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III 

POVZETEK 

Namen diplomske naloge je uporabniku informacijske-komunikacijske tehnologije predstaviti 

nevarnosti računalniškega kriminala in inštitucije, ki se ukvarjajo s prijavami vseh vrst 

računalniške kriminalitete ter z izobraževanjem in obveščanjem varne uporabe informacijske-

komunikacijske tehnologije. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni osnovni pojmi 

računalniške kriminalitete, posledice in primeri računalniške kriminalitete, pravna ureditev na 

področju računalniške kriminalitete v Sloveniji ter aktivnosti na področju varne uporabe 

informacijske-komunikacijske tehnologije v Sloveniji. Praktični del diplomske naloge je 

razkril, da imajo anketiranci na svojih napravah, s katerimi dostopajo do svetovnega spleta, v 

večini nameščeno ustrezno zaščito, obenem pa se v večini zavedajo nevarnosti, ki nanje 

prežijo pri uporabi informacijske-komunikacijske tehnologije. Rezultati spletnega vprašalnika 

so razkrili, da anketiranci ne poznajo ustreznih inštitucij v Sloveniji, kamor se lahko obrnejo 

po pomoč v povezavi z zlorabami in informacijami glede varne uporabe informacijske-

komunikacijske tehnologije. 

Ključne besede: računalniška kriminaliteta, kibernetična kriminaliteta, informacijska 

komunikacijska tehnologija, protivirusna programska oprema, virusi, zloraba, varnost, 

družbena omrežja. 

SUMMARY 

The purpose of this diploma paper is that the user of information and communications 

technology (ICT) gets introduced to computer crime threats and institutions dealing with 

reports on computer crime and which educate and inform users about the safe usage of 

information and communications technology. Basic terms on computer crime, consequences 

and examples of computer crime, legal system on computer crime in Slovenia as well as 

activities related to safe usage of information and communications technology in Slovenia are 

presented in the theoretical part of diploma paper. The practical part of diploma paper has 

revealed that adequate protection is installed on most of the devices that the respondents 

access the World Wide Web with, at the same time the majority is aware of the threats that 

lurk on them while using the information and communications technology. The results of the 

online questionnaire have revealed that respondents are unfamiliar with the adequate 

institutions in Slovenia, where they can turn to for help regarding the abuse and information 

on safe usage of information and communications technology. 

Keywords: computer crime, cyber-crime, information and communications technology,          

antivirus software, viruses, abuse, security, social networks. 
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1 UVOD 

Število spletnih incidentov se iz dneva v dan povečuje in slovenski prostor pri tem ni izjema. 

Problem razvoja varne uporabe se kaže v tem, da se skladno z razvojem informacijske 

tehnologije (v nadaljevanju IT) ni razvijala tudi varna uporaba IT in svetovnega spleta. 

Zlorabe, vezane na IT in na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), 

so na vseh področjih, tako na poslovnem kot tudi na družbenem, saj je uporaba svetovnega 

spleta nepogrešljiv in sestavni del življenja. Zato je prav, da se z nevarnostmi, ki prežijo na 

nas v vsakdanjem življenju z uporabo IKT in svetovnega spleta, seznanimo in nanje 

opozarjamo. S tem namenom bomo v diplomski nalogi poskusili osvetliti problem 

računalniške kriminalitete s poudarkom na zlorabi osebnih podatkov. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

IKT ima pomembno vlogo v komunikaciji in je nepogrešljiva pri delu v službi in pri domačih 

opravilih. Z uporabo IKT si širimo znanje, omogoča dostop do informacij, povezovanje in 

komuniciranje (e-pošta, socialna omrežja) ter nudi razvedrilo. Pojem IKT vključuje vso IT, ki 

jo uporabljamo za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje in zaščito podatkov ter prenos in 

uporabo vseh vrst informacij in omogočanje komunikacije (Čelebić in Rendulić 2012, 19). Za 

IT uporabljamo računalniško strojno opremo (računalnike vseh vrst, prenosne telefone), 

računalniške programe in računalniško omrežje. IKT omogoča, da se lahko hitro, kjerkoli in 

kadarkoli povežemo s svetovnim spletom ter smo dosegljivi v vsakem trenutku. Pri povezavi 

ima pomembno vlogo internet ali medmrežje. »Medmrežje je mednarodni izraz, izpeljan iz 

angleške besede Inter-Network, in pomeni računalniško omrežje oziroma povezanost 

računalnikov po celem svetu. Povezanost računalniških omrežij ureja protokol TCP/IP     

(ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ki je standardiziran način 

komuniciranja in omogoča, da so vsi računalniki na svetu med seboj povezani preko interneta, 

ne glede na lokacijo« (Čebelić in Randulić 2012, 19). Internet nudi različne storitve, kot so 

elektronska pošta, spletne konference, klepetalnice, svetovni splet in drugo. Svetovni splet, 

kot ena izmed najpomembnejših in najuporabnejših storitev interneta (ang. World Wide Web), 

je množica dokumentov, nameščenih na računalnikih, ki se nahajajo na internetu. Za 

uporabnika je svetovni splet množica dokumentov, ki se imenujejo spletne strani in nekatere 

imajo povezave na druge spletne strani širom sveta, katerim uporabnik sledi s klikom. »Za 

ogled spletnih strani pa potrebujemo programsko opremo, imenovano brskalnik« (Internet 

Explorer, Firefox idr.) (SERŠ 2016). 

 

 



 

2 

Uporaba svetovnega spleta se po svetu in v Sloveniji povečuje. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije (SURS) je svetovni splet v 1. četrtletju 2016 redno uporabljalo    

75 % oseb, starih 16–74 let (SURS 2016). V letu 2015 je bilo v tej starostni skupini 73 % 

uporabnikov. Največ uporabnikov svetovnega spleta je v starostni skupini 35–44 let, najmanj 

pa v starostni skupini 65–74 let (29 %) (prav tam). Posamezniki do svetovnega spleta 

dostopajo preko različnih naprav. Preko mobilnih telefonov do svetovnega spleta v starostni 

skupini 16–74 let dostopa kar 55 % oseb, predvsem mlajše generacije, od tega v starostni 

skupini 25–34 let kar 91 % oseb. Uporabniki uporabljajo svetovni splet za različne namene – 

komuniciranje, razvedrilo, finančne dejavnosti, za izobraževanje in drugo, in sicer od tega za 

telefoniranje 32 % oseb, za storitve e-bančništva 35 % oseb, za poslušanje glasbe 36 % oseb, 

za različne video vsebine na svetovnem spletu 48 % oseb in 15 % oseb za izobraževalne 

namene. 78 % gospodinjstev ima dostop do svetovnega spleta, od tega jih 29 % dostopa preko 

optičnega omrežja, ostali preko mobilne širokopasovne povezave (SURS 2016).  

Širitev uporabe svetovnega spleta odpira možnosti za izvajanje kriminalnih dejanj. V literaturi 

zasledimo pojme, kot so računalniška kriminaliteta, kriminaliteta v kiber prostoru, kibernetska 

kriminaliteta, IT kriminaliteta, IKT kriminaliteta, e-kriminaliteta ter virtualna kriminaliteta.  

Turban idr. (2013) navaja, da je kraja oziroma zloraba osebnih podatkov najbolj razširjena in 

najhujša oblika računalniške kriminalitete. Z uporabo različnih socialnih omrežij in spletne 

trgovine uporabniki nepremišljeno razkrivajo svoje osebne podatke, ne zavedajoč se, da te 

podatke v virtualnem svetu lahko vidi tudi nepovabljena oseba ter jih zlorabi. Z zlorabo 

osebnih podatkov se nepridipravi okoriščajo predvsem zaradi finančne koristi, prav tako sta v 

porastu spletno nadlegovanje (na udaru so večinoma najstniki) in spletno obrekovanje (pri 

sporočanju oziroma komentiranju na družabnih omrežjih). Pri uporabi svetovnega spleta se 

nevarnost skriva v lažnem občutku anonimnosti. Zaradi vseh nevarnosti, ki prežijo na 

uporabnike, je potrebno uporabnike seznanjati z vidiki varne uporabe svetovnega spleta, jih 

opozarjati na zlorabe in jih podučiti, kako se nevarnostim zoperstaviti, obenem pa jih 

ozavestiti glede zakonske ureditve in na katere inštitucije se v primeru zlorabe obrniti.  

V Sloveniji je ustanovljena agencija SI-CERT, kamor lahko prijavimo incidente. V letu 2016 

je vlada Republike Slovenije sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2020 – Strategija 

kibernetske varnosti. Informacijska varnost je pravno formalno urejena s Kazenskim 

zakonikom Republike Slovenije, Zakonom o elektronskih komunikacijah, s Splošnim aktom o 

varnosti omrežij in storitev Agencije za komunikacijska omrežja in storitve AKOS. Agencija 

SI-CERT je že v letu 2011 pripravila nacionalni program Varni na internetu, preko katerega 

širšo javnost ozaveščajo in izobražujejo glede varne uporabe IKT. 
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge 

Osnovni namen razvoja IKT je po Dimic in Dobovšek (2012, 19) oblikovanje virtualnega 

prostora, ki bi omogočil svobodno komunikacijo in izmenjavo informacij. Te prednosti so 

lahko obenem velika tveganja tako za podjetja kot posameznike (npr. izguba poslovnih in 

osebnih podatkov).  

Kljub temu da imamo v Sloveniji zakonodajo in tudi nacionalni program varne rabe interneta, 

je vdorov in zlorab vse več. Vseh nevarnosti, ki prežijo na uporabnike svetovnega spleta, je na 

enem mestu nemogoče opisati. Zato se bomo v diplomski nalogi osredotočili na zlorabo in 

varovanje osebnih podatkov. Namen naloge je raziskati, ali so uporabniki spletnih storitev 

seznanjeni z nevarnostmi in zlorabami osebnih podatkov, ki prežijo nanje ob vsakodnevni rabi 

svetovnega spleta, ter preučiti, kako se pred zlorabo osebnih podatkov zaščitijo in kako 

ravnajo v primeru zlorabe osebnih podatkov.  

V diplomski nalogi bomo sledili naslednjim ciljem: 

• predstaviti osnovne pojme s področja računalniške kriminalitete, 

• predstaviti vrste računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi osebnih podatkov, 

• narediti pregled pravne ureditve računalniške kriminalitete v Sloveniji in pravne ureditve 

varstva osebnih podatkov, 

• predstaviti projekt agencije SI-CERT in Varni na internetu, 

• poskusiti ugotoviti, ali znajo anketiranci varovati osebne podatke oziroma ali vedo, katere 

osebne podatke je varno razkriti. 

Hipoteze, ki jim bomo sledili v diplomski nalogi, so: 

Prva hipoteza: Večina anketirancev na svojih računalnikih nima nameščene ustrezne 

programske zaščite. 

Druga hipoteza: Večina anketirancev, ki na socialnih omrežjih pogosto objavljajo tako svoje 

osebne podatke kot osebne podatke družinskih članov in prijateljev (npr. počutje, slike, 

mnenja), meni, da so varni pred zlorabo le-teh. 

Tretja hipoteza: Pri vsakodnevni uporabi IKT se večina anketirancev ne zaveda nevarnosti 

zlorabe osebnih podatkov. 

Četrta hipoteza: Več kot polovica anketirancev v primeru računalniške kriminalitete ne pozna 

ustreznih inštitucij, na katere se lahko obrne v teh primerih. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev pri obravnavanju problema 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

bomo preučili domačo in tujo strokovno literaturo, članke strokovnjakov s področja 

računalniške kriminalitete, prispevke, slovensko zakonodajo in predpise ter ostale aktivnosti 

ali projekte na tem področju. Z deskripcijo bomo poskušali obrazložiti pojem in značilnosti 

računalniške kriminalitete ter zakonodajo na tem področju v Sloveniji. 

V empiričnem delu bomo z obdelavo spletnega vprašalnika poskušali ugotoviti, kako varno 

anketiranci uporabljajo spletne strani in družbena omrežja. 

S pomočjo spletnega vprašalnika bomo poskušali ugotoviti, s kakšnim namenom anketiranci 

uporabljajo računalnik, ali imajo na računalniku nameščeno zašito in katero, ali se zavedajo 

pasti uporabe IKT, ali so se že soočili s kakšno zlorabo ter kako so se z njo soočili. Iz 

obdelanega spletnega vprašalnika bomo ugotovili, v kolikšni meri in na kakšen način so 

uporabniki spletnih strani seznanjeni s predpisi o uporabi IKT in o računalniški kriminaliteti, 

o varni uporabi IKT ter o varni rabi osebnih podatkov na svetovnem spletu in družbenih 

omrežjih. Anketiranci bodo izbrani naključno, spletni vprašalnik pa bo anonimen. Vzorec 

spletnega vprašalnika bomo obdelali na vsaj 200 naključno izbranih anketirancih. Zbrane 

podatke bomo obdelali v programu Microsoft Excel in uporabili metodo opisne statistike, 

obdelane rezultate pa nato prikazali opisno, grafično in tabelarično. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da anketiranci uporabljajo IKT, zaupajo svetovnemu spletu in družbenim 

omrežjem, ki jih uporabljajo. Obenem predpostavljamo, da anketiranci poznajo določene 

pasti, ki prežijo na uporabnike z uporabo IKT, ter so seznanjeni z razširjenostjo računalniške 

kriminalitete, hkrati pa vedo, kako reagirati in komu prijaviti računalniško kriminaliteto. 

Upamo, da bodo anketiranci vprašanja razumeli, nanje odgovarjali po vesti in da bodo 

odgovori odražali njihovo realno mnenje. 

