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Internet ponuja množico ugodnosti in povsem nemogoče je ubežati njegovi prisotnosti.
Vendar pa poleg ugodnosti prinaša tveganja (kot so spletna varnost, zlonamerni
programi in pasti družbenih medijev), ki se jih je dobro zavedati in se o njih podučiti.

MODUL 3

OPIS



Po zaključku tega modula (se) boste znali:

• Zaščititi na spletu s poznavanjem osnovnih praks, ki so pomembne, da ne boste
postali plen kibernetskih napadov.

• Zaščititi pred zlonamerno programsko opremo, ki lahko ogrozi vaše osebne podatke.
• Uporabljati družbena omrežja (kot sta Facebook in Twitter) na varen in zavesten

način, tako da zaščitite svoje osebne podatke pred zlorabo v spletu.
• Razumeti pomembnost varovanja svoje identitete na spletu in uporabljanja metod za

zaščito le-te.
• Uporabljati orodja, s katerimi lahko spremljate in nadzorujete svojo spletno identiteto.

MODUL 3

UČNI IZZIDI



POGLAVJE 1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POGLAVJE 2 ZAŠČITA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI 

POGLAVJE 3 VARNE PRAKSE SOCIALNIH OMREŽIJ

POGLAVJE 4 UPRAVLJANJE SPLETNE IDENTITETE

MODUL 3

SEZNAM TEM



1

Internet je eden največjih dosežkov človeštva, ki omogoča takojšen dostop do neskončne količine
informacij, znanja in zabave. Vendar obstajajo tudi tveganja, kajti splet se lahko zdi nevaren zaradi na
primer zlonamernih programov, spletnih virusov, goljufij, kraje identitete itd. Obstaja vrsta ukrepov, ki
jih lahko vsakdo sprejme v zvezi z zaščito pred dobro znanimi grožnjami in s ciljem večje varnosti na
internetu.

Po zaključku tega modula boste:
Ø Prepoznali tveganja uporabe javnih internetnih omrežij in načine, kako ta tveganja preprečite.
Ø Razumeli pomen VPN-ja, močnih gesel in dvostopenjske identifikacije ter pomembnost zasebnosti

podatkov o brskanju.
Ø Prepoznali običajne spletne prevare.
Ø Razumeli koncept lažnega predstavljanja in načine, kako se ga lahko ubranite.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UČNI IZIDI
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Javna internetna omrežja so dandanes vseprisotna,
saj je dostop do interneta na voljo povsod, v
kavarnah, restavracijah, hotelih, na letališčih in celo
v javnem prevozu in letalih.

To je delno posledica vseprisotnosti interneta v naših
življenjih, zaradi česar je dostop do interneta obvezen
in dodana vrednost za potrošnike rezličnih storitev.
Vendar uporaba javnega internetnega omrežja ni
enako kot brskanje po spletu doma, zato se morate
zavedati tveganj.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ 
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Javna internetna omrežja se od domačih
ne razlikujejo po opremi ali
infrastrukturi, se pa razlikujejo v ravni
varnosti, saj se lahko kdor koli poveže s
tem omrežjem.

Zaradi tega dejstva je javno internetno
omrežje bolj ranljivo za kibernetske
napade od zunaj.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ
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Do zavarovanih ali nezavarovanih javnih internetnih omrežij lahko dostopate na 2
načina:

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

ZAVAROVANO JAVNO OMREŽJE NEZAVAROVANO JAVNO 
OMREŽJE

• Ni zagotovljenih
varnostnih ukrepov, kot
sta geslo ali prijava.

• Potrebujete geslo ali se
morate registrirati v omrežju.

• Ponavadi je takšno omrežje
varnejše od vročih dostopnih
točk (hotspots).



1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Tudi zavarovana omrežja so ranljiva in izpostavljena hekerjem, saj običajno niso šifrirana,
to pa omogoča enostavno prestrezanje podatkov, kot so na primer komunikacijski ali
prijavni podatki. Imejte to v mislih.

Do občutljivih osebnih podatkov (kot so spletne
storitve vašega bančnega računa) dostopajte le, če
ste popolnoma prepričani v varnost in ternetnega
omrežja. Najbolje je, da do teh podatkov v javnih
internetnih omrežjih sploh ne dostopate.

DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV



1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Tudi zavarovana omrežja so ranljiva in izpostavljena hekerjem, saj običajno niso šifrirana,
to pa omogoča enostavno prestrezanje podatkov, kot so na primer komunikacijski ali
prijavni podatki. Imejte to v mislih.

Spletno nakupovanje je prav tako nevarno, saj
dajete dostop do plačilnih in prijavnih podatkov.
Tega ne delajte v nezavarovanih omrežjih,
pomembno pa je, da ste pri tem pazljivi tudi v
zavarovanih omrežjih.

SPLETNO NAKUPOVANJE
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UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Tudi zavarovana omrežja so ranljiva in izpostavljena hekerjem, saj običajno niso
šifrirana, to pa omogoča enostavno prestrezanje podatkov, kot so na primer
komunikacijski ali prijavni podatki. Imejte to v mislih.

Uporabite VPN, s pomočjo katerega šifrirate svoje
podatke, zagotovite si zasebnost, anonimnost in se
izognite prej omenjeni nevarnosti. VPN skriva vaše
spletno brskanje pred vsemi, ki jih morda gledajo, VPN
šifrira vaše podatke in skriva zgodovino brskanja,
lokacijo spletne aktivnosti itd.

UPORABITE VPN
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UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Tudi zavarovana omrežja so ranljiva in izpostavljena hekerjem, saj običajno niso šifrirana,
to pa omogoča enostavno prestrezanje podatkov, kot so na primer komunikacijski ali
prijavni podatki. Imejte to v mislih.

Če imate mobilni telefon, pri dostopu do občutljivih
informacij (kot je vaš bančni račun) uporabite
internetno povezavo, ki jo nudi vaš ponudnik
omrežja (vaše podatkovno omrežje, 3G ali 4G).

UPORABITE SVOJE PODATKOVNO OMREŽJE
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UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Tudi zavarovana omrežja so ranljiva in izpostavljena hekerjem, saj običajno niso šifrirana,
to pa omogoča enostavno prestrezanje podatkov, kot so na primer komunikacijski ali
prijavni podatki. Imejte to v mislih.

Tako v zasebnem kot v javnem internetnem
omrežju, osebne podatke vpišite samo na
šifriranih spletnih mestih. To, ali je spletno mesto
šifrirano ali ne, lahko preverite v naslovu spletnega
mesta. Ko je https:// na vseh straneh (namesto
http://), pomeni da je šifrirano.

PREVERITE, ČE JE ŠIFRIRANO
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UPORABA JAVNIH INTERNETNIH OMREŽIJ

Bodite previdni pri javnih internetnih omrežjih, ki
niso zaščitena niti z geslom (na primer takšnim, ki
ga ponuja lastnik kavarne) niti s pogojenim
nakupom (Starbucks na primer zahteva, da nekaj
kupite pri njih v zameno, da dobite geslo
internetnega omrežja).

Kadar se vroča dostopna točka pojavi kot pojavno
okno, se lahko zgodi, da kdo prestreza vaše
podatke (MITM).
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Pomembno je znati ustvariti močna gesla in s tem
preprečiti, da bi jih drugi odkrili.

SplashData ponuja letni seznam najslabših gesel, med
katerimi sta najpogostejši gesli "12345" ali "geslo".
Pogosto uporabljeno geslo je ime ali rojstni dan vašega
partnerja ali otroka. Tega ne počnite, kajti hekerji
takšna gesla zlahka odkrijejo in tako z lahkoto vstopijo v
vaš račun.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL
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Pri ustvarjanju gesel bodite pozorni na naslednje varne prakse:

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL

1 Daljša gesla so boljša (več kot 
10 znakov je običajno dovolj).

2
V geslo poskusite umestiti
(male in velike) črke, številke,
simbole.

3

Ne bodite predvidljivi. Ne
uporabljajte svojega imena,
rojstnega dne, imena svojih
otrok itd.

