
   

ZAŠčITITE SVOJ
RAčUNALNIK V 3 KORAKIH

Če se računalnik začne vesti nenavadno, je morda okužen. V takih primerih 

takoj pokličite strokovnjaka!

Priporočljivo je tudi, da imate nameščen filter za nezaželeno pošto, protivo-

hunski program in filter za neprimerne vsebine, če imate majhne otroke. Za 

starše z otroki pride prav tudi program za omejevanje časa na računalniku oz. 

internetu.

Če imate brezžičen dostop do interneta na usmerjevalniku (routerju), določite 

trdno geslo, s katerim onemogočite sosedom in drugim v območju, da se prik-

lopijo na internet prek vas. Na usmerjevalniku pa lahko tudi omejujete, katere 

spletne strani lahko obiskuje vaš otrok in koliko časa lahko preživi na internetu. 

Za dodatne informacije vam je na voljo www.safe.si!

na računalnik namestite antivirusni program,
ki ga redno posodabljate

računalnik zaščitite z vklopljenim požarnim zidom

posodabljate svoj operacijski sistem

1.
2.

3.
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KAKŠNA SO VARNA 
SPLETNA GESLA?

Kako lahko svoje geslo ohraniš varno?
• Svoje geslo ohrani skrito in ga ne posreduj drugim osebam (tudi najboljšim prijateljem ne).

• Ob najmanjšem sumu, da je za tvoje geslo izvedel nekdo drug, ga nemudoma zamenjaj.

• Zlorabo svojega gesla oz. krajo identitete takoj prijavi skrbniku spletne strani, kjer se ti je 
to zgodilo!

• Nasvet, kako si lažje zapomniš svoje geslo, ki sicer izgleda nelogično: »Dbk3rp« - Danes 
bom kupil 3 rdeče paradižnike.

• Priporočamo ti, da svoj e-poštni naslov raje opišeš, namesto da ga v celoti objaviš na inter-
netu. Tako si zagotoviš, da ga ne bodo prebrali in uporabili pošiljatelji spama oz. nezaželene 
pošte.

Primer: zvezda.danica@mojmail.com = zvezda pika danica at mojmail pika com

Za dodatne informacije vam je na voljo www.safe.si!

Pri svojih spletnih aktivnostih (e-pošta, MSN, 
družabna omrežja, forumi, blogi ...) uporabljaj varna 
gesla, ki naj bodo skrivnost. Pogosto jih spreminjaj. 
Za gesla ne uporabljaj osebnih podatkov (svojega 
imena, rojstnega datuma, imena psa ...).  
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DRUŽINSKA PRAVILA ZA 
UPORABO INTERNETA

Računalnik smo doma postavili v dnevni prostor 

in nikakor ne v otroško sobo!

Poskrbeli smo za ustrezno zaščito računalnika 

z namestitvijo antivirusnih programov in proti-

požarnega zidu.

Pazimo, da na internetu osebnih podatkov 

ne objavljamo javno - uporabljamo primerne 

vzdevke in poskrbimo, da je naš profil za dostop 

do spletnih skupnosti ali za igranje iger zaseben!

Vemo, da so gesla za dostop do elektronske po-

šte, MSN-ja ali spletnih skupnosti skrivnost, ki je 

ne zaupamo niti najboljšim prijateljem.

V družinskem krogu za vse veljajo družinska 

pravila uporabe interneta! Med njimi je tudi ča-

sovna omejitev uporabe računalnika oz. inter-

neta.

Zavedamo se, da ni vse res, kar vidimo oz. pre-
beremo na internetu. 

Do drugih uporabnikov interneta smo strpni in 
prijazni - upoštevamo spletni bonton.

Srečanje z ljudmi, ki smo jih spoznali prek inter-
neta, je lahko tvegano dejanje. Internetni prija-
telji morda niso tisto, za kar se izdajajo.

Spoštujemo lastnino drugih uporabnikov in-
terneta. Nezakonito presnemavanje glasbe, fil-
mov, videoiger ter računalniških programov je 
povsem enako, kot da bi to ukradli v trgovini. 

Starši vedo, kaj njihovi otroci delajo na interne-
tu. Otroci svoje izkušnje z interneta delijo z njimi 
ter jim zaupajo, če jim je zaradi česarkoli na in-
ternetu neprijetno.

Za dodatne informacije vam je na voljo www.safe.si!
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Premisli, preden 
se daš na net!

Ne pozabi!

Premisli, kakšne fotke in podatke o sebi objavljaš 

na netu! Na netu objavljaj le tisto, za kar ti je RES 

vseeno, če vidi kdorkoli!

Zaščiti svoj blog, spletno stran, galerijo slik z ge-

slom, ustvari si zasebni profil v spletnih skupno-

stih ali pri igranju iger.

Pazi na svoje geslo za dostop do elektronske 

pošte, MSN-ja ali spletnih skupnosti - naj bo to 

skrivnost, ki je ne zaupaš niti najboljšemu fren-

du!

Če objavljaš fotke, posnetke drugih, jih obvezno 

vprašaj za dovoljenje! 

Če pri uporabi neta naletiš na težave, lahko po-

kličeš NASVET ZA NET na brezplačno tel. števil-

ko 080 80 22, kjer ti bodo svetovali, kako rešiti 

problem.

Kar je enkrat na spletu, ostane tam za vedno. Tudi, če si ka-

sneje premisliš in vsebino izbrišeš, ne veš, kam se je razširi-

la, kdo si jo je skopiral, shranil ali forwardiral naprej svojim 

frendom ...

Za dodatne informacije vam je na voljo www.safe.si!
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