Vzorec zaradi načina zbiranja podatkov ne bo reprezentativen, saj bomo spletni vprašalnik 

posredovali prijateljem in znancem, ti pa bodo nato vprašalnik posredovali naprej svojim 

prijateljem in znancem. Zato rezultatov spletnega vprašalnika ne bo mogoče posplošiti na 

slovensko populacijo. 
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2 RAČUNALNIŠKA KRIMINALITETA 

IKT je priročno in uporabno orodje za velik krog populacije. Uporablja se na številne načine 

tako pri poslovanju kot opravljanju vsakdanjih opravil uporabnikov IKT in v zadnjem času za 

druženje. Človeštvo je postalo odvisno o IKT, ki pa žal nadzoruje tudi večino opravil, ki jih 

izvajamo preko IKT in svetovnega spleta. Namesto pisemskih pošiljk uporabljamo 

elektronsko pošto, pametni telefoni so predvsem med mladimi nadomestili klasične telefone, 

IKT nadomešča fizično delo (npr. spletne trgovine) in je nepogrešljiva v industriji ter 

predstavlja nepogrešljiv element tehnološke ter na matematiki temelječe znanosti. Osnovni 

namen razvoja IT in svetovnega spleta je po Dobovšek in Dimc (2012, 11) oblikovanje 

virtualnega prostora, ki bi omogočilo svobodno komunikacijo in izmenjavo informacij. V 

začetni fazi razvoja IKT so bili varnostni mehanizmi zanemarjeni, zato se danes sočasno z 

razvojem IT razvija tudi varnost pri uporabi IKT. Razširjenost uporabe IKT odpira velike 

možnosti za zlorabo informacijskih sistemov in osebnih podatkov, predvsem zaradi naivnega 

razmišljanja uporabnikov IKT, da so pri uporabi svetovnega spleta, predvsem pri veliki 

razširjenosti uporabe družbenih omrežij varni in zato ne nameščajo varnostnih nastavitev 

oziroma niso seznanjeni z njihovim obstojem. 

Računalniško kriminaliteto je težko definirati, prav tako v literaturi ni moč zaslediti enotne 

definicije. Zasledimo le različna imena v povezavi z zlorabo IT in IKT, kot so računalniška 

kriminaliteta, kriminaliteta povezana z računalnikom, kibernetska kriminaliteta, kriminaliteta 

v kiber prostoru, kiberkriminal, IT kriminaliteta, z IT povezana kazniva dejanja, internetna 

kriminaliteta, e-kriminal in hi-tech kriminaliteta.  

2.1 Računalniška in kibernetska kriminaliteta 

S hitrim razvojem ponudbe IKT se v sodobnem svetu hitro menja tudi oblika kriminalitete. 

Nekatera kazniva dejanja izginjajo, pojavljajo se nova in z njimi tudi motivi kaznivih dejanj. 

Po Jakulinu (1997, 1) kriminaliteta v zvezi z računalniki predstavlja poseben tip kriminalitete. 

Težko je postaviti mejo med računalniško in kibernetsko kriminaliteto. 

Profesor Carter (1995) z Michiganske univerze v ZDA je bil med prvimi, ki je opravil 

razdelitev računalniških kaznivih dejanj in jih je definiral na štiri vrste računalniške 

kriminalitete:  

• računalnik kot cilj napada,  

• računalnik kot sredstvo, 

• računalnik kot slučajno sredstvo, 

• kazniva dejanja v povezavi z računalniško tehnologijo.  

Njegovi razdelitvi sledi večina vrednotenj računalniške kriminalitete. 
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Po Dimc in Dobovšek (2012, 20) je računalniška kriminaliteta opredeljena kot uporaba 

računalnika za izvedbo kaznivega dejanja. Navedeno je, da »o računalniški kriminaliteti 

govorimo v primerih, pri katerih je uporaba računalnika bistvena za izvedbo kaznivega 

dejanja«. Pri tovrstnem dejanju je računalnik uporabljen kot pripomoček oziroma sredstvo za 

izvedbo kriminalnega dejanja, ki je le orodje v rokah človeka, s katerim je kaznivo dejanje 

izvedel. Računalnik ima pri tem pomembno vlogo, kazniva dejanja pa se izvajajo s pomočjo 

in v okviru interneta (prav tam). 

Laudon (2012, 145) računalniško kriminaliteto opredeljuje kot skupek nedovoljenih dejanj z 

uporabo računalnika ali proti računalniškemu sistemu. Predmet kaznivega dejanja je pri teh 

dejanjih računalnik, pri čemer je uničen računalniški sistem ali center podjetja (prav tam).  

O'Brien (2011, 534) navaja, da je računalniška kriminaliteta nepooblaščena uporaba in 

nepooblaščeni dostop do podatkov in omrežnih virov ter nepooblaščeno objavljanje in 

kopiranje programske opreme. Prav tako meni, da pod kriminaliteto spadajo uničenje strojne 

in programske opreme, omejitev dostopa končnim uporabnikom do njihovih podatkov ter 

nepooblaščena uporaba tujih omrežnih virov za pridobitev materialnih in nematerialnih 

dobrin. 

Po Dimitrijeviću (2008) je računalniška kriminaliteta fenomen sodobnega časa. Pri tem je 

računalnik angažiran kot sredstvo in cilj izvrševanja kaznivih dejanj, ljudje pa so tisti, ki 

kaznivo dejanje izvršijo. Zato pravi, da računalniške kriminalitete ni potrebno posebej ločiti 

od splošnega kriminala, saj je med njima velika povezava, ki se kaže v dobi razvoja IT na 

vseh področjih življenja. 

Brvar (1982, 94) definira računalniško kriminaliteto kot kriminaliteto v zvezi z računalnikom, 

kjer se računalnik pojavlja kot sredstvo, predmet ali objekt napada za izvršitev ali poskus 

izvršitve kaznivega dejanja. Pri tem je potrebno določeno znanje iz računalništva (tehnika 

informatike) ali informatike (uporabna informatika). 

Smrkolj (2000, 5) pod definicijo računalniška kriminaliteta razume kazniva dejanja, pri 

katerih je računalnik orodje ali cilj napada. 

Glede na vlogo, ki jo ima računalnik, deli Sherman (2000, 5) računalniško kriminaliteto na tri 

vrste: 

• računalnik kot predmet, žrtev ali tarčo – napad na zasebnost, celovitost in dostopnost 

računalniških informacij in storitev; 

• računalnik kot fizični dejavnik ali nosilec zapisa –za napad je uporabljen računalnik ali 

povezane naprave za shranjevanje podatkov, pomembnih za izvajanje kaznivih dejanj; 

• računalnik kot pripomoček ali orodje – klasična kazniva dejanja, izvedena s pomočjo 

računalnikov, omrežja ali povezanih naprav. 
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O računalniški kriminaliteti govorimo, kadar je zlorabljen računalnik. Pri tem se računalnik 

pojavlja kot orodje ali kot tarča napada za izvršitev ali poskus izvršitve kaznivega dejanja. 

Nanaša se na dejanja, ki so storjena s pomočjo elektronske opreme za obdelavo podatkov in 

povzročijo nezaželene posledice. Ta dejanja se nanašajo na vdor v računalnik, uničenje, 

odstranitev ali drugo zlorabo računalnika, računalniških sistemov, podatkov ali računalniških 

programov. Splošno sprejete definicije računalniške kriminalitete med avtorji in raziskovalci 

ni. Je pa za nekatere avtorje pojem računalniška kriminaliteta sporen, saj kriminaliteto 

klasificira po uporabi sredstva za izvajanje kaznivega dejanja. Za avtorje je primernejše 

poimenovanje kibernetska kriminaliteta, ki upošteva tako kriminaliteto v zvezi z 

računalnikom kot kriminaliteto, storjeno v kibernetičnem prostoru. 

Kibernetska kriminaliteta se navezuje na informacijske sisteme, kibernetski prostor in 

digitalno tehnologijo. Kibernetski kriminal pa imenujemo pojavno obliko kaznivih dejanj in 

velja za najhitreje razvijajočo se obliko kriminala. Po Šepec (2015) delimo kazniva dejanja 

kibernetskega kriminalna v tri skupine: 

• v dejanja, povezana z integriteto – informacijski sistem je tarča napada, 

• v dejanja, povezana z računalnikom, kjer je informacijski sistem orodje za kaznivo 

dejanje, 

• v dejanja, povezana z vsebino, kjer se kaznivo dejanje navezuje na določeno digitalno 

vsebino (npr. posnetki spolnih zlorab otrok). 

Po Bernik in Prislan (2012, 3) se je o nevarnostih uporabe kibernetskega prostora pričelo 

govoriti s pojavom novih tehnologij, ki so poleg komuniciranja omogočile tudi opravljanje 

vsakodnevnih nalog. Uporaba novih tehnologij je omogočila širšo uporabo svetovnega spleta 

in spletnih storitev. Svetovni splet omogoča nakupovanje, elektronsko bančništvo, plačevanje 

blaga in storitev, prenos podatkov, pošiljanje datotek, povezovanje z mobilnimi napravami in 

druge oblike storitev ter stalen dostop in povezanost v globalnem kibernetskem prostoru. 

Veliko podatkov se v novejšem času prenaša preko družbenih omrežij. Tako so naši osebni 

podatki in različna gesla postali privlačni za kibernetske tatove. Posebej nevarni so napadi, ko 

uporabnik svetovnega spleta ne zazna, da kibernetski tatovi brskajo v uporabnikovem 

prostoru informacijskega sistema. To nas lahko stane ne samo izgube podatkov, temveč tudi 

velike vsote denarja. »Kibernetska kriminaliteta pomeni uporabo IKT za izvedbo kaznivih, 

škodljivih in nemoralnih dejanj v kibernetskem prostoru (Bernik in Prislan 2012, 3).« 

Završnik (2015, 12–16) kibernetsko kriminaliteto pojmuje kot kaznivo dejanje, pri katerem se 

IT (mobilniki, računalniki, tablice) pojavlja kot orodje za izvršitev kaznivega dejanja, pri 

čemer je potrebno znanje računalništva ali informatike. Kibernetska kriminaliteta je dejanje, 

ki je storjeno s pomočjo elektronske opreme za obdelavo podatkov in povzroči neželene 

posledice. To je protipravna dejavnost, ki zajema kopiranje podatkov, odstranitev, 

vmešavanje, vdor, uničenje ali drugo manipulacijo z računalniškim sistemom, računalnikom, 

s podatki ali z računalniškimi programi. 
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Tomas in Loader v Kovačič (2006, 87) sta mnenja, da kibernetska kriminaliteta ni samo 

uporaba IKT v kriminalne namene, temveč je bistven element kibernetične kriminalitete v 

tem, da takšen kriminal ne bi bil mogoč brez uporabe tehnologije. Kibernetska kriminaliteta 

se od navadnega kriminala po Kovačič (2006, 87) razlikuje po treh pomembnih značilnostih: 

• lahko je izvedena na daljavo, 

• identiteto osebe, ki kaznivo dejanje izvede, je mogoče razmeroma preprosto zakriti ali 

ponarediti (internetne prevare, tako imenovani Phisingi), 

• sledenje izvornemu komunikacijskemu sredstvu, preko katerega se je nekdo povezal v 

kiber prostor, ni vedno mogoče, ker izurjeni napadalci pogosto uporabljajo tehniko 

povezovanja preko različnih sistemov. 

Pod pojmom kibernetska kriminaliteta kot kaznivo razumemo uporabo računalniškega 

omrežja, napade in zlorabe sistemov in omrežij za kriminalne namene ter kazniva dejanja in 

zlorabe z uporabo novih tehnologij. Navezuje se na informacijske sisteme, kibernetski prostor 

in digitalno tehnologijo. Osnova kibernetske kriminalitete so informacije, računalnik in 

mreže. 

Iz navedenih definicij tako tujih kot domačih avtorjev je nekaj skupnih opredelitev 

računalniške in kibernetske kriminalitete, hkrati pa ne moremo trditi, da so definicije med 

sabo enake in bi jih lahko enotno definirali in posplošili. Povzamemo lahko, da je 

računalniška kriminaliteta vrsta kriminalitete, ki je storjena z uporabo računalnika, tablice ali 

pametnega telefona kot orodja za izvršitev kaznivega dejanja, lahko pa je le tarča napada, kar 

velja tudi za kibernetska kazniva dejanja. Kibernetska kriminaliteta je zagrešena v 

kibernetičnem prostoru ali z uporabo svetovnega spleta. V literaturi pogosto zasledimo, da se 

izraza računalniška in kibernetska izmenjata. Lahko bi dejali, da računalniška kriminaliteta 

opredeli kaznivo dejanje, kjer je računalnik tarča napada. Kibernetska kriminaliteta pa 

označuje kazniva dejanja, storjena preko svetovnega spleta, kjer je računalnik uporabljen kot 

orodje in zajema vrsto dejanj, storjenih v medmrežju, in kjer je za zlorabo potrebno znanje 

tako s področja računalništva kot tudi informatike. V diplomski nalogi smo v nadaljevanju 

uporabili terminologijo računalniška kriminaliteta, s tem pa mislimo tudi na obliko kriminala, 

ki zajema kibernetski prostor oziroma kibernetsko kriminaliteto. 

2.2 Razširjenost računalniške kriminalitete 

Hitri razvoj IT in skladno s tem razvoj IKT omogočata večje število uporabnikov svetovnega 

spleta, hkrati pa se razvijajo nove oblike zlorab tako z vidika izvedb kot tudi z vidika 

razsežnosti. Po podatkih Internet World Stats je do junija 2016 svetovni splet uporabljalo     

50 % prebivalstva, od tega v Evropski uniji 80 % in v Sloveniji 72,8 % prebivalstva. V EU 

uporablja svetovni splet večina prebivalstva. V članicah EU se procent uporabe svetovnega 

spleta giblje med 56,3 % in 96 % (Slika 1). Po navedbi Statističnega urada Republike 

Slovenije so znani podatki za leto 2015, in sicer je izmed 2.064.188 prebivalcev računalnik 
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uporabljalo 1.236.089 prebivalcev, kar znaša 59,88 % vsega prebivalstva, od tega je svetovni 

splet uporabljalo enkrat do večkrat na dan 994.661 prebivalcev oziroma 80,47 % prebivalstva 

(Statistični urad RS 2016). Po podatkih EU za spremljanje rasti uporabnikov svetovnega 

spleta se je do junija 2016 uporaba svetovnega spleta v Sloveniji povečala za okoli 13 %. Prav 

takšno porast kažejo tudi podatki Statističnega urada RS za leto 2016.  