4
Ne uporabljajte enakega gesla za
različne račune.
.Pri ustvarjanju novih, močnejših
gesel lahko uporabljate Random
Pasword Generator.

5
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Zato bi morali imeti edinstvena, naključna gesla za vsak
vaš primarni račun - to je vaš glavni poštni račun (ki ga
običajno lahko uporabite za ponastavitev gesel za druge
račune) in vaš bančni račun.

Za druge račune lahko pri oblikovanju novih gesel
naredite variacije že obstoječih gesel.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL
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Preprost način ustvarjanja gesla bi bil:
1. vzemite zadnjo črko spletnega mesta;
2. podvojite število črk v imenu spletnega mesta;
3. prva črka spletnega mesta;
4. lestev (#);
5. črka v abecedi pred zadnjo črko spletnega mesta (z veliko začetnico);
6. črka v abecedi po prvi črki spletnega mesta; …

S tem sistemom bi bilo vaše Facebook geslo: k16f#J16g in Twitter geslo: r14t#qu. Na
ta način si vam ni treba zapomniti vsakega posameznega gesla, temveč samo
mehanizem, ki ste ga uporabili pri ustvarjanju gesla.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL - PRIMER
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Password Managers je zelo uporabno orodje.

To je programska oprema, ki za vas ustvari nova gesla
in zbere vsa gesla na enem mestu. Tako lahko imate
različna gesla za vsako spletno mesto, vendar si vam jih
ni treba zapomniti.

Primera take programske opreme sta LastPass in
1Password.

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL
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Pri uporabi programske opreme za ustvarjanje
gesel je zelo pomembno, da kot glavno,
primarno geslo uporabite močno geslo in da
aktivirate dvostopenjsko avtentikacijo (2FA).

Najpogostejša način dvostopenjske
avtentikacije je, ko vstopite v spletno mesto in
morate pri prijavi navesti svoje geslo in kodo,
ki jo prejmete, ali kot sms na številko
mobilnega telefona ali prek vsiljenega
sporočila. Naredite to za svoje glavne račune,
kot je na primer Google (ki vam to omogoča).

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

POMEMBNOST VARNIH GESEL
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Lažno predstavljanje je vrsta kibernetskega
kriminala. Običajno se stik z žrtvami
vzpostavi preko elektronskega naslova,
telefona ali besedilnega sporočila, ki ga
pošlje nekdo, ki se lažno predstavlja in
pretvarja, da je nekdo drug. Od žrtev želi, da
posredujejo občutljive podatke, kot so
osebni podatki, podatki o bančnem računu,
geslu ...

SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE



1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE

Da ne bi postali žrtev lažnega predstavljanja, morate upoštevati naslednje: 

Zakoniti viri od vas nikoli ne bi zahtevali gesel ali
podatkov o bančnem računu po elektronski
pošti. Zato bodite v tem primerih izjemno
previdni.

NIKOLI NE POSREDUJTE OSEBNIH PODATKOV 
PO ELEKTRONSKI POŠTI
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LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE

Da ne bi postali žrtev lažnega predstavljanja, morate upoštevati naslednje: 

Včasih se lahko kdo predstavlja kot zakonit vir - na
primer kot Google, Facebook, Apple, Amazon, vaša
banka - in vam posreduje navodilo, da morate klikniti
povezavo, če želite spremeniti geslo ali nekaj
posredovati. Vedno preverite pošiljatelja - včasih je
pošta skoraj identična zakonitemu viru, če pa jo boste
natančno preučili, pa boste vendarle našli kaj
sumljivega.

PREVERITE VIRE
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LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE

Da ne bi postali žrtev lažnega predstavljanja, morate upoštevati naslednje: 

Ne klikajte na povezave, ne da bi jih najprej preverili!
Če se z miško pomaknete na povezavo, jo bo vaš
brskalnik prikazal, ne da bi jo dejansko kliknili.
Preverite, ali je kaj napačno (npr. Drive-google.com
namesto drive.google.com) - ne pozabite, da bodo
varna spletna mesta običajno šifrirana (https://).
Tudi če so spletna mesta https:// pazite na krajšave
URL-jev, kot je TinyUrl.

