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Kaj je spletna varnost?

Spletna varnost oziroma internetna varnost oziroma varnost na spletišču je veda, ki se 
ukvarja s stopnjo uporabnikove osebne varnosti ter možnih tveganj o kršitvi te varnosti. 

Zaradi povečanja števila uporabnikov interneta je potrebna vse večja skrb za varnost 
na internetu takoj za odrasle kot tudi za otroke. Kljub vsem preventivnim ukrepom, ki si 
jih bomo pogledali v nadaljevanju predstavitve pa se je treba zavedati, da popolne 
varnosti na spletu NI.



Kaj lahko storimo da bi bili na internetu bolj varni? 
Ukrepaj preden je prepozno!

● Namestimo protivirusne (anti- virus) programe in 
protivohunske (antispyware) programe. 

● Smo previdni pri odpiranju elektronske pošte s priponkami.

● Namestimo požarni zid.

● Izdelamo varnostne kopije pomembnih datotek.

● Uporabljamo zahtevnejša gesla.

● Smo previdni pri nalaganju vsebin z interneta.



● Smo previdni pri uporabi brezžičnih usmerjevalnikih.

● Uporabljamo programe za kodiranje podatkov.

● Varujemo svoje zaupne podatke.

● Ne čakajmo, da nam nevarnost zaveže roke! 
Reagirajmo pametno, reagirajmo preventivno.



Kako zaščititi svojo 
osebno identiteto?

● Uporabljamo dolga ter zapletena gesla.

● Pazimo na nastavitve zasebnosti v socialnih omrežjih.

● Preverimo kaj je na spletu pod našim imenom.

● Premislimo katere fotografije in podatke o sebi bomo objavili.

● Smo previdni z uporabo geolokacijskih storitev na svojem telefonu.

● Zaklepamo zaslon svojega telefona.



● Smo previdni z uporabo spletne kamere. 

● Spoštujemo in ščitimo zasebnost drugih.

● Ne odgovarjamo na elektronska sporočila, ki od nas zahtevajo finančne in 
osebne podatke.

● Na spletu ne objavljamo svojih kontaktnih podatkov.

Zavedajo me sa, da svoje sledi puščamo povsod!



Pomembno je, da o varni uporabi interneta učimo tudi 
mlajše.

Več poučnih kratkih posnetkov za otroke najdete na https://safe.si/.

https://safe.si/
http://www.youtube.com/watch?v=uxxW84Yfh1c
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