 

Slika 1: Struktura uporabnikov svetovnega spleta članic EU do junija 2016 

Vir: Internet World Stats, 2016 

IKT in svetovni splet sta se vrinila v vse pore družbenega življenja, ki je od njiju postalo 

odvisno. Za uporabnike pomeni svetovni splet oziroma internet vir učenosti in znanja, 

univerzalni prostor za zabavo in poslovne prilike.  

Splet povezuje veliko število omrežij, med sabo povezanih po celem svetu, kar uporabnikom 

omogoča hitro komunikacijo iz enega na drugi konec sveta. Storitve, ki jih splet ponuja, so 

elektronska pošta, prenos datotek, elektronski klepet, telnet in svetovni splet. Splet nam 

omogoča nakup iz naslonjača, na spletu so zrasla družbena omrežja za ohranjanje stikov s 

prijatelji, z znanci in tudi s poslovnimi partnerji, povezan je z različnimi prenosi podatkov, 
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denarnimi transakcijami, kar s pridom zlorabljajo kriminalci (prevare, poneverbe, zlorabe 

idr.). Spekter kaznivih dejanj, povezanih z IKT in s spletom, je brezmejen in težko izsledljiv 

ter hitro menja obliko. 

V povezavi z razširjenostjo računalniške kriminalitete Wall v Dimc in Dobovšek (2012, 28) 

opredeli tri ključne generacije njene razsežnosti: 

• Prva generacija se je odvijala znotraj posameznih računalniških sistemov (v začetku so 

računalnike uporabljala le podjetja). V prvi generaciji je bil računalnik podpora klasične 

kriminalitete (npr. kraja finančnih sredstev, informacij). 

• Druga generacija kriminalitete se je izvajala preko več računalniških omrežij (otroška 

pornografija, prevare, nadlegovanja). V okviru te generacije so se pojavile nove oblike 

kriminalitete, ki so potekale v virtualnem okolju. Pri tem se je uporabljala kombinacija 

veščin programerjev z veščinami telefonskih frikerjev (predhodniki hekerjev). Ta 

kombinacija je ustvarila hekerje, ki so izvajali vdore v posamezne sisteme. 

• Tretjo generacijo »označuje njena distribuirana in avtomatizirana narava, ki združuje prej 

posamezne primere računalniške kriminalitete v organiziran enovit napad oziroma poskus 

izvedbe kaznivega dejanja (prav tam).« Tretja generacija omogoča pridobivanje in 

posredovanje informacij storilcu ali pa omogoča nadzor nad inficiranim računalnikom s 

pomočjo škodljive programske kode. V tem primeru gre za kriminaliteto z najširšim 

dosegom in največjo količino povzročene materialne škode. 

Kot primer računalniške kriminalitete lahko opredelimo vso kriminaliteto, ki vključuje IKT, 

vključno z nezakonitim prestrezanjem informacij, z nezakonitim dostopom, s poseganjem v 

podatke, s sistemi z namenom motenja delovanja računalniških sistemov z vnosom, s 

poškodovanjem, poslabšanjem, z brisanjem prenosov računalniških podatkov, zlorabo naprav, 

elektronsko goljufijo in s krajo identitete. V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za notranje 

zadeve (MNZ Policija 2015) število kaznivih dejanj v povezavi z računalniško kriminaliteto v 

porastu (Preglednica 1), zmanjšuje pa se število ovadenih oseb. 
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Preglednica 1: Kazniva dejanja glede na vrsto kaznivega dejanja 

 

Vir: MNZ Policija 2015 

Iz poročila Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je razvidno, da je računalniška kriminaliteta 

v Sloveniji v porastu glede na število ostalih kaznivih dejanj, zmanjšuje pa se število ovadenih 

osumljencev, kar lahko pomeni, da več kriminalnih dejanj izvaja manj oseb ali da je osebe, 

udeležene v računalniški kriminaliteti, težje odkriti. Po strukturi je največ kaznivih dejanj v 

računalniški kriminaliteti na področju napada na informacijske sisteme.  

2.4 Lastnosti računalniške kriminalitete 

Kazniva dejanja, povezana z računalniki, kažejo, da imajo vdiralci visoko strokovno znanje s 
področja računalništva in informatike. Po Jakulin (1996, 826) predstavlja računalniška 
kriminaliteta poseben problem, ki se kaže v sledečih posebnostih: 

• ni vidnih posledic kaznivega dejanja, 

• ni sledi, zato je odkrivanje težje, 

• dejanje je izvršeno zelo hitro, 

• dejanje je lahko storjeno na daljavo, storilec ni navzoč na kraju kaznivega dejanja, 

• motiv ni vedno materialna korist, 

• preiskovalci so vezani na zapis na papirju, terminalu, mikrofilmu, njegova pravilnost je 

odvisna od tega, ali je narejen na osnovi njihovega lastnega programa, 

• storilci so zelo izurjeni, izobraženi in imajo obsežno znanje s področja računalništva in 

informatike, da prikrijejo sledi. 

Za izvedbo računalniške kriminalitete niso pogoj ne čas ne kraj in ne prisotnost, temveč 

izurjenost ter dobro poznavanje računalništva in informatike. Izhajamo iz dejstva, da je 

računalnik orodje za storitev kaznivega dejanja, obenem pa je lahko tudi tarča napada. 

Kazniva dejanja računalniške kriminalitete 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Zloraba osebnih podatkov 3 2 5 3 2 3 0 2

Zloraba informacijskega sistema 12 8 1 6 4 3 0 1

Kršitev materialnih avtorskih pravic 2 6 1 2 3 13 15 4

Napad na informacijski sistem 131 226 155 162 45 125 68 76
Izdelava in pridobivanje orožja ali 
pripomočkov za napad na informacijski sistem 3 2 6 1 3 1 6 1

Skupaj kazniva dejanja 151 244 168 174 57 145 89 84

Število kaznivih dejanj Število ovadenih osumljencev
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Računalniška kriminaliteta lahko povzroči veliko škode, tako nematerialne kot materialne, 

storilce pa je težko izslediti in dokazati njihovo vpletenost. 

2.6 Oblike in vrste računalniške kriminalitete 

Enostaven dostop do kakršnih koli informacij se je z razvojem novih tehnologij in uporabo 

svetovnega spleta močno poenostavil. Pri tem pa uporabniki ne vedo, ali bi informacije, ki jih 

uporabljajo zavedno ali nezavedno, smeli uporabljati in reproducirati, ali pa gre morda za 

kaznivo dejanje.  

 

Med kazniva dejanja sodita (Dimc in Dobovšek 2012, 67–112) predvsem kraja intelektualne 

lastnine in kršenje avtorskih pravic. Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki je produkt 

človeške pameti in je na svetovnem spletu kršena najpogosteje. Med intelektualno lastnino 

prištevamo tako avtorske pravice kot tudi industrijsko lastnino. Kot predmet varstva 

industrijske lastnine štejemo izum, novo obliko telesa, sliko in risbo, blagovne in storitvene 

znake ter geografsko ime proizvoda. Kot pravico industrijske lastnine štejemo patent, model, 

vzorec, blagovno in storitveno znamko ter označbo porekla blaga. Najprej je potrebno 

intelektualno lastnino primerno zaščititi oziroma poskrbeti za pravno podlago, ki bo 

preprečila zlorabo. Le pravilno zaščitena intelektualna lastnina pomeni konkurenčno prednost 

in prinaša finančne koristi.  

 
Razvoj IKT je prinesel lažji dostop in prenos ter reproduciranje vsebin, dostopnih na 

svetovnem spletu, pri čemer pa uporabnik ne navede izvornega avtorja. S tem se je med 

uporabniki pojavilo mnenje, da je vse, kar je dostopno na svetovnem spletu, last vseh 

uporabnikov. Dimc in Dobovšek (20112, 67) navajata, da v »okvir intelektualne lastnine 

spadajo avtorske in sorodne pravice, katerih varstvo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih 

pravicah«, pri čemer sta v avtorsko pravico vključeni tako moralna kot materialna avtorska 

pravica. 

 

Kibernetsko nadlegovanje, zalezovanje in ustrahovanje se izvaja v virtualnem okolju. Za 

izvedbo storilci zlorabljajo prednosti, ki jih nudi IKT (e-pošta, družbena omrežja, 

klepetalnice, forumi). Po Dimc in Dobovšek (2012, 71) se definiciji nadlegovanje in 

zalezovanje razlikujeta po namenu in motivu storilca. Uporabniki IKT brezskrbno objavljajo 

najrazličnejše osebne podatke, ki potencialnim nadlegovalcem in zasledovalcem močno 

olajšajo delo. Z nadlegovanjem običajno storilci izvajajo dejanja z namenom ustrahovanja, da 

bi tako pridobili določeno informacijo. Z zalezovanjem pa delujejo na podlagi maščevanja, 

jeze ali obsesivnosti. Žrtve ustrahovanja so najpogosteje otroci in mladina. Ustrahovanje se v 

virtualnem okolju prenaša preko e-pošte, družbenih omrežjih, mobilne telefonije, forumov, 

blogov idr. Ustrahovanje je agresivno. Največkrat privede celo tako daleč, da žrtev 

ustrahovanja izvede samomor. 
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Širjenje materialov s sporno in z žaljivo vsebino je omogočil razvoj spletnih tehnologij, saj 

uporabniku omogoča aktivno sodelovanje pri oblikovanju informacij, ki so lahko sporne in 

žaljive narave, vključujejo lahko neprimerne fotografije, sovražni govor, kreiranje in 

izmenjavo otroške pornografije. Otroška pornografija je ena izmed najbolj problematičnih 

področij, saj vključuje tako slikovni kot pisni in video material, obenem pa gre za zelo 

dobičkonosen posel, ki spada med najhitreje rastoča kazniva dejanja. 

• Prevare, poneverbe in kraja identitete – za izvedbo teh kaznivih dejanj je razvoj 

virtualnega spletnega okolja in bliskovit razvoj e-poslovanja v kombinaciji z občutkom 

anonimnosti ustvaril skoraj popolno okolje. »V virtualnem prostoru imajo prevaranti 

praktično neomejen dostop do potencialnih žrtev v svetovnem merilu, pri čemer so 

časovno in lokacijsko neodvisni, saj v tem okolju čas in prostor nista relevantna 

dejavnika (Dimc in Dobovšek 2012, 81).« Pri kraji identitete žrtvi odtujijo osebne 

podatke prek spleta. S temi podatki ustvarjajo nove identitete, s katerimi opravljajo 

nezakonite dejavnosti.  

• Kibernetski terorizem – IKT je vpeta v vsa področja življenja. Spremlja nas na vsakem 

koraku tako pri prečkanju ceste (semaforji) kot pri spremljanju elektronske pošte ipd. 

Povečana količina in hitrost ponujenih storitev sta povečali tudi ranljivost IKT. »Storilci 

imajo možnost izvedbe enovitega napada integriranega sistema na enem področju, kar 

lahko povzroči domino efekt prenehanja delovanja celega spektra medsebojno vezanih 

storitev in s tem toliko večji vpliv na družbo kot celoto (Dimc in Dobovšek 2012, 101).« 

Veliko tveganje zlorabe osebnih podatkov pomeni razvoj e-poslovanja (e-bančništvo,             

e-trgovanje, e-zavarovalništvo, e-trženje, e-zdravstvo, e-študij, e-svetovanje idr.). 

Najpogosteje se z e-poslovanjem srečuje spletna trgovina, kjer je tudi največ goljufij. 

Uporabnik spletne trgovine najpogosteje ne ve, s kom posluje. Navedeni podatki spletne 

trgovine so najpogosteje lažni oziroma izmišljeni ali nepopolni, ustanovljeni z namenom 

pridobitve finančne koristi. Najpogosteje je potrebno opraviti naročilo z vnaprejšnjim 

plačilom, kar pa ni jamstvo, da bo naročnik naročeno tudi prejel. V naročilu naročnik navede 

vse osebne podatke, ki jih lahko lastniki tako ustanovljenih spletnih trgovin uporabijo za 

kaznivo dejanje izsiljevanja, kraje identitete, ustrahovanje, žaljenje preko spleta idr.  

Razširjenost in integracija informacijskih sistemov omogočata nove zvrsti kriminalitete. 

Značilnosti virtualnega okolja, kot so občutek anonimnosti, časovna in lokacijska 

neodvisnost, vplivajo na percepcijo in delovanje potencialnih storilcev kaznivih dejanj. 

Izrednega pomena je prepoznati motiv in tip storilca kaznivega dejanja. 

2.7 Tipi ra čunalniških kriminalcev 

Tudi v tej zvrsti kriminalitete se pojavljajo bodisi posamezniki bodisi skupine, ki se jih z 

uporabo IKT ne zavedamo, dokler ne postanemo žrtev napada. Točen profil storilca 
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kaznivega dejanja je težko definirati, vendar že majhen delež ključno pripomore k aretaciji 

storilca.  