PREVERITE POVEZAVE IN HTTP-JE



1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE

Da ne bi postali žrtev lažnega predstavljanja, morate upoštevati naslednje: 

Če se zdi, da ste prejeli sporočilo od nekoga,
ki ga poznate, ga, preden odprete povezave
ali priloge v njem, najprej primerjajte z
drugimi elektronskimi sporočili, ki ste jih
prejeli od te osebe.

PREVERITE LEGITIMNOST ELEKTRONSKE POŠTE
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LAŽNO PREDSTAVLJANJE IN SPLETNE PREVARE

Da ne bi postali žrtev lažnega predstavljanja, morate upoštevati naslednje: 

Če se sliši predobro, da bi bilo res, potem
verjetno ni res. Primeri spletnih prevar so na
primer obljube, da boste za malo dela in to kar
od doma, prejeli veliko denarja. Ali pa vas tujci
prosijo za pomoč, v zameno pa vam ponujejo
veliko denarja, pri tem pa od vas želijo, da jim
posredujete podatke o svojem bančnem računu.

PREVERITE POVEZAVE IN HTTP-JE



• Ker je internet vseprisoten, je pomembno, da smo pri njegovi uporabi previdni, zlasti
zunaj doma. Če je le mogoče, uporabljajte VPN, ko dvomite o varnosti omrežja, ne
dostopajte do občutljivih podatkov na spletu, svoje osebne podatke pa posredujte le
zaščitenim spletnim mestom, ki bodo šifrirale podatke (poiščite https://);

• Uporabljajte naključna, dolga in edinstvena gesla za vse svoje račune, zlasti za tiste
primarne, ki omogočajo dostop do drugih računov ali občutljivih osebnih podatkov;

• Bodite pozorni na lažno predstavljanje in spletne prevare. Pri odpiranju elektronskih
sporočil oseb, ki jih ne poznate, ali s hiperpovezavami bodite izjemno previdni in
vedno preverite, da pošta prihaja iz legitimnih virov.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

ZAKLJUČEK



APA style reference system
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VIRI

KnowBe4. (n.d.). What Is Phishing? Retrieved from http://www.phishing.org/what-is-phishing
The Dangers of Using Unsecured Wi-Fi | How Bad is it, Really? (2018, August 01). Retrieved from
https://www.finjanmobile.com/the-dangers-of-using-unsecured-wi-fi/

The Do's and Don'ts of Using Public Wi-Fi. (n.d.). Retrieved from https://us.norton.com/internetsecurity-
wifi-the-dos-and-donts-of-using-public-wi-fi.html

What is a Password Manager? - Definition from Techopedia. (n.d.). Retrieved from
https://www.techopedia.com/definition/31435/password-manager

What is a Public Network? - Definition from Techopedia. (n.d.). Retrieved from
https://www.techopedia.com/definition/26424/public-network

What is a VPN? (n.d.). Retrieved from https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html



Ustvarjanje algoritma za ustvarjanje gesel:
1. https://securingtomorrow.mcafee.com/business/simplify-security-password-

algorithm/
2. https://penguindreams.org/blog/password-algorithms/

Primeri običajnih spletnih prevar
3. http://www.phishing.org/what-is-phishing
4. https://www.comparitech.com/vpn/avoiding-common-scams-schemes

Preizkusite svoje znanje o lažnem predstavljanju. 
5. https://phishingquiz.withgoogle.com/

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

DODATNI VIRI

https://securingtomorrow.mcafee.com/business/simplify-security-password-algorithm/
https://penguindreams.org/blog/password-algorithms/
http://www.phishing.org/what-is-phishing
https://www.comparitech.com/vpn/avoiding-common-scams-schemes
https://phishingquiz.withgoogle.com/


1. Ste v lokalni kavarni in uporabljate javno internetno omrežje. Katero od naštetih
dejavnosti ne smete izvesti?

a. Gledati video na Youtube brez prijave v svoj račun.
b. Kupiti knjigo na Amazonu.
c. Brati spletne novice.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

KVIZ



2. Kako vem, če je spletna stran zaupanja vredna in varna?

a) Spletna stran je šifrirana na vseh straneh, kar lahko preverite s pogledom na
povezavo, prvi del povezave namreč sestavlja https://.

