
 

 

 

 

  

 

 

28.1. 2008 - Dan varstva osebnih podatkov 

Primer iz prakse: zloraba 
naslovov e-pošte 

Pri pouku 5. razreda je računalničar učencem pokazal, kako se odpre 
brezplačni predal e-pošte z namenom, da se otroke s tem seznani ter da se 
jim predstavi, kako lahko s pomočjo e-pošte medsebojno komunicirajo. E-
naslovi so bili oblike ime.priimek@domena.končnica.  
 
Učencem je bilo razloženo, da morajo ob prvi uporabi spremeniti gesla, ki so 
bila sprva oblike ime, vendar jih nekaj tega ni storilo. Verjetno je bil tudi to 
razlog, da so lahko nekateri otroci s pomočjo ugibanja enostavno pridobili 

dostop do tujega predala e-pošte. Gesla kot takšna niso bila ukradena. Nekaj 
otrok, ki se jim je tako uspelo prijaviti v predale e-pošte svojih sošolcev, je s 
teh predalov, torej v imenu drugih, začelo sošolcem pošiljati sporočila s 
popolnoma neprimerno vsebino, ki bi jo le stežka pripisali otrokom te starosti. 
Starši otrok, katerih predali e-pošte so bili na ta način zlorabljeni, so zagnali 
vik in krik ter terjali pojasnila in ukrepanje s strani šole.  
 
Na šoli so ugotovili, da so se zlorabe elektronskih predalov dogajale izven šole 
in sicer naj bi učenci nadlegovali sošolce iz domačih računalnikov ter z 
računalnikov iz javne knjižnice. Šola je sklicala roditeljski sestanek, na 
katerem so staršem pojasnili, kako je do neljube situacije prišlo, otrokom pa… 
Kaj bi bilo po vašem mnenju pravilno? 
 
 

        - - - In kaj se lahko iz tega primera naučimo? - - - 
 
 

ŠOLA 
Spodbujanje uporabe interneta, e-pošte in ostalih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij s strani šol je v današnjem času pričakovano, 
vendar je pri tem potrebno določen čas nameniti izobraževanju o  varni 
uporabi teh tehnologij. Ravno zaradi nezadostnega poudarjanja pomena gesel 
je prišlo do neljubega dogodka kljub sicer dobrim namenom šole. 
 
 
STARŠI 
Otrokom je seveda potrebno omogočiti dostop do sodobnih tehnologij, vendar 
pa se pred tem seznanite z vsemi vidiki uporabe teh tehnologij. Vse 
informacije o varni rabi najdete na spletni strani www.safe.si. Starši so po 
ugotovitvah nekaterih študij zadnji, na katere se otroci obrnejo v primeru e-
nadlegovanja! 
 
 
OTROCI 
Ne zanašajte se na to, da se takšnih stvari ne da izslediti in da boste lahko 
takšne stvari počeli brez posledic, kajti to ne drži. Na internetu niste povsem 
anonimni! E-pošto in internet uporabljajte za koristne namene. Spoštujte 
svoje vrstnike in njihovo zasebnost, premislite preden objavite ali pošljete! 

„Povedala bi komur koli, razen 

staršem, ker bi se preveč bala, 

da bi mama ugotovila, da je 

njen strah upravičen, in bi mi 

preprečila vstop v 

klepetalnice." (deklica, 9–10 

let, Nemčija). 

Eurobarometer: Varnejši internet 

za otroke, Evropska komisija, april 

2007 
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