 

 

 

 

 

Osnovne oblike računalniških kriminalcev so: 

• Hekerji: zanje je značilno, da postopno gradijo svoje sposobnosti in z njimi svoj status, 

imajo višji nivo znanja s področja računalništva, običajno gre za zlonamerne storilce, 

pogosteje so to srednješolci in študentje. Izvedba dejanja poteka po določenem vzorcu, na 

podlagi katerega je možno ugotoviti nadaljnja dejanja. Po Dimc in Dobovšek (2012, 141) 

se pri tem termin heker ne nanaša na homogeno skupino, temveč vsebuje več podskupin, 

ki jih lahko v grobem razdelimo glede na njihove sposobnosti in motive. Po Završnik 

(2005) so motivi hekerjev podobni motivom drugih storilcev kaznivih dejanj 

(maščevanje, radovednost, pohlep), najpogostejši motiv pa je intelektualni izziv. 

Največkrat so hekerji strokovnjaki s področja programskega jezika in računalniških 

sistemov. Težijo k novim znanjem, dokazujejo svoje sposobnosti, svoje znanje pogosto 

delijo in pri tem ne uničujejo, si ne prilaščajo ali koristijo podatkov, ki bi lahko škodili 

ostalim udeležencem na spletu. Hekerje pogosto zamenjujemo s krekerji. Po Turban 

(2003, 393) kreker vdira v računalniško omrežje z namenom povzročitve težave, uničenja 

sistema ali izvajanja nezakonite aktivnosti (kraja in vandalizem). Kovačič (2006) pravi, 

da je glavni ideal hekerjev svoboda – svoboda govora, svoboda raziskovanja, svoboda 

deljenja informacij ter svoboda oblasti. 

• Profesionalni računalniški kriminalci: imajo visok nivo znanja s področja računalništva, 

predvsem s poznavanjem ciljev in metod računalniške kriminalitete. Največkrat so 

zaposleni v računalniških podjetjih, kjer dosežejo visok nivo znanja, kasneje pa jih 

premami sla po zaslužku. Njihov motiv je pridobitev informacij, s katerimi na trgu, 

natančneje s prodajo organiziranim kriminalnim združbam, pridobijo velik dobiček. 

Težko jih je izslediti, ker so zelo izobraženi in uporabljajo prefinjene zvijače in metode za 

brisanje sledi finančnih transakcij. 

• Amaterji: največ računalniške kriminalitete povzročajo prav amaterji, ki v delovnem 

okolju zapažajo slabosti sistema, ki jim z uporabo računalnika na delovnem mestu 

omogoči dostop do informacij, s katerimi lahko povzročijo škodo. Nezadovoljstvo 

delovnega okolja ter slaba samopodoba sta največkrat povzročitelja jeze in razočaranja, 

ki vodita amaterje v kriminalno dejanje iz maščevanja. S kriminalnim dejanjem želijo 

sebi in okolju dokazati neupravičeno zapostavljanje, poniževanje in mnogokrat tudi 

izločitev iz družbenega okolja. 

• Računalniški teroristi: po Caf (2010) le-ti vse bolj izkoriščajo zmožnosti in razsežnosti 

računalništva in informatike ter svetovnega spleta. Delovanje družbe temelji na 
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računalniških povezavah, zato je cilj napada računalniških teroristov kot tarča napada 

informacijski sistem držav. Napadejo infrastrukturne objekte (vodovod, elektro in druga 

omrežja), ki so povezani v omrežja. S tem povzročijo zmedo in veliko materialno škodo 

državi in družbi. Globalnost računalnikov in internetnih omrežij ter težjo izsledljivost 

izkoriščajo za širjenje lastnih idej in lastno propagando. Računalniški teroristi uporabljajo 

računalnik kot orodje in kot motiv ter metodo napada.  

V različnih zapisih s področja računalništva in prav tako v literaturi o računalniški in 

kibernetski kriminaliteti ter po Dimc in Dobovšek (2012, 143) je zaslediti tudi delitev na tako 

imenovane vdiralce oziroma hekerje belih in črnih klobukov. Črni klobuki so tako imenovani 

hudobneži, ki svoje znanje uporabljajo za nepooblaščeno vdiranje v druge sisteme. Svoje 

znanje posredujejo drugim, ki to izkoristijo za nepoštene namene. Beli klobuki so vdiralci z 

dobrim namenom, spoštujejo etična načela, predvsem se izogibajo namerno povzročeni škodi 

in so v manjšini. So tudi vdiralci, ki delujejo z namenom osveščanja javnosti in se po 

njihovem prepričanju borijo proti nepravičnemu svetu (npr. spletna stan WikiLeaks). Njihove 

informacije prihajajo iz verodostojnih, a anonimnih virov. Po Dimc (2009) glede na motiv 

vdiralce delimo na: 

• vdiralce, ki delajo za lastno korist,  

• vdiralce, ki propagirajo politično ideologijo in širijo zavest o svobodi govora, 

• vdiralce z uničevalnim nagnjenjem, ki jih žene sla po maščevalnosti in povzročanja 

zmede. 

Govorimo o hitri rasti vseh vrst tipov računalniških kriminalcev in s tem tudi posledic 

računalniške kriminalitete, ki so lahko pozitivne, večinoma negativne, ker največkrat 

povzročijo tako materialno kot nematerialno škodo. 

2.8 Posledice računalniške kriminalitete 

Posledice računalniške kriminalitete lahko povzročijo nepopravljivo škodo tako v materialni 

kot nematerialni obliki. Škoda je lahko povzročena podjetjem ali posameznikom. Posameznik 

lahko izgubi vse osebne podatke, ki jih ima na računalniku (družinske fotografije, gesla za 

dostop do spletnih računalnikov), zaklenejo se mu vsi podatki na računalniku in na zaslonu 

dobi obvestilo, da je potrebno plačati odkupnino, če želi dobiti zaklenjene podatke nazaj. 

Odkupnine so lahko velike, a če želi posameznik podatke nazaj, je edina rešitev plačilo. 

Velika težava so bančni trojanci, ki so prisotni v našem spletnem prostoru in nam preko        

e-bančništva skušajo ukrasti denar. V podjetjih so ogroženi podatki o poslovanju, strategiji 

razvoja in raziskavah. V javnih ustanovah so ogroženi zaupni podatki o prebivalcih, njihovem 

zdravstvenem in premoženjskem stanju. Statistika v Sloveniji obravnavanih incidentov kaže z 

leti porast kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete. V letu 2014 je bilo 

zabeleženih 2.060 incidentov, od tega največ incidentov v segmentu škodljive kode 438, 

spletne goljufije 309, ribarjenje 279, napadi onemogočanja DDoS 124 (SI-CERT 2015). 
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Obseg škode, ki ga lahko naredi računalniška kriminaliteta, je odvisen od tega, kaj naredijo 

vdiralci s pridobljenimi podatki. 

2.9 Primeri ra čunalniške kriminalitete 

2.9.1 Škodljive programske kode 

»Škodljiva programska koda vključuje vsako obliko programske kode, katere namen je 
škodovati, ovirati ali onemogočiti delovanje računalnikov in računalniških omrežij. Vključuje 
tudi vse programske kode, ki neavtorizirano spreminjajo legalno delovanje informacijskih 
sistemov za nelegalne namene (Dimc in Dobovšek 2012, 47–48).« Med škodljive programske 
kode spadajo: 

• Virusi – za škodovanje z virusi ne potrebujemo gostiteljskega programa ali datoteke ter 

aktivne žrtve. Žrtev napada z virusom odpre priponko, požene program ali samo brska po 

okuženi spletni strani. Škoda, ki jo virus povzroči, je odvisna od kreativnosti in 

usposobljenosti ustvarjalca virusa. Z virusom se lahko poškoduje programsko opremo, 

podatke in strojno opremo. Za viruse je značilno, da so odvisni od gostitelja, saj zasedajo 

diskovni prostor, vplivajo na delo računalnika, težko jih je nadzorovati in se hitro širijo. 

Za viruse in črve Laudon (2012, 296) pravi, da gre za računalniške programe, ki 

vsebujejo del škodljive kode, ki se prilepi na različne programske ali podatkovne datoteke 

in tam ostane, dokler uporabnik ne odpre ali uporabi te datoteke. 

• Črvi delujejo neodvisno, prikrito, kar jim omogoča daljšo prisotnost in delovanje na 

okuženem sistemu. Širijo se po računalniškem omrežju, prevzamejo nadzor nad 

računalniškimi funkcijami za prenos datotek in podatkov. Črv svoje kopije posreduje na 

vse naslove v imeniku okuženega sistema.  

• Trojanski konji se potencialni žrtvi napada predstavi kot uporaben, zabaven ali zelo 

potreben za dobro delovanje sistema. Povzroči uničevanje datotek, kreiranje stranskih 

vrat, ki vdiralcu omogočijo dostop do sistema, ter nadzor sistema in sledenje aktivnostim 

na sistemu (to omogoči tudi krajo gesel). Računalniških sistemov ne okužijo samodejno, 

ampak se vgradijo, ko je program aktiviran (npr. s prenosom brezplačne programske 

opreme). Laudon (2012, 298) pravi, da trojanski konj sam po sebi ni virus, ker se ne 

ponavlja in ima drugačen način delovanja, ima pa veliko moč in naredi veliko škode na 

računalniškem sistemu. Uporabljajo ga za okužbo informacijskega sistema z virusi ali 

drugo zlonamerno kodo. 

• Program za vohunjenje – omogoča pregled, zbiranje in pošiljanje osebnih podatkov brez 

vednosti uporabnika. Oglaševalska vohunska oprema je po Laudon (2012, 298) ena 

izmed oblik vohunske opreme, ki je nadležna, vendar za uporabnika ne zelo nevarna. 

Oglaševalska vohunska oprema se v program naseli naskrivaj in spremlja uporabnikovo 

spletno brskanje, nato pa posreduje zgodovino spletnega brskanja podjetjem, ki to 

izkoristijo v korist oglaševanja. Kasneje prejema uporabnik na svoj      e-poštni naslov 

oglase in vsebine, ki bi ga morda zanimale. 
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Drugi način vohunjenja so prevare in vohljanje. Pri prevarah skušajo vdiralci skriti svojo 

identiteto (npr. lažni e-naslov), preusmerjajo spletne strani, ki so videti identične pravim. 

Laudon (2012,299) pravi, da vdiralci s preusmerjanjem pridobijo občutljive informacije o 

strankah, ki preko lažne strani izvedejo naročilo. 

Vohljanje je po Laudon (2012, 299) način sledenja podatkom, ki se prenašajo preko omrežja, 

in lahko povzroči veliko škode, saj ga je težko prepoznati in odkriti. 

Program za vohunjenje na računalniško opremo dobimo s prenosom brezplačne programske 

opreme, datotek ali pri brskanju okuženih spletnih strani. Program za vohunjenje zbira zaupne 

podatke (npr. bančni računi, varnostne kode) in jih posreduje tretjim osebam.  

2.9.2 Botneti – omrežje robotskih računalnikov 

Beseda botnet izvira iz dveh besed (ro)bot in net(work). To je več računalnikov, ki jih 
vdiralec okuži s posebnim trojanskim konjem tako imenovanim tim botom, preko katerih z 
njimi upravlja. Napadejo finančne inštitucije in zlorabljajo kreditne kartice. 

2.9.3 Spletno ribarjenje in socialni inženiring  

Ribarjenje je proces, pri katerem vdiralec kopira in zamenja legitimne storitve spletne strani, v 

katero uporabnik, ki meni, da posluje z uradno stranjo, vpiše svoje uporabniško ime in geslo, 

in tako ribič, ki te podatke prestreže, pridobi dostop do uradne spletne strani storitve (Slika 2). 

Tarče teh napadov so predvsem spletne banke, saj ima napadalec od njih največjo finančno 

korist. Turban idr. (2013, 125) pravi, da zlonamerneži uporabljajo lažno spletno stran, ki je na 

videz identična pravi spletni strani, nato pa poskušajo od uporabnikov z lažno e-pošto 

pridobiti osebne podatke, številko bančnega računa in številko osebnega zavarovanja. 



 

Slika 

Kadar govorimo o izkoriščanju obnašanja uporabnikov svetovnega spleta v dolo

situacijah, govorimo o socialnem inženiringu.

manipulacije in s tem pridobijo kar najve

Pri tem se poslužujejo družbenih omrežij, saj uporabniki najve

prav tam. 

2.9.4 Napad na naslove spletnih mest

Laudon (2012) napad na naslove spletnih mest opredeli kot poplavo ve

in prošenj na strežnike, kar privede do sesutja omrežja.

manjša in srednje velika podjetja, saj uporabnik pri teh napadih ne more naro

storitve, ki ga podjetje ponuja

dobiček. Za napade na naslove spletnih mest uporabljajo okužene 

imenovane zombi računalnike

2.9.5 Računalniško vohunjenje in kraja osebnih podatkov

Nadlegovanje in zalezovanje ozna

vdora. Za nadlegovanje in zalezovanje je zna

žrtvi vzbujajo strah in zaskrbljenost. Med mladimi se širi spletno nasilje, ustrahovanje

večini primerov preko programa
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Slika 2: Primer lažne spletne strani 

Vir: Primorske novice 2015 
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vdora. Za nadlegovanje in zalezovanje je značilno, da so vdori in nadlegovanja ponavljajo

strah in zaskrbljenost. Med mladimi se širi spletno nasilje, ustrahovanje

programa Messenger. Ustrahovalec ustrahovano osebo nadleguje, ji 
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grozi, jo ponižuje in se iz nje norčuje. Ustrahovani je lahko tarča ene osebe ali skupine preko 

svetovnega spleta in mobilnega telefona (Safe.si). 

Kraja identitete – kadar nekdo uporablja osebne podatke druge osebe, kot so ime, številka 

socialnega zavarovanja in številka kreditne kartice. Vdiralec naredi s krajo osebnih podatkov 

veliko škodo, ki ni samo materialna in pravna, temveč je lahko škodljiva tudi za zdravje 

oškodovanega in pusti hude čustvene in psihološke posledice.  