b) Ima logotip legitimnega vira, kot je na primer Google ali Dropbox.
c) Brskam po zasebnem internetnem omrežju, zato to ni pomembno.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

KVIZ



3. Kaj je VPN?

a) Virus.
b) Programska oprema, ki zagotavlja varno in šifrirano povezavo, tudi kadar

uporabljamo javno internetno omrežje.
c) Vrsta programske opreme za ustvarjanje in upravljanje gesel.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

KVIZ



4. Katera od naslednjih trditev ne drži?

a. Gesla, ki vsebujejo pogoste besede, kot so rojstni dnevi ali imena zakoncev, otrok
niso varna, saj lahko oseba hitro poišče te informacije in preizkusi različne
kombinacije, da najde geslo.

b. Programsko orodje za ustvarjanje gesel je uporabno orodje za ustvarjanje unikatnih,
naključno generiranih gesel, ki so lahko različna za vsako spletno stran, brez potrebe
po pomnjenju vseh.

c. Dolgo naključno generirano geslo, z velikimi črkami, številkami in simboli je dovolj, da
zagotovimo svojo varnost na spletu, zato ni potrebno, da imamo različna gesla za
različne spletne strani.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

KVIZ



5. Kaj je lažno predstavljanje?

a. Pošiljanje elektronskih sporočil pod pretvezo, da so poslana iz uglednih podjetji,
medtem ko je njihov pravi namen spodbuditi posameznike, da razkrijejo osebne
podatke, kot so gesla, osebni podatki, številke kreditnih kartic …

b. Tip zlonamernega programa podobnega trojanskemu konju.
c. Sopomenka za spletno brskanje.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

KVIZ 



6. Katera od naštetih situacij ni lažno predstavljanje?

a. Prejmete e-pošto od Google Driva, ki vas spodbudi k nadgradnji vašega računa, saj je
le-ta že ta skoraj poln. Pošiljateljev naslov je google-drive@google-drive.com in ko se z
miško postavite na povezavo je ta https://www.google.com/amp/tinyurl.com/7fsxwr.

b. Prejmete e-pošto od Dropbox-a, ki sprašuje o nadgradnji vašega računa, saj je ta že
skoraj poln. Pošiljateljev naslov je no-reply@dropboxmail.com in ko se z miško
postavite na povezavo je ta https://www.dropbox.com/buy

c. Prejmete e-pošto od nekoga s tujine, ki prosi za pomoč pri nakazilu denarja iz njihove
države v zameno za denarno nagrado.

1 SPLOŠNO VARNO RAVNANJE NA SPLETU

QUIZ

https://www.google.com/amp/tinyurl.com/7fsxwr
http://dropboxmail.com
https://www.dropbox.com/buy
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Zlonamerni programi dandanes predstavljajo velik problem: naložimo si jih lahko preko
USB ključka ali preko spleta. Da se primerno zaščitimo pred tovrstnimi napadi je
pomembno, da razumemo, kaj sploh so zlonamerni programi, vrste le-teh in kako se
lahko pred njimi zaščitimo ter s tem zagotovimo lastno varnost

Če boste sledili temu modulu, boste

• več znali o zlonamernih programih;
• znali razvrstiti različne tipe zlonamernih programov;
• vedeli več o varnosti ter zaščiti in preventivi pred zlonamernimi programi.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

UČNI IZIDI
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Zlonamerni programi so programi, katerih
glavni cilj je, da poškodujejo ali uničijo
računalnik ali računalniški sistem brez
uporabnikovega vedenja.

„Malware“ je kratica za zlonamerno
programsko opremo, ki jo je nekdo ustvaril z
namenom škoditi in delovati v nasprotju z
interesi lastnika računalnika.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

KAJ SO ZLONAMERNI PROGRAMI?
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Obstajajo različne vrste zlonamernih programov, vsi pa so bili ustvarjeni z namenom,
da okužijo računalnik in mu povzročijo škodo.

