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TEHNIČNI VIDIK VARNOSTI NA RAČUNALNIKU IN INTERNETU
1. ZAŠČITA RAČUNALNIKA
• Na računalniku, ki je priklopljen na internet, morate imeti nameščen posodobljen antivirusni
program.
• Za osnovno zaščito računalnika, priklopljenega v internet, je nujen vklopljen požarni zid.
• Posodabljajte svoj operacijski sistem, brskalnike in vse ostale nameščene programe.

• Tudi domač usmerjevalnik (router) oz. brezžično omrežje nujno zaščitite z geslom.

2. GESLA
• Kjer je možno, se zaščitite z geslom.
• Gesel ne delite z drugimi, so vaša skrivnost.
• Pogosto jih menjajte.
• Pazljivo jih izberite: zapletena kombinacija številk, črk (velike in male), ločil, vsaj 8 znakov: Jpv-kjD6! (geslo
izpeljano iz Jaz pa vem, kaj je DOBRO geslo! – to je eden od načinov, da si geslo zapomnite)
• Vedno se odjavite iz svojega e-poštnega računa, profila na družabnih omrežjih, eAsistenta ipd.
3. ZAŠČITEN POGLED
• Svetujemo, da uporabljate Zaščiten pogled brskalnika (novo okno brez beleženja zgodovine). To je
pomembno predvsem, ko uporabljate tuj računalnik.

4. UPORABA NEZAŠČITENEGA INTERNETA
• Če je le možno, se ne prijavljajte v spletne učilnice, eAsistenta oz. vsepovsod, kjer uporabljate gesla ko
ste priključeni na »nezaščiten« internet.
5. SPLETNA KAMERA
• Spletna kamera naj bo vključena le, ko jo uporabljate. Ko je ne uporabljate, naj bo izključena. Več si
lahko preberete na https://safe.si/nasveti/zascita-racunalnika-in-mobilnih-naprav/zascitite-svojo-videokamero
KAJ, ČE SE ZGODI …
Nekdo je vdrl v moj račun (npr. v e-pošto): Takoj zamenjaj geslo, prijavi vdor ponudniku vaše storitve in sledi
navodilom družabnega omrežja ali spletne strani.

SPLOŠNA PRIPOROČILA VARNOSTI NA INTERNETU
• Pri raziskovanju interneta, lahko naletiš tudi na namenoma zavajajoče ali škodljive vsebine. Prebrano na
internetu preveri. Prav tako nikoli ne prepisuj iz interneta brez citiranja vira.
• Poskrbi, da imaš pametno nastavljene nastavitve zasebnosti v socialnih omrežjih.
• Premisli, kakšne fotografije sebe in drugih objavljaš na splet. Kar je enkrat objavljeno, je težko oz. nemogoče
izbrisati.
• Previdno z uporabo geolokacijskih storitev na svojem pametnem telefonu – svetujemo izklopljeno storitev
lokacije.
• Zaklepaj zaslon svojega pametnega telefona.
• Na spletu ne objavljaj svojih kontaktnih podatkov, imena, priimka, telefonske številke, naslova bivanja,
naslova elektronske pošte, messengerja in tudi drugih osebnih podatkov, kot so datum rojstva, davčna
številka, številka kreditne kartice, ipd.

• Ne ukvarjaj se z mobilnikom/računalnikom med jedjo, družinskim kosilom. Ponoči imej telefon izklopljen, saj

sevanje škoduje tvojim možganom.
• Pravica do svobode govora se konča tam, kjer se začnejo pravice drugih. Zato se je potrebno pri obnašanju na
spletu držati pravila »Ne počni drugim, česar ne želiš, da bi drugi počeli tebi«.
VEČ SI LAHKO PREBERETE NA:
• Safe.si (www.safe.si):
• Varno na internetu med epidemijo koronavirusa: https://safe.si/novice/sporocilo-za-javnost-varno-na-

internetu-med-epidemijo-koronavirusa
• Dobro premisli, preden verjameš čisto vsaki objavi o koronavirusu: https://safe.si/novice/dobro-premislipreden-verjames-cisto-vsaki-objavi-o-koronavirusu
• Da ti ne bo dolgčas, ko si doma #ostanidoma #nidolgčas: https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-sidoma-ostanidoma-nidolgcas