2.9.6 Ekonomski internetni kriminal 

Izguba intelektualne lastnine označuje avtorske in sorodne pravice ter industrijsko lastnino 

(npr. patenti, modeli, znamke idr.). Na svetovnem spletu zasledimo veliko različnih spletnih 

strani. Vsak lastnik, ki si ustvari spletno stran, mora za njeno varnost in zaščito poskrbeti sam. 

Vsebina dostopne spletne strani se lahko uporablja le v soglasju z avtorjem spletne strani. V 

Sloveniji sta pravica do kopiranja in deljenja vsebin spletnih strani in pravica do dajanja na 

voljo javnosti določeni v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Za deljenje ali 

reprodukcijo, za prenos ali predelavo vsebin je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje 

imetnika spletne strani. 

Finančne izgube in nezakonito elektronsko poslovanje sta prav tako pereč problem, saj se 

večina osebnih podatkov razkrije pri trgovanju preko elektronskega poslovanja med podjetji 

in potrošniki, in sicer z naročilom in s plačilom ter pri elektronskem bančnem poslovanju. Pri 

elektronskem poslovanju računalnik shrani vsak klik uporabnika, tako zbrane informacije pa v 

bazah oblikujejo določen vzorec profila uporabnika, ki se shranjuje v podatkovnih bazah, brez 

vednosti uporabnika. Tako pridobljene informacije se uporabi v komercialne namene 

(Nasvet.com 1999). 

Med ekonomski internetni kriminal lahko uvrščamo tudi otroško pornografijo. »Gre za video, 

slikovno ali tekstovno upodobitev ali predstavljanje spolnega izkoriščanja otrok, ki je 

osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe (osebe mlajše od 18 

let)«. Za kaznivo dejanje spolne zlorabe otrok se šteje izdelovanje, razširjanje, 

pridobivanje/posredovanje, namensko dostopanje do posnetkov spolnih zlorab otrok in 

posedovanje (spletno-oko.si). Dikcija kaznivega dejanja v zvezi s posnetki spolnih zlorab 

otrok je podrobno opisana v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, kar je podrobneje 

opisano v tretjem poglavju te diplomske naloge. 

2.9.7 Mobilne nevarnosti 

Podjetje Apple in njihov produkt iPhone je med mobilno telefonijo povzročil pravo revolucijo 

in spremenil dojemanje storitev mobilne telefonije. Na trgu je veliko pametnih telefonov, s 

katerimi opravljamo vse več storitev, med drugim tudi finančne transakcije, kar pa vdiralci 
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najraje izkoriščajo. Napadi se vršijo preko različnih glasovnih aplikacij, s katerimi vdiralci 

pridobijo informacije o uporabniku storitve in jih izkoristijo, največkrat za pridobitev 

finančnih sredstev. Med mobilnimi aparati je za zlonamerno programsko kodo med 

pametnimi telefoni najdovzetnejši sistem Android. 

»Trend priljubljenosti pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov Android še 

vedno narašča. Prav njegova priljubljenost pa je ključni razlog, da vse več piscev škodljivih 

programov svoj čas posveča razvoju zlonamernih programov za mobilne platforme Android. 

Zaradi tega ne preseneča, da se okužene mobilne aplikacije za Android nahajajo celo na 

uradnem portalu Google Play.« Po raziskavah podjetja B2B International 38 % vseh lastnikov 

mobilnih naprav uporablja le-te tudi za finančne transakcije, prav tako se je vsak tretji 

uporabnik mobilne telefonije srečal s phising napadom, ki je prevzel vzorce spletne strani za 

bančne transakcije (Računalniške novice 2016). 

2.10 Zaščita pred računalniškim kriminalom 

Ne glede na to, ali uporabljamo namizni računalnik, prenosnik ali mobilno telefonijo, prežijo 
z vsakim vstopom v sistem ter pri vsakem vstopu v svetovni splet na nas nevarnosti, še 
posebej, kadar nimamo nameščene potrebne zaščite. Zaščita pred vdiralci žal za uporabnika ni 
enostavna in je sestavljena iz več korakov. 
 
Varnostnim tveganjem so izpostavljeni uporabniki, ki uporabljajo nepodprte operacijske 

sisteme in programe ter zastarelo programsko opremo. Novejši operacijski sistemi imajo 

vključene napredne varnostne tehnologije, ki so zasnovane tako, da je za vdiralce vdiranje 

težje, zapletenejše in dražje (Računalniške novice 2007). 

Vsi smo že slišali za virusne in protivirusne programe. Danes predstavljajo večjo grožnjo 

računalniškega kriminala zlonamerne programske opreme, elektronsko ribarjenje, trojanski 

konji in druge nevarnosti. Če želimo pred temi sodobnimi grožnjami zaščititi naš operacijski 

sistem, potrebujemo celovit paket programske zaščite, v katerega spadajo programi, ki v 

imenu vključujejo frazo »Security Suite«. To so paketi zaščite, ki združujejo protivirus, anti- 

spyware in požarni zid. »Boljši ponudniki protivirusnih rešitev so za odkrivanje nevarnosti 

uporabili funkcijo, ki avtomatsko pregleda le posamezne datoteke, preden jih uporabimo mi 

ali naš sistem (www.racunalniske-novice.com).« Za zaščito je pri iskanju protivirusnih rešitev 

priporočljivo uporabiti tiste, ki vsebujejo »Active Shield«, »Resident Shield« in podobne. 

Prav tako je za preprečevanje računalniške kriminalitete pomemben požarni zid, ki prepreči 

vdore v domače ali poslovno omrežje. Požarni zid deluje tako, da do računalnika ne spusti 

povezav, ki niso bile izrecno klicane. Na voljo je programska ali strojna oprema. Za domačo 

uporabo strokovnjaki priporočajo programsko opremo, »ki predstavlja manjši znesek za en ali 

dva računalnika. Podjetja naj bi uporabljala strojne požarne zidove ali celovitejše UTM 
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naprave, ki združujejo požarni zid še s filtriranjem neželene pošte in z vstopno protivirusno 

zaščito (Računalniške novice).« 

Vse programske in strojne opreme pa še ne prinesejo 100 % zaščite. Naprave, ki jih 

uporabljamo, je potrebno zakleniti, za geslo se ne uporablja rojstnih datumov. Razvoj 

tehnologije nam omogoči hiter prenos informacij, uporabniki so neprestano povezani s 

svetovnim spletom, kar prinaša tako veliko prednosti kot veliko potencialnih nevarnosti. Med 

najbolj priljubljenimi krajami med malimi tatovi so mobilne naprave. Običajno na mobilne 

naprave nalagamo veliko osebnih podatkov, imamo dostop do elektronske pošte, dostop do 

družbenih omrežij, shranjene slike, gesla in drugo. Izguba mobilne naprave nam ne povzroči 

samo materialne izgube, temveč tudi nematerialno, zato je potrebno poskrbeti za 

avtentifikacijo (proces, v katerem se mora strežnik prepričati o avtentičnosti uporabnika, 

primer: vpis gesla in uporabniškega imena) naših mobilnih naprav. Avtentifikacijo izvajamo z 

gesli, pri katerih uporabimo kombinacijo črk in številk, sodobne naprave omogočajo 

avtentifikacijo z odčitavanje prstnih odtisov, nekatere banke in storitve pa varnostna gesla 

kombinirajo z varnostnimi certifikati, gesli za enkratno uporabo idr. »Najvarnejšo izkušnjo 

predstavlja kombinacija mentalne (gesla in vprašanja), fizične (telefon in ključ) in 

biometrične zaščite (Računalniške novice 2014).« 
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3 PRAVNA UREDITEV RA ČUNALNIŠKE KRIMINALITETE V SLOVENIJI 

Na evropski ravni sta za preiskovanje in pregon računalniške kriminalitete ter zaščito 

evropskih državljanov v veljavi dva instrumenta na podlagi pravne in institucionalne podlage:  

• V okviru Europola (evropski organ za odkrivanje in kazenski pregon) je bil leta 2013 

ustanovljen Evropski center za kibernetsko kriminaliteto, ki državam članicam pomaga 

»pri krepitvi operativne in analitične zmogljivosti za preiskave ter pri sodelovanju z 

mednarodnimi partnerji v prizadevanju za EU brez kibernetske kriminalitete. Dejavnosti 

zajemajo boj proti kaznivim dejanjem zaradi zlonamerne programske opreme, vdiranja v 

računalniške sisteme, zvabljanja, vdorov, manipulacije, kraj identitete in plačilnih prevar 

ter spletnega navezovanja stikov in spolnega izkoriščanja otrok (Europol).« 

• Evropska konvencija o kibernetski kriminaliteti, tako imenovana Cyber-crime 

Convention Budapest, je bila ustanovljena leta 2001, Slovenija pa jo je ratificirala maja 

2004. Za Slovenijo je ratifikacija pomembna zaradi mednarodnega sodelovanja in 

izmenjave informacij za odkrivanje računalniške kriminalitete, saj zaradi svoje majhnosti 

ne more razviti vseh orodij, potrebnih za odkrivanje in spremljanje računalniške 

kriminalitete. Konvencija deli kriminaliteto, povezano z računalniki, v kazniva dejanja 

zoper zaupnost, celovitost in dostopnost računalniških podatkov (protipravni dostop in 

prestrezanje podatkov, motenje podatkov in sistemov ter zloraba naprav,) v kazniva 

dejanja, povezana z računalniki (računalniške goljufije in ponarejanja), v kazniva dejanja, 

povezana z vsebino digitalnega zapisa (otroška pornografija, rasistično in ksenofobična 

gradiva, hudodelstvo zoper človeštvo idr.), ter v kazniva dejanja, povezana s kršitvijo 

avtorskih in sorodnih pravic. 

Slovenska zakonodaja obravnava računalniško kriminaliteto v več zakonih: 

• Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ-1), 

• Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 

• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 

• Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), 

• Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), 

• Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). 

 

V nadaljevanju diplomske naloge bomo predstavili zakonodajo, ki ureja računalniško 

kriminaliteto, to je predvsem KZ-1, sprejet maja 2008, v katerega je slovenska zakonodaja 

implementirala Konvencijo o kibernetski kriminaliteti. 
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3.1 Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ-1) 

KZ-1 za področje kriminalitete ureja področja kriminalitete, kot so: 

• Kazniva dejanja, povezana s kršitvijo avtorskih in sorodnih pravic so med zlorabami 

najbolj razširjena in predstavljajo vsako obliko zlorabe avtorsko zaščitenega dela (glasbo, 

filme, knjige, programe idr.) z nekaterimi omejitvami. V KZ-1 so v členih: varovanje 

identitete in lastitev avtorskega dela ter spreminjanje in preoblikovanje s strani tretjih 

oseb (147. člen), varovanje avtorskega dela pred distribucijo, pridobivanje avtorskega 

dela brez licenčnin in za premoženjsko korist ter neupravičena uporaba avtorskih del 

(148. člen), prepoved reproduciranja avtorskih del in dajanje v javnost brez privolitve 

avtorjev in založnikov (149. člen). 

• KZ-1 ščiti in varuje pravice otrok v informacijskih sistemih pred kaznivim dejanjem 

otroške pornografije (176. člen). Kaznivo je javno prikazovanje, prodajanje ali kakršen 

koli drugačen dostop do pornografskih vsebin osebam, mlajšim od petnajst let. Prav tako 

je kaznivo spodbujanje mladoletne osebe za izdelavo slik ali drugih predmetov 

pornografske ali drugačne seksualne vsebine. Ni dovoljeno razmnoževanje, prodajanje, 

uvažanje in izvažanje ali kakršnokoli drugačno nudenje pornografskega ali seksualnega 

gradiva, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, prav tako ni 

dovoljeno posedovanje takšnega gradiva. 

• Napad na informacijski sitem in vdor v poslovni informacijski sistem (221. člen) je vsak 

vdor v informacijski sistem, nedovoljen prenos ali uporaba podatkov, pridobljenih z 

vdorom v informacijski sistem, vsako neupravičeno spreminjanje ali uničenje podatkov v 

informacijskem sistemu, oviranje prenosov podatkov ali oviranje delovanja 

informacijskih sistemov. 

• Motenje podatkov in sistemov ter prestrezanje podatkov in zlorab naprav urejata 221. 

člen in 237. člen. O motenju podatkov govorimo, kadar obravnavamo gospodarska 

kazniva dejanja. Prestrezanje podatkov je kaznivo dejanje neupravičene seznanitve s 

podatki, ki se prenašajo preko mobilnih naprav, z uporabo elektronskih komunikacijskih 

sredstvih in z uporabo vseh tehničnih sredstev. 

• Računalniško goljufijo zakon obravnava kot klasično goljufijo, le da je pri tem 

računalniški sistem orodje za izvršitev kaznivega dejanja (goljufija 211. člen in poslovna 

goljufija 228. člen). 

• Pod računalniška ponarejanja lahko štejemo ponareditev in uničenje poslovnih listin (235. 

člen), uporabo ponarejene bančne, kreditne ali druge kartice (247. člen), ponarejanje listin 

(251. člen), posebni primeri ponarejanja listin (252. člen) in overitev lažne vsebine (253. 

člen). 

V KZ-1 so navedena še nekatera kazniva dejanja, ki se nanašajo na računalniško 

kriminaliteto, in sicer neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje (137. člen), 

neupravičeno slikovno snemanje (138. člen) idr. 
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3.2 Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 
 
Podjed (2008, 97) pravi, da je »pri vprašanjih zasebnosti in svetovnega spleta treba imeti ves 

čas v mislih naslednje vodilo: pravo (ustava) ne ščiti zgolj prostorov lastnine ali lastnikov, 

temveč posameznike, ki v določenem prostoru (tudi virtualnem) ali pri določenem ravnanju 

upravičeno pričakujejo zasebnost.« Varstvo osebnih podatkov je v Sloveniji zapisano v 

Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

ZVOP-1 »določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, 

nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika/-ce pri obdelavi 

osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07).« Zakon določa, da se lahko osebni podatki 

obdelujejo le, če to določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna 

privolitev posameznika (privolitev je pisna ali z drugim zakonsko določenim seznanjanjem 

namena obdelave osebnih podatkov). Osebni podatki se brez ustrezne zakonske privolitve 

lahko obdelujejo le v primeru, ko je to potrebno za nujno varovanje življenja ali telesa 

posameznika. Če posameznik ugotovi, da so mu kršene pravice iz naslova zakona o varstvu 

osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo v času, dokler kršitev traja. ZVOP-1 velja tudi 

za virtualni svet. Prav tako je v IKT zagotovljena pravna varnost, ki je zapisana v ZVOP-1 in 

se implementira v primeru računalniške kriminalitete v povezavi z zlorabo osebnih podatkov 

na spletnih straneh. 