Zlonamerni napadi v računalniškem svetu povzročajo nenehne skrbi, veča se njihova
pogostost, pa tudi sofisticiranost, zato posameznike in podjetja stalno skrbi, kako naj
se pred njimi zaščitijo v polni meri.

Najnevarnejši napadi združujejo tehnike neopaznosti, natančnosti in socialnega
inženiringa, da vdrejo v sisteme in jih ogrozijo. Takšne programe danes razvijajo
predvsem profesionalni kriminalci.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

KAJ SO ZLONAMERNI PROGRAMI?



2

Zlonamerne programe ponavadi delimo v razrede,
glede na to, kako „vstopajo“ v računalnik in glede
na vrsto škode, ki jo povzročajo.

Tradicionalno razvrstitev je Peter Denning
predstavil v poznih 1980-ih.

Na desni so splošne opredelitve vrst zlonamerne
programske opreme. Meje med posameznimi
razredi so dostikrat zamegljene.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

RAZVRŠČANJE ZLONAMERNIH PROGRAMOV

VIRUS

ČRVI

TROJANSKI 
KONJ

LOGIČNA 
BOMBA

ZAJEC

STRANSKA 
VRATA

KORENINSKI 
KOMPLETI

VOHUNSKI 
PROGRAMI
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Zlonamerni program, ki se širi iz enega računalnika na drugega tako, da
se s kopiranjem priključi v datoteke, ki se nato prenesejo do tarče.
Dobimo jih lahko z elektronsko pošto, s priponko ali redko tudi preko CD-
ROM-a, ki vsebuje tovrstne datoteke.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

RAZVRŠČANJE ZLONAMERNIH PROGRAMOV

VIRUS

ČRVI

Zlonamerni program z neodvisno zgradbo, ki se širi iz enega računalnika
na drugega, tako da pušča kopije samega sebe preko internetne
povezave in to brez človeške dejavnosti.

V čem se črv razlikuje od virusa? V zmožnosti, da avtomatsko pušča
kopije samega sebe brez kakršne koli človeške dejavnosti; za razliko od
virusa pri črvu ni potrebno, da se priključi v že obstoječi program.



2

Tip zlonamernega programa, ki se navzven predstavlja, da je običajen
oziroma zakonit program. Kibernetični tati ali hekerji ga uporabljajo, ko
želijo pridobiti dostop do uporabnikovega sistema. Trojanski konji jim
omogočajo, da vohunijo za nami, nam kradejo občutljive podatke ali pa
da v naš sistem vstopijo skozi zadnja vrata.

ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

RAZVRŠČANJE ZLONAMERNIH PROGRAMOV

TROJANSKI 
KONJ

LOGIČNA 
BOMBA

Zlonamerni program, ki ga sproži nek zunanji dogodek, kot so pojav
določenega datuma, ure ali nastanek oziroma izbris določenega podatka,
kot na primer izbris datoteke ali vnos v podatkovno bazo.

Zlonamerni program, ki lahko na primer zavzame ves medpomnilnik
sporočil, datotečni prostor ali nadzorne kontrole blokov na računalniškem
sistemu.

ZAJEC



2 ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

RAZVRŠČANJE ZLONAMERNIH PROGRAMOV

STRANSKA 
VRATA

Zlonamerni program, ki, ko enkrat pride do tarče, pridobi dostop do
sistema brez prijave v sistem ali overitvenih postopkov. Vstopi skozi
stranska vrata.

Avtomatski programski paket, ki ga heker uporabi, da zakrije vdor v
sistem in pridobi administrativni ( tj. korenski) dostop na računalniku ali
računalnikovi internetni povezavi.

KORENINSKI 
KOMPLETI

VOHUNSKI 
PROGRAMI

Programska oprema, ki vdre v sistem in na skrivaj pošilja osebne
informacije tretji osebi. Program lahko okuženemu uporabniku ukrade
osebne podatke in gesla ter tudi pomembnejše dokumente.
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ZAŠČITA IN PREVENTIVA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI

Kako lahko poskrbimo, da sta naš računalnik in omrežje varna pred zlonamernimi
programi? Obstajata dva ključna koraka:

OSEBNO ZAVEDANJE ORODJA ZA ZAŠČITO

Najpogostejši način širjenja tovrstnih
programov je preko elektronske pošte.
Razlog je v tem, da zlonamerni programi
pogosto izgledajo, kot da so poslani s strani
znanih podjetji, bank ali poznanih oseb.

