oziroma dovoljni: 



28 
 

7. Literatura 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf 

http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje 

http://nobullying.com/how-to-report-a-cyber-bully/ 

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/pharming 

http://blog.spamfighter.com/tips-and-tricks/the-threat-of-keyloggers-and-how-to-protect-

yourself-from-them.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spyware 

http://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurity/downloads/Malware_Ch06.pdf 

http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Po%C5%BEarni_zid_(Windows) 

http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-8/windows-firewall-from-start-to-finish 

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/identity_theft.asp 

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-whatis.aspx 

https://www.varninainternetu.si/2013/izsiljevalski-virus-ki-zaklene-racunalnik/ 

http://www.safe.si/podrocja/moja-identiteta-in-zasebnost-na-spletu/piskotki-in-zasebnost 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice-glede-varstva-pred-

spletnim-nadlegovanjem.pdf 

http://www.mat3.si/blog/item/varnostne-kopije-podatkov-backup 



29 
 

http://www.t-2.net/poslovni/podpora/navodila/internet/varnost-na-internetu 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy 

https://www.varninainternetu.si/article/kraja-identitete-2/ 

https://www.varninainternetu.si/2012/5-znakov-za-alarm-ko-kupujete-na-spletu/ 

https://www.varninainternetu.si/article/nigerijska-in-loterijska-prevara/ 

https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/phishing/ 

http://www.wikihow.com/Choose-a-Secure-Password 

http://www.connectsafely.org/tips-to-create-and-manage-strong-passwords/ 

http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje 

http://safe.si/podrocja/spletno-in-mobilno-ustrahovanje/spletno-ustrahovanje 

http://www.nspcc.org.uk/help-and-advice/for-parents/online-safety/how-to-help/help-child-

safe-online_wda99633.html 

http://www.e-demokracija.si/2007/05/28/kam-s-staro-racunalnisko-opremo/ 

http://www.brighthub.com/environment/green-computing/articles/12316.aspx 

http://computers.toptenreviews.com/economy/10-computer-energy-saving-tips-go-green.htm 

Tomaž Bratuša, Hitri vodnik po zaščiti vašega računalnika, Založba Pasadena, d. o. o., 2007 

Brane Šalamon, Ineternet za otroke in družino, Moj Mikro, 1998 

 