Maja 2016 so bila sprejeta nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU, ki se bodo morala 

neposredno uporabljati v vseh državah članicah, in sicer (Informacijski pooblaščenec 2017): 

• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, 

• Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo z namenom preprečevanja, 

preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazanskih sankcij in 

o prostem pretoku takih podatkov.  

Enotna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov je bistvena za zagotovitev temeljne pravice 

posameznikov o varstvu osebnih podatkov, razvoj digitalnega gospodarstva ter okrepitev boja 

proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Večji poudarek daje uredba izvedbam analiz 

učinkov na varstvo osebnih podatkov v primeru varnostnih incidentov (npr. izguba osebnih 

podatkov), obenem pa se uvaja obveznost poročanja nadzornemu organu. 

3.3 Preiskovanje računalniške kriminalitete 

Razvoj IKT ne vpliva samo na delovalce kaznivih dejanj, temveč tudi na preiskovalce. Za 

odkrivanje računalniške kriminalitete je potrebno strokovno in natančno poznavanje trendov 

in oblik kriminalnih ravnanj v informacijskih sistemih.  
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V Sloveniji je prenovljeni KZ-1 prinesel novosti v povezavi z računalniško kriminaliteto. Že 

leta 2000 je bila na državni ravni v Sloveniji ustanovljena prva specializirana enota, 

usposobljena za področje računalniške kriminalitete. Odkrivanje in preiskovanje računalniških 

kaznivih dejanj poteka podobno kot pri ostalih kaznivih dejanjih – policija prejme prijavo, 

prične se predkazenski postopek, med preiskavo pa se pridobivajo dokazi, pomembni za 

nadaljnji kazenski postopek. 

V Sloveniji v boju proti organiziranemu kriminalu sodelujejo (Ilievski, Bernik 2013): 

• Uprava kriminalistične policije, v okviru katere deluje Center za računalniško 

preiskovanje, v katerem so zaposleni kriminalisti z znanjem informatike in računalništva. 

• Javne in zasebne nepolicijske organizacije, ki spodbujajo mednarodno povezovanje, večje 

število prijavljenih škodljivih računalniških dejanj ter povečano ozaveščenost spletnih 

uporabnikov. Med te organizacije spada mednarodna organizacija CERT (ang. Computer 

Emergency Response Team), ki je v slovenskem prostoru prisotna pod imenom SI-CERT. 

Omenjena organizacija sprejema prijave zlorab, vdorov in okužb ter vseh drugih 

dogodkov, vezanih na računalniško in omrežno varnost. 

• Zasebna informacijsko-varnostna podjetja, ki so prisotna tudi v Sloveniji in med katerimi 

imajo nekatera zaposlene zasebne forenzike (Sistemator, Hic Salta, SGibro, Netis, Sibit, 

TrendNET, HERMES SoftLab, MegaM, ACROS, Viris idr.). 

• Raziskovalne in druge organizacije, ki ugotavljajo slabosti informacijskih sistemov, 

motive storilcev kaznivih dejanj računalniške kriminalitete, šibke točke uporabnikov 

svetovnega spleta in drugo. Med takimi organizacijami v slovenskem prostoru je 

Akademska raziskovalna mreža v Sloveniji (ARNES). 

• Mednarodne organizacije za policijsko in pravosodno sodelovanje, med katerimi so 

največje EUROPOL, ENISA, EUROJUST in CEPOL, so velika podpora v boju proti 

čezmejnemu organiziranemu kriminalu. 

Po podatkih MNZ (2010) potekajo preiskave računalniške kriminalitete in računalniške 

forenzike pod okriljem slovenske kriminalistične policije v Centru za računalniško 

preiskovanje, ki deluje v okviru Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. 

Center in oddelki za računalniško preiskovanje pokrivajo tri glavna področja dela, in sicer: 

• preiskovanje kaznivih dejanj računalniške kriminalitete (zloraba osebnih podatkov, 

kršitev materialnih avtorskih pravic, napad na informacijski sistem, vdor v poslovni 

informacijski sistem ter izdelovanje in pridobivanje pripomočkov, namenjenih za kaznivo 

dejanje), 

• preiskave zaseženih e-naprav oziroma e-podatkov (tako imenovana računalniška 

forenzika), 

• strokovna pomoč drugim področjem kriminalitete (pri kaznivih dejanjih otroške 

pornografije, spletnih goljufij, rasne nestrpnosti na internetu, davčnih zatajitvah, 

korupciji, zlorab e-bančništva idr.). 
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Preiskovanje je odvisno od vrste kaznivega dejanja, načina storitve, informacij, ki so 

dosegljive forenziku, in od tipa elektronske naprave. 

Šepec (2015, 43) pravi, da odkrivanje, preiskovanje in obdelava digitalnih dokazov spadajo 

pod računalniško forenziko, ki deluje v točno začrtanem procesu in ima sledeče faze: 

• zaseg elektronske opreme (trdi disk in drugi nosilci podatkov), 

• pridobivanje podatkov, 

• analiza podatkov, pri kateri je potrebno narediti vse, da bodo dokazi na sodišču 

sprejemljivi, 

• poročilo o analizi. 

Po Dimc in Dobovšek (2012, 168–198) je preiskovanje delo kriminalistov in forenzikov ter 

državnega tožilca v predkazenskem postopku, ki lahko delo policije usmerja z navodili, s 

strokovnimi mnenji in predlogi za zbiranje obvestil in izvedbo drugih ukrepov. Za pridobitev 

dokazov, kadar je podan utemeljen sum kaznivega dejanja, kriminalisti pri hišnih preiskavah 

pogosto zasežejo vse elektronske naprave. Zaseg se lahko opravi le na podlagi odredbe 

sodišča ali privolitve osumljenca. Po zasegu pričnejo forenziki pridobivati digitalne dokaze, in 

sicer pridobijo podatke s kopiranjem podatkov iz zaseženih naprav in na podlagi le-teh 

sestavijo poročilo. 

Po svoji naravi so tako pridobljeni dokazi krhki, kratkotrajni, lahko se uničijo, poškodujejo in 

spremenijo in niso enakovredni klasičnim dokazom. V večini primerov pa velja računalniška 

kriminaliteta za čezmejni kriminal in takrat sta zelo pomembna mednarodno sodelovanje in 

izmenjava informacij. 
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4 AKTIVNOSTI NA PODRO ČJU VARNOSTI IN ZAŠČITE UPORABNIKOV IKT 
V SLOVENIJI 

Varnost in varna uporaba IKT je izrednega pomena za krepitev vrednot in ciljev družbe (npr. 

človekove pravice, demokracija, pravna država, gospodarska in politična stabilnost), in ravno 

zaradi posledic računalniške kriminalitete, ki so lahko zelo hude, je potrebno posvetiti veliko 

pozornosti prav varni uporabi IKT.  

V Strategiji o kibernetski varnosti v Sloveniji je kibernetska varnost v splošnem smislu 

opredeljena kot (Enisa europa 2016): 

• skupek aktivnosti in drugih ukrepov, tehničnih in netehničnih, katerih namen je zaščititi 

računalnike, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo ter informacije, ki jih 

le-ta vsebuje in obravnava, pred vsemi grožnjami, vključno z grožnjo o nacionalni 

varnosti; 

• stopnja zaščite, ki jo aktivnosti in ukrepi lahko zagotovijo: 

• združena področja profesionalnih naporov, vključno z raziskavami in razvojem na 

področju implementiranja in izboljševanja ukrepov ter dvigovanja kakovosti le-teh. 

Za upravljanje informacijske varnosti obstaja splošni kodeks najboljših praks, ISO/IEC 

27001, ki temelji na pristopu tveganja in zagotavljanja vzpostavitev, vpeljave, delovanja, 

spremljanja, pregledovanja, vzdrževanja in izboljšanja informacij. 

V pomoč uporabnikom IKT je v Sloveniji ustanovljena agencija SI-CERT, ki nas ozavešča, 

opozarja in poučuje glede varne uporabe IKT. Agenciji lahko prijavimo vse incidente, 

povezane z računalniško kriminaliteto. Agencija SI-CERT je že v letu 2011 pripravila 

nacionalni program Varni na internetu, preko katerega širšo javnost ozaveščajo in 

izobražujejo glede varne uporabe spleta. SI-CERT je center za posredovanje pri omrežnih 

incidentih, deluje pod okriljem zavoda Arnes. Center opravlja posredniško in svetovalno 

vlogo, obenem pa prevzema koordinacijo projekta ozaveščanja uporabnikov o informacijski 

varnosti. Program je bil zasnovan leta 2011 z namenom ozaveščati in izobraževati uporabnike 

o varni uporabi in prepoznavanju tveganj IKT. Program nudi uporabniku IKT navodila o 

zavarovanju svoje spletne identitete, zavarovanju računalniške opreme in tudi zavarovanju 

bančnega računa. Hkrati uporabnika izobražuje, opozarja na tveganja pri uporabi IKT in daje 

jasna navodila ob ukrepanju v primeru zlorabe (SI-CERT). 

Drugi projekt ozaveščanja in izobraževanja uporabnikov IKT je Center za varnejši internet, ki 

združuje tri komponente (Ilievski in Bernik 2013, 324), in sicer »ozaveščanje o varni rabi 

interneta in novih tehnologij, telefonsko linijo za pomoč mladim in njihovim staršem, ki se 

znajdejo v težavah, povezanih z internetom, ter Spletno oko (anonimna prijava spletnih vsebin 

– otroška pornografija, sovražni govor)«.  
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Center za varnejši internet je projekt, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo RS in 

sofinancira agencija INEA pri Evropski komisiji. Spletna stran je namenjena otrokom, 

najstnikom, staršem in učiteljem ter osvešča o javni rabi svetovnega spleta. Projekt izvajajo 

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine 

Slovenije in Zavod Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS).  

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: 

• Safe.si – je točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij. Uporabnike 

osvešča preko online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih in 

medijskih kampanj; 

• TOM telefon (116 111) – je svetovalna linija za težave na spletu, kjer svetovalci 

odgovarjajo na vprašanja, dileme in rešujejo uporabnikove težave, povezane z uporabo 

interneta; 

• Spletno oko – je namenjeno anonimni spletni prijavi nezakonitih vsebin na internetu 

(posnetkov spolne zlorabe otrok in sovražnega govora).1 

V letu 2016 je vlada Republike Slovenije sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2020 – 

Strategija kibernetske varnosti.  

Digitalna Slovenija 2020 – Strategija kibernetske varnosti pomeni »vzpostavitev učinkovitega 

sistema zagotavljanja kibernetske varnosti, ki bo preprečeval in odpravljal posledice 

varnostnih incidentov (Ministrstvo za javno upravo 2017).« Za vzpostavitev tega sistema so 

predvideni ukrepi, ki bodo omogočili vzpostaviti koordinacijo nacionalnega sistema in 

zagotovili visok nivo kibernetske varnosti in pogoje za delovanje. Pomembne so kadrovska in 

tehnološka okrepitev na operativni ravni in redna udeležba na mednarodnih vajah s področja 

kibernetske varnosti. Potrebna je nadgradnja omrežja državnih organov HKOM z varno in s 

primerno opremo, potrjeno s strani slovenskih organov. Pomembno je izvajanje programov 

ozaveščanja na področju kibernetske varnosti in implementacija ustreznih kibernetskih 

zmogljivosti za varovanje informacijskih in komunikacijskih sistemov policije, redno 

usposabljanje za organe pregona, ki sodelujejo pri zatiranju kibernetskega kriminala, redno 

posodabljanje zakonodaje in postopkov ter varovanje, skladno z razvojem IKT. Slovenski 

strokovnjaki s področja računalniške kriminalitete morajo imeti zagotovljeno sodelovanje v 

relevantnih mednarodnih delovnih telesih s področja kibernetske varnosti. 

 

 

                                                 
1 Več o Centru za varnejši internet na spletni strani: https://safe.si/.  
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E UPORABE IKT 
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Anketiranci so bili različnih starosti. Največ, kar 63 anketirancev (32 %) je bilo v starostni 

skupini od 26 do 35 let in najmanj oziroma nič anketirancev v starostni skupini do 15 let. 

Število anketirancev po starostni kategoriji je prikazano v Sliki 4. 

 

Slika 4: Starostna kategorija anketirancev 

Anketiranci so iz različnih regij Slovenije. Največ, 153 anketirancev (79 %) je iz Savinjske 

regije, iz katere prihajamo, in najmanj oziroma nič anketirancev iz Gorenjske regije, 

Notranjsko kraške regije in Goriške regije (Slika 5). 

 
 

Slika 5: Regije, v katerih bivajo anketiranci 
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Med anketiranci je bilo največ, in sicer 62 anketirancev (32 %) z univerzitetno izobrazbo ali 

bolonjskim magisterijem in najmanj oziroma nič anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo 

(Slika 6). 