Močan antivirusni program je osnovna
komponenta tehnološke varnosti, ki bi jo
moral imeti vsak osebni ali poslovni
računalniški sistem.
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ZAŠČITA IN PREVENTIVA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI

Kombinacija osebnega zavedanja in uporabe dobrih orodij za zaščito lahko prepreči
zlonamerne napade in poskrbi, da je vaš računalnik kar se da varen.

Izogibajte se sumljivim povezavam in elektronski pošti: Ko prejmete sumljivo sporočilo ali
povezavo, jo morate takoj izbrisati ali se ji izogniti. Lahko gre za primer lažnega
predstavljanja, ki želi uporabnika prepričati, da prenese zlonamerni program ali izda
občutljive informacije. Zelo neobičajno je, da bi podjetja prosila za osebne informacije ali
gesla preko elektronske pošte.

OSEBNO ZAVEDANJE
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ZAŠČITA IN PREVENTIVA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI

Izogibajte se sumljivim spletnim mestom: Če opazite
karkoli sumljivega na spletni strani, bodisi URL ali
kakšno značilnost spletne strani, bodite izjemno
previdni in na stran ne vnašajte osebnih podatkov.
To, ali je spletna stran verodostojna, lahko preverite s
pomočjo URL povezave – ta vsebuje HTTPS protokol.

Preden si prenesete programsko opremo, jo
preverite: Preden na računalnik namestite karkoli
novega, vključno z brezplačnimi ali preizkusnimi
različicami, preglejte informacije o programski
opremi in ocene v zvezi z njo.
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ZAŠČITA IN PREVENTIVA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI

Kombinacija osebnega zavedanja in uporabe dobrih orodij za zaščito lahko prepreči
zlonamerne napade in poskrbi, da je vaš računalnik kar se da varen.

ORODJA ZA ZAŠČITO

Na računalnik namestite antivirusni program: Napredni antivirusni program, ki skrbno
nadzoruje sistem, lahko zaščiti računalnik pred pogostimi nevarnostmi. Četudi
antivirusni program ne bo zaustavil vsakega napada, bo zelo koristen v boju proti dobro
znanimi zlonamernimi napadi.
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ZAŠČITA IN PREVENTIVA PRED ZLONAMERNIMI PROGRAMI

Postavite požarni zid: poskrbite, da je požarni zid vedno
aktiven, priključen in pravilno nastavljen.
Ustvarite močna in edinstvena gesla: Veliko ljudi še
vedno uporablja gesla, ki jih je moč hitro uganiti ali isto
geslo za vse račune. Pomembno je, da uporabljamo za
vsak račun drugo geslo ter da so naša gesla močna in
edinstvena.
Poskrbite da so nameščene vse varnostne nadgradnje:
Redno nameščajte nadgradnje proti zlonamerni
programski opremi. To je predvsem pomembno pri
programih, ki so široko uporabljeni, kot sta na primer
Java in Adobe



• Zlonamerni programi dandanes predstavljajo velik problem: naložimo si jih lahko
preko USB ključka ali preko spleta.

• Sami lahko najbolje poskrbimo za svojo spletno varnost. Ta bo največja, kadar bo
kombinacija našega osebnega zavedanja in previdnosti (na spletnih mestih in pri
prejetih elektronskih sporočilih) ter uporabe močnih orodij za antivirusno zaščito.

• Spletno varnost lahko zagotovimo na več načinov. Z upoštevanjem podanih nasvetov,
lahko bistveno povečamo varnost našega računalnika, podatkov in omrežja.