 

Slika 6: Formalno dosežena izobrazba anketirancev 
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Da bi spoznali namen uporabe IKT anketirancev, smo jih povprašali, za katere aktivnosti 

uporabljajo svetovni splet. Namen uporabe svetovnega spleta smo opredelili časovno. Možnih 

je bilo več odgovorov. 174 anketirancev (77 %) dnevno uporablja svetovni splet za branje 

novic, 160 anketirancev (74 %) za sporočanje/komuniciranje, 130 anketirancev (65 %) za 

družbena omrežja in 110 anketirancev (52 %) za poslušanje glasbe. Le 4 anketiranci (4 %) 

dnevno uporabljajo svetovni splet za iskanje zmenkov (Slika 7). 

 

Slika 7: Namen uporabe svetovnega spleta 
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139 anketirancev (60 %) ima na napravi, ki jo uporabljajo za povezovanje s svetovnim 
spletom, nameščeno zaščito. 
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Slika 8: Ali imate na napravi
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ima na napravi, ki jo uporabljajo za povezovanje s svetovnim 
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oddaljenega omrežja. Med navedenimi zaščitami so omenili tudi Torrent, ki je programska 

oprema za izmenjavo datotek in podpira tehnologijo DHT, ki programu služi kot sredstvo za 

upravljanje z vozlišči tudi brez prisotnosti sledilnega pasa (tracker).  

 

Slika 9: Zaščita, ki jo imajo anketiranci nameščeno na napravi, s katero so povezani s 
svetovnim spletom 
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Iz raziskave je razvidno, da se uporabniki svetovnega spleta zavedajo nevarnosti,

(46 %) se povsem zaveda nevarnosti, ki prežijo 

%) anketiranci se zavedajo nevarnosti, ki prežijo 

anketiranec (0 %) se sploh ne zaveda nevarnosti, ki prežijo na

uporabnike svetovnega spleta (Slika 10). 
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 zavedajo nevarnosti objave osebnih podatkov na svetovnem 
spletu in družbenih omrežjih? 

v kolikšni meri se anketiranci strinjajo, da je spletno nakupovanje varno, se 

strinja, 10 anketirancev (4 %) se povsem strinja

meni, da nakupovanje na svetovnem spletu ni varno (Slika 12). 
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je varno objaviti zakonski stan, 91 anketirancev (39 %) pa meni, da je varno objaviti e-naslov. 

Manjši del, od 3 do 8 anketirancev (2 % do 3 %) je mnenja, da lahko objavijo PIN kodo 

bančne kartice in bančne podatke, EMŠO ter IP številko računalnika (Slika 13). Nobena 

spletna aktivnost nam ne omogoča popolne zasebnosti. Ne samo da na veliko in 

nepremišljeno objavljamo svoje osebne podatke, slike in drugo, z brskanjem po spletu 

puščamo tudi elektronske sledi, saj je veliko storitev in aktivnosti na spletu zasnovanih tako, 

da z uporabo razkrijemo veliko osebnih podatkov, nevedoč, za kakšen namen jih ponudnik 

aktivnosti ali storitev uporablja. Prav tako objavljamo različne slike, ki na svetovnem spletu 

ostanejo za vedno, in nam nemalokrat, še posebej pa mladim v dobi odraščanja, ki objavljajo 

neprimerne vsebine in slike, ki se jim zdijo v tistem trenutku pomembne za identifikacijo z 

družbo, v kasnejšem obdobju zelo škodijo (npr. pri iskanju službe, izsiljevanje, zalezovanje). 

Predvsem je neprimerno razkrivati IP številko računalnika, svoje osebne podatke (EMŠO, 

bančne podatke), neprimerne slike ter sodelovati v neprimernih ali žaljivih temah. 
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Slika 13: Ali anketiranci vedo, katere podatke je priporo čljivo objaviti na svetovnem 
spletu in družbenih omrežjih? 
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Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri in kakšne slike anketiranci objavljajo na družbenih 

omrežjih. Možnih je bilo več odgovorov. Anketiranci na družbenih omrežjih objavljajo 

različno število slik. V kategoriji objav od 1 do 10 anketiranci največ objavljajo lastne slike 

(74 anketirancev oziroma 36 %). V kategoriji objav od 11 do 20 anketiranci največ objavljajo 

slike narave in živali (29 anketirancev oziroma 16 %). V kategoriji od 21 do 30 anketiranci 

največ objavljajo slike zabav (18 anketirancev oziroma 10 %) in v kategoriji 31 in več 

anketiranci največ objavljajo lastne slike (Slika 14). 

 
 

 

Slika 14: Koliko slik in videoposnetkov objavijo anketiranci na družbenih omrežjih? 

 

Anketirance smo vprašali, za katera družbena omrežja menijo, da so varna. Možnih je bilo več 

odgovorov z ocenitvijo varnosti 1–5 (ocena 1 – sploh ni varna in ocena 5 – povsem varna): 

Youtube, Google+, Viber, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Musical.ly. 

Anketiranci so ocenili družbena omrežja kot sledi: Youtube s povprečno oceno 3,3, Viber in 

0 20 40 60 80 100 120

Lastne (Selfie)

Družina

Otroci

Zabava

Narava/živali

Hrana/pijača

Nasilne slike ali videi

Šaljive slike ali videi

n = 203
Število anketirancev v %

31 in več Od 21 do 30 Od 11 do 20 Od 1 do 10 Nič



 

40 

Google+ s povprečno oceno 3,1, LinkedIn s povprečno oceno 3, Instagram s povprečno oceno 

2,9, Twitter s povprečno oceno 2,8, Facebook, Snapchat in Musical.ly s povprečno oceno 2,7 

in kot drugo s povprečno oceno 2,5 (Slika 15). 

 

Slika 15: Kako varna so družbena omrežja? 

Na vprašanje, ali so se anketiranci že kdaj soočili s kakršnokoli zlorabo osebnih podatkov ali 

napadom na računalnik, je 132 anketirancev (56 %) navedlo okužbo računalnika (virusi, 

trojanski konj, črvi in drugo). 24 anketirancev (10 %) je bilo spletno nadlegovanih. S 23 

anketiranci (10 %) so želeli navezati stike (Slika 16). Pod postavko »Drugo« so anketiranci 

navedli poskus prevare, poskus vdora, zlorabo kreditne kartice, vsiljeno pošto in vsiljen 

nakup. 
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Slika 16: Ali so se anketiranci soočili s kakršnokoli zlorabo osebnih podatkov ali 
napadom na računalnik? 

Podvprašanje je bilo, ali so se prijatelji anketirancev soočili s kakršnokoli zlorabo osebnih 

podatkov ali napadom na računalnik. 125 anketirancev (34 %) je navedlo, da so se njihovi 

prijatelji soočili z okužbo računalnika, 47 anketirancev (13 %) s krajo spletnega profila, 45 

anketirancev (12 %) z vdori v računalnik, 31 anketirancev (8 %) z zlorabo osebnih podatkov, 

30 anketirancev (8 %) pa z navezovanjem stikov (Slika 17). Pod drugo so navedli krajo 

kreditnih kartic. 
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Slika 17: Ali se je kateri izmed prijateljev anketirancev soočil z zlorabo osebnih 
podatkov ali napadom na računalnik? 

110 anketirancev (47 %) je pri zlorabi podatkov na svoji napravi (računalniku ali telefonu) 

očistilo računalnik s protivirusnim programom. 37 anketirancev (16 %) je na pomoč poklicalo 

računalniškega serviserja, 32 anketirancev (14 %) je o zlorabi osebnih podatkov obvestilo vse, 

ki so bili z njimi v stiku preko naprave, 21 anketirancev (9 %) je zlorabo osebnih podatkov 

javilo prijatelju in le 6 anketirancev je zlorabo osebnih podatkov prijavilo policiji, 4 

anketiranci (2 %) pa agenciji SI-CERT (Slika 18). 
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Slika 18: Ravnanje anketirancev ob soočenju z zlorabo osebnih podatkov na napravi 

Anketiranci ne poznajo veliko ljudi, ki so bili oškodovani zaradi računalniške kriminalitete. 

35 anketirancev (18 %) pozna eno osebo, 23 anketirancev (12 %) pozna od 2 do 5 ljudi, 4 

anketiranci (2 %) poznajo od 6 do 10 ljudi in 3 anketiranci (2 %) poznajo 11 ljudi in več, ki so 

bili oškodovani zaradi računalniške kriminalitete. 127 anketirancev (66 %) ne pozna nikogar, 

ki bi bil oškodovan zaradi računalniške kriminalitete (Slika 19). 

 

Slika 19: Ali anketiranci poznajo ljudi, ki so bili  oškodovani zaradi računalniške 
kriminalitete? 
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Slika 20: Ali se anketiranci

Na vprašanje, ali anketiranci

obveščanjem ter informiranje

odgovorilo da ne, 40 anketirancev

pritrdilno (Slika 21). 

Slika 21: Ali anketiranci poznajo inštitucije v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prijavo zlorab
ter z osveščanjem 
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Anketiranci so navedli, da ne poznajo veliko inštitucij in temu primerno navedli le inštitucije, 

ki jih poznajo. Od 231 anketirancev jih 37 (16 %) pozna agencijo SI-CERT, 17 anketirancev 

(7 %) pozna spletno stran Safe.si, 14 anketirancev (6 %) pozna spletno stran Varni na 

internetu, 14 anketirancev (6 %) navaja kot inštitucijo Policijo, 9 anketirancev (4 %) spletno 

stran Spletno oko, 4 anketiranci (2 %) navajajo kot inštitucijo Informacijsko pooblaščenko, 

sledijo še Miss, Arnes in internetna samoobramba (Slika 22). 

 

Slika 22: Ozaveščenost anketirancev o inštitucijah, ki se ukvarjajo s prijavo zlorab in 
osveščanjem ter informiranjem o varni rabi svetovnega spleta 

Na vprašanje, v kolikšni meri nas odgovorne inštitucije opozarjajo na zlorabo osebnih 

podatkov, je odgovor podalo 195 anketirancev – 74 (38 %) jih meni, da malo, 51 (26 %) jih 

meni, da nevtralno, 39 (20 %) jih meni, da veliko, 29 (15 %) jih meni, da malo, le 2 (1 %) pa 

menita, da zelo veliko (Slika 23). 
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Slika 23: Ali anketiranci menijo, da nas odgovorne inštitucije dovolj opozarjajo 

5.2 Ugotovitve raziskave 

Hipoteze, ki smo jih postavili v diplomskem 

raziskave, ter jih potrdili ali ovrgli.

Prva hipoteza: Pri postavitvi prve hipoteze

napravah za povezovanje s svetovnim spletom 

Hipotezo lahko ovržemo, kajti 60

svetovnim spletom, nameščeno zaš

povezovanje s svetovnim spletom nameš

Druga hipoteza: Pri postavitvi druge hipoteze smo menili, da v

družbenih omrežjih pogosto objavlja

družinskih članov in prijateljev (npr. po

le-teh. Anketiranci največ objavljajo lastne slike, slike z zabav, slike narave in živali, šaljive 

slike in videoposnetke, najmanj pa nasilne slike in 

kjer anketiranci objavljajo slike, tekste in osebne podatke, menijo, da objave le

Z ugotovljenimi rezultati spletnega vprašalnika 

Tretja hipoteza: Pri postavitvi tretje hipoteze smo bili mnenja, da se 

vsakodnevni uporabi IKT ne 

mnenja, da se zavedajo nevarnosti, ki prežijo 

[VREDNOST]

Zelo malo

46 

menijo, da nas odgovorne inštitucije dovolj opozarjajo 
zlorabo osebnih podatkov? 
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46 % anketirancev tega povsem zaveda, enako velja za 46 % anketirancev, ki so odgovorili, 

da se zavedajo nevarnosti, ki prežijo nanje z uporabo svetovnega spleta. Prav tako se 54 % 

anketirancev povsem zaveda in 39 % anketirancev se zaveda nevarnosti objav osebnih 

podatkov na družbenih omrežjih. 49 % anketirancev se strinja ter 4 % anketirancev se povsem 

strinja, da so nakupi na svetovnem spletu varni. Tretje hipoteze ne moremo ne potrditi ne 

ovreči. 

Četrta hipoteza: Več kot polovica anketiranih uporabnikov IKT v primeru računalniške 

kriminalitete ne pozna ustreznih inštitucij, na katere se lahko obrne v teh primerih. 51 % 

anketirancev ne pozna ustreznih inštitucij za prijavo v primeru računalniške kriminalitete. 

Četrto hipotezo lahko potrdimo. 
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6 SKLEP 

Hitri razvoj IKT je prinesel številne pozitivne lastnosti, od globalnega povezovanja omrežij 

do nižjih stroškov nabave naprav (računalniki, tablice, pametni telefoni), s katerimi 

uporabniki dostopajo do svetovnega spleta in ki so danes dostopne večini potencialnih 

uporabnikov. Uporaba svetovnega spleta in družbenih omrežij je prisotna v vsakdanjem 

življenju tako za namen opravljanja službe kot za druženje, povezovanje, zabavo, zmenkarije, 

iskanje različnih informacij, gledanje filmov, poslušanje glasbe, nakupovanje, bančništvo in 

drugo. Hitri razvoj IKT pa je prinesel tudi negativne lastnosti. Z množično uporabo IKT in 

razkrivanjem osebnih podatkov na svetovnem spletu in družbenih omrežjih le-te izkoriščajo 

vdiralci za svoje interese ali interese naročnikov kaznivih dejanj.  

V diplomski nalogi smo predstavili in raziskali področji računalniške kriminalitete in varnosti 

osebnih podatkov. Računalniška kriminaliteta se čedalje bolj širi in vse težje odkriva, saj 

kriminalci ne puščajo sledi in je število odkrite računalniške kriminalitete zelo majhno. 

Vsakodnevna uporaba IKT za namen spletnega bančništva in spletnega nakupovanja 

predstavlja največjo možnost zlorab osebnih podatkov, saj so tovrstna opravila največkrat 

zelo lahka tarča za hekerje, ker pri teh opravilih namreč razkrijemo največ osebnih podatkov. 