2 ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO
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1. Kakšna je razlika med virusi in zlonamerno programsko opremo?
https://www.youtube.com/watch?v=fKxuKWsA_JI
2. James Lyne: Vsakodnevni kibernetski kriminal - in kaj lahko storite v zvezi s tem:
https://www.youtube.com/watch?v=fSErHToV8IU
3. To se zgodi, ko odgovorite na nezaželeno elektronsko pošto:
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ

2 ZAŠČITA PRED ZLONAMERNO PROGRAMSKO OPREMO

DODATNI VIRI

https://www.youtube.com/watch%3Fv=fKxuKWsA_JI
https://www.youtube.com/watch%3Fv=fSErHToV8IU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=_QdPW8JrYzQ


1. Kaj je zlonamerna programska oprema?

a) Programska oprema, ki vdre v računalnik in na skrivaj pošilja osebne podatke tretji
osebi.

b) Vsaka programska oprema, ki je ustvarjena z namenom, da poškoduje ali onemogoči
računalnik ali računalniške sistem brez vednosti uporabnika.

c) Samodejni programski paket, ki ga lahko heker uporablja za prikrivanje vdorov in
pridobivanje administrativnih, tj. korenskih privilegijev v računalniku ali
računalniškem omrežju.
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KVIZ



2. Povežite pojme z definicijami:

1) Virus

2) Stranska vrata

a) Zlonamerni program z neodvisno zgradbo, ki se širi 
iz enega računalnika na drugega, tako da pušča kopije 

samega sebe preko internetne povezave in brez 
uporabe okuženih datotek ali človeške dejavnosti.

b) Zlonamerni program, ki se širi iz enega računalnika 
na drugega tako, da se s kopiranjem vdela ali priključi 

v  datoteke, ki se nato transportirajo do tarče.
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2. Povežite pojme z definicijami:

3) Črvi

4) Vohunski programi

c) Programska oprema, ki vdre v sistem in na skrivaj 
pošilja osebne informacije tretji osebi. 

d) Zlonamerni program, ki, ko enkrat pride do tarče, 
pridobi dostop do sistema brez normalne prijave v 

sistem ali overitvenih postopkov. 
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Pravilni odgovori: 1-b); 2-d); 3-a); 4-c): 



3. Kaj je črv?

a) Zlonamerni program z neodvisno zgradbo, ki se širi iz enega računalnika na drugega,
tako da pušča kopije samega sebe preko internetne povezave in brez uporabe
okuženih datotek ali človeške dejavnosti.

b) Zlonamerni program, ki se mora priključiti na obstoječi program, da lahko škodi
računalniku ali datotekam. Brez tega ne more poškodovati datotek, tudi če je
nameščen na vašem računalniku.

c) Še ena različica virusa.
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4. Katera sta najpomembnejša koraka pri zaščiti vašega računalnika oziroma
računalniškega omrežja pred zlonamernimi programi?

a. Osebno zavedanje
b. Namestitev antivirusne programske opreme
c. Kombinacija osebnega zavedanja in uporabe močne antivirusne programske opreme
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5. Zakaj je pomembno ustvarjati in uporabljati močna gesla?

a. Ljudje še vedno uporabljajo preprosta gesla, ki jih lahko hitro uganemo. Pomembno je,
da isto geslo uporabljamo samo za en ali dva računa.

b. Ljudje uporabljajo isto geslo za vse svoje račune ali pa uporabljajo preprosta gesla, ki
jih lahko hitro uganemo. Pomembno je, da eno geslo uporabimo le za en račun.

c. Ni vam treba skrbeti za svoja gesla, ker ta niso pomembna za varnost vaših podatkov
in računov na spletu.
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6. Izberite najboljši način za preprečitev, da bi zlonamerni programi okužili vaš
računalnik?
a. Izogibanje sumljivih elektronskim sporočilom in spletnim mestom: če je na spletnem

mestu ali v elektronskem sporočilu sporočilu, ki ste ga prejeli, kaj nenavadnega, se
nanj ne odzivajte in ne vnašajte osebnih podatkov, četudi ste k temu pozvani.

b. Izklopite požarni zid. Požarni zid nima pomembne funkcije za zaščito računalnika, zato
naj bo izključen, da ne bi praznili baterije.

c. Za zagotovitev varnosti računalnika, omrežja in osebnih podatkov je najpomembnejša
kombinacija varnostnih in preventivnih metod. Ni ene same rešitve, ki bi bila
stoodstotno učinkovita.
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