Da pa bi se lahko pred nezaželeno zlorabo zaščitili, je potrebno v naprave, ki jih za te namene 

uporabljamo, namestiti ustrezne varnostne programe in jih predvsem varno uporabljati. 

Predvsem pa je uporabnike IKT potrebno obveščati in izobraževati glede varne uporabe 

svetovnega spleta in družbenih omrežij. 

Z anketo smo skušali izvedeti, v kolikšni meri se uporabniki IKT zavedajo nevarnosti, ki 

prežijo nanje, ter raziskali, kako so uporabniki informirani glede varnosti osebnih podatkov. 

Odziv je bil presenetljiv, saj se je na spletni vprašalnik oziroma anketo odzvalo 693 

potencialnih anketirancev, pravilno pa jo je izpolnilo 231 anketirancev. Anketiranci so kar v 

92 % odgovorili, da se povsem zavedajo in da se zavedajo nevarnosti, ki prežijo nanje z 

uporabo svetovnega spleta. Prav tako 54 % anketirancev meni, da se povsem zavedajo 

nevarnosti objave osebnih podatkov, 38 % anketirancev pa meni, da se zavedajo nevarnosti 

objave osebnih podatkov. 49 % anketirancev se strinja, da je nakupovanje na svetovnem 

spletu varno. Iz tega lahko sklepamo, da se anketiranci pri uporabi in objavi svojih osebnih 

podatkov na svetovnem spletu in družbenih omrežjih počutijo varne. Po drugi strani pa 

rezultati ankete kažejo, da anketiranci ne vedo, katere podatke je priporočljivo objaviti, saj     

3 % anketirancev meni, da smejo objaviti IP številko svojega računalnika, 2 % anketirancev 

meni, da smejo objaviti PIN kodo svoje bančne kartice in 7 % anketirancev slike svojih otrok. 

Prav tako so anketiranci mnenja, da so družbena omrežja varna. Po mnenju 71 % anketirancev 

je varno družbeno omrežje Youtube, sledita mu Viber s 64 %, Google+ s 56 %, na petem 

mestu po varnosti pa se je znašel Facebook z 48 %. 
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Anketiranci so se z zlorabo osebnih podatkov in vdorom na računalniku že srečali. 83 % 

anketirancev se je soočilo z okužbo računalnika (virusi, trojanski konj, črvi in drugo), sledita 

spletno nadlegovanje (15 %) ter navezovanje stikov (14 %). 1 % anketirancev pa se je soočil s 

spletnim izsiljevanjem. Med prijatelji anketirancev se jih je 79 % soočilo z okužbo 

računalnika, sledita kraja spletnega profila (30 %) in vdor v računalnik (28 %), 5 % 

anketirancev pa se je soočilo s spletnim izsiljevanjem. 45 % anketirancev pozna enega 

človeka ali več ljudi, ki so bili oškodovani zaradi računalniškega kriminala. 

Anketiranci so se ob soočenju z računalniškim kriminalom in zlorabo osebnih podatkov 

odzvali različno. 70 % anketirancev je svojo napravo, s katero dostopajo do svetovnega spleta 

in družbenih omrežij, očistilo s protivirusnim programom. Le 3 % anketirancev je zlorabo 

prijavilo agenciji, ki se ukvarja s prijavami zlorab IKT, to je SI-CERT, le 4 % anketirancev pa 

je zlorabo prijavilo policiji. 

60 % anketirancev je navedlo, da imajo na napravi, s katero dostopajo do svetovnega spleta in 

družbenih omrežij, nameščeno zaščito. 20 % anketirancev ne ve, ali imajo nameščeno zaščito. 

Največ, 14 % anketirancev ima na svojih napravah nameščen protivirusni program Avast. 

Anketiranci menijo, da spadajo med protivirusne programe tudi MO Velenje (ki nudi le 

brezplačen dostop do svetovnega spleta), Ključavnica (upamo, da so imeli v mislih ikono na 

Facebooku, ki služi za omejitev dostopa do podatkov), agencija za prijavo zlorab SI-CERT, 

spletna prodaja avtomobilov Avis in programska oprema Torrent. 

Anketiranci ne poznajo inštitucij v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prijavo zlorab in z osveščanjem 

ter informiranjem varne rabe svetovnega spleta (odgovor »ne poznam« in »ne vem« je podalo 

kar 60 % anketirancev). To ni ravno spodbudno, saj je v Sloveniji kar nekaj inštitucij, ki se 

ukvarjajo in trudijo osveščati uporabnike glede varne rabe IKT. Mednje sodita agencija        

SI-CERT, kamor lahko prijavimo incident, ter agencija, ki izvaja nacionalni program Varni na 

internetu. Prisotni so tako s spletno stranjo (https://www.cert.si/) in na družbenem omrežju 

Facebook (https://www.facebook.com/sicert/?fref=ts).  

Projekt Safe.si – Center za varnejši internet je spletna stran, ki je namenjena otrokom, 

najstnikom, staršem in učiteljem ter osvešča o varni rabi svetovnega spleta. Ponujajo tri 

storitve, in sicer Safe.si, ki je točka osveščanja o varni rabi svetovnega spleta in novih 

tehnologij, Tom, ki je svetovalna telefonska linija, in Spletno oko, ki je namenjeno anonimni 

spletni prijavi nezakonitih vsebin na spletu. Spletno stran storitve Safe.si je moč najti na 

internetnem naslovu https://safe.si/, prisotni pa so tudi na družbenem omrežju Facebook 

https://www.facebook.com/safe.si/. Prav tako je na Facebooku stran, ki opozarja in osvešča 

uporabnike na nevarnosti Varni na internetu, https://www.facebook.com/varninainternetu/ 

?fref=ts.  

Našteli smo le nekaj glavnih strani, ki uporabnike opozarjajo, osveščajo in izobražujejo glede 

varne uporabe svetovnega spleta in družbenih omrežij. Za omejitev in preprečitev 
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računalniškega kriminala in varne uporabe svetovnega spleta ter družbenih omrežij lahko 

naredimo največ uporabniki sami, in sicer z namestitvijo kakovostne protivirusne opreme 

(zaščite) ter s premišljenim razkrivanjem in deljenjem osebnih podatkov. Prav tako se 

moramo z nakupom naprav in dostopanjem do svetovnega spleta najprej dodobra izobraziti, 

šele nato lahko varno uporabljamo svetovni splet. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Spletni vprašalnik 
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SPLETNI VPRAŠALNIK 

Računalniška kriminaliteta/Varna uporaba IKT (Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) 

Spoštovani! 

Sem študentka Fakultete za management, Univerze na Primorskem. Pri pisanju diplomske 

naloge potrebujem Vašo pomoč in sodelovanje. Namen tega spletnega vprašalnika je 

poskušati ugotoviti, ali so uporabniki svetovnega spleta in družbenih omrežij seznanjeni z 

računalniško kriminaliteto in varno rabo IKT v povezavi z varstvom osebnih podatkov.  

Vprašalnik je anonimen.  

Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 

1. Za katere namene uporabljate svetovni splet? (Možnih je več odgovorov. Česar ne 

uporabljate, pustite prazno.) 

 Dnevno Vsaj mesečno Občasno 

Opravljanje službe    

Izobraževanje    

Branje novic    

Nakupovanje    

Bančništvo    

Pisanje/branje blogov    

Pisanje/branje forumov    

Gledanje videoposnetkov    

Poslušanje glasbe    

Za družbena omrežja    

Sporočanje/komuniciranje    

Gledanje TV programa    

Prenos glasbe/filmov    

Iskanje turističnih informacij    

Iskanje malih oglasov    

Iskanje zdravstvenih informacij    

Iskanje zmenkov    
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2. Ali imate na napravi, s katero ste povezani s svetovnim spletom, nameščeno zaščito? 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 
3. Navedite, prosim, katero zaščito imate nameščeno na Vašem računalniku. 

 

 
4. V koliki meri se zavedate, da na Vas pri uporabi svetovnega spleta prežijo nevarnosti?  

o Se sploh ne zavedam 

o Se ne zavedam 

o Se kolikor toliko zavedam 

o Se zavedam 

o Se zelo zavedam 

 

5. V kolikšni meri se zavedate nevarnosti objave vaših osebnih podatkov na svetovnem 

spletu in družbenih omrežjih?  

o Se sploh ne zavedam 

o Se ne zavedam 

o Se kolikor toliko zavedam 

o Se zavedam 

o Se zelo zavedam 

 

6. V kolikšni meri se strinjate, da je nakupovanje na spletu varno? 

o Sploh se ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti niti 

o Se strinjam 

o Povsem se strinjam 

 

7. Ali veste, katere podatke je priporočljivo objaviti na družbenih omrežjih oziroma 

svetovnem spletu?  

o Naslov stalnega bivališča 

o Telefonska številka 

o Naslov e-pošte 

o EMŠO 

o IP številka računalnika (številka, ki natančno določa računalnik v omrežju internet) 
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o Narodnost oziroma poreklo 

o Politična oziroma strankarska opredelitev 

o Verska opredelitev 

o Spolna usmerjenost 

o Zdravstveno stanje 

o PIN kode bančnih kartic 

o Zakonski stan (poročen, samski …) 

o Bančne podatke – številka bančne kartice 

o Slike otrok 

o Trenutno lokacijo 

o Imena otrok 

o Imena partnerja/partnerke 

o Zaposlitev in poklic 

o Šolanje 

 
8. Koliko slik ali videoposnetkov ste že objavili na družbenih omrežjih? 

 Nič 1–10 11–20 21–30 31 in več 

Lastne (selfie)      

Družina      

Otroci      

Zabava      

Narava/živali      

Hrana/pijača      

Nasilne slike ali videoposnetki      

Šaljive slike ali videoposnetki      

 

9. V kolikšni meri se strinjate, da je uporaba družbenega omrežja varna? (Če družbenega 

omrežja ne poznate oziroma ne uporabljate, pustite prazno.) 

 Sploh ni 

varna 

Ni varna Niti niti Je varna Povsem je 

varna 

Facebook      

Twitter      

Instagram      

Snapchat      

Viber      

LinkedIn      

Musical.ly      

Youtube      
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Google+      

 Drugo      

 

10. Ali ste se že kdaj soočili s kakršnokoli zlorabo Vaših osebnih podatkov ali napadom na 

Vaš računalnik? (Možnih je več odgovorov.) 

o Okužba računalnika (virusi, trojanski konj, črvi) 

o Vdor v računalnik 

o Kraja spletnega profila (prevzem nadzora nad e-pošto ali profilom družbenega omrežja) 

o Zloraba osebnih podatkov 

o Spletno nadlegovanje 

o Spletno zalezovanje 

o Spletno izsiljevanje 

o Spletno obrekovanje 

o Objavljanje posnetkov nasilja 

o Navezovanje stikov 

o Drugo 

 

 

11. Ali se je kdo izmed Vaših prijateljev soočil z zlorabo osebnih podatkov ali napadom na 

računalnik? (Možnih je več odgovorov.) 

o Okužba računalnika (virusi, trojanski konj, črvi …) 

o Vdor v računalnik 

o Kraja spletnega profila (prevzem nad e-pošto ali profilom družbenega omrežja) 

o Zloraba osebnih podatkov 

o Spletno nadlegovanje 

o Spletno zalezovanje 

o Spletno izsiljevanje 

o Spletno obrekovanje 

o Objavljanje posnetkov nasilja 

o Navezovanje stikov 

o Drugo 

 

 

12. Kako ste ravnali, ko ste se soočili z zlorabo podatkov na svoji napravi (računalniku ali 

telefonu)? (Možnih je več odgovorov.) 

o Javil/-a sem prijatelju/-ici 

o Na pomoč poklical/-a računalniškega serviserja 

o Očistil/-a računalnik s protivirusnim programom 

o Obvestil/-a sem vse, ki so bili z mano v stiku preko naprave  

o Prijavil/-a sem policiji 
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o Prijavil/-a sem agenciji SI-CERT 

o Drugo 

13. Koliko ljudi, ki so bili oškodovani zaradi računalniške kriminalitete, poznate? 

o Nobenega 

o Enega človeka 

o 2–5 ljudi 

o 6–10 ljudi 

o 11 ljudi in več 

 
14. V kolikšni meri se strinjate s tem, da imate dovolj informacij o zaščiti pred zlorabo 

osebnih podatkov?  

o Sploh se ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti niti 

o Se strinjam 

o Povsem se strinjam 

 

15. Ali poznate institucije v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prijavo zlorab in z osveščanjem ter 

informiranjem varne rabe interneta? 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

16. Navedite, katere inštitucije poznate, ki se ukvarjajo s prijavo zlorab in z osveščanjem ter 

informiranjem o varni rabi interneta? 

 

 

17. V kolikšni meri menite, da nas odgovorne inštitucije opozarjajo  na zlorabo osebnih 

podatkov? 

o Zelo malo 

o Malo 

o Nevtralno 

o Veliko 

o Zelo veliko 

 

18. Spol 

o Ženski 

o Moški 
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19. V katero starostno kategorijo spadate? 

o do 15 let 

o od 16 do 25 let 

o od 26 do 35 let 

o od 36 do 45 let 

o od 46 do 55 let 

o od 56 do 65 let  

o 66 let in več  

 

20. V kateri regiji prebivate? 

o Pomurska regija 

o Podravska regija 

o Koroška regija 

o Savinjska regija 

o Zasavska regija 

o Spodnjeposavska regija 

o Jugovzhodna regija 

o Osrednje slovenska regija 

o Gorenjska regija 

o Notranjsko kraška regija 

o Obalno kraška regija 

o Goriška regija 

 

21. Kakšna je vaša dosežena formalna izobrazba? 

o Osnovna šola ali manj 

o Poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola) 

o Štiriletna srednja šola 

o Višja šola 

o Visoka šola – prva stopnja 

o Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 

o Znanstveni magisterij ali doktorat 

 


