
 

 

 

MLADI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA SPLETU 

 

 - nasveti za starše in učitelje -  

 

 

UVOD  

 

Ena največjih privlačnosti interneta za otroke in mladostnike je moţnost komuniciranja in 

druţenja z vrstniki, prijatelji, neznanci. Otroci na spletu preţivijo precej časa, pa naj bo zaradi 

učenja, druţenja, igranja iger ali iskanja informacij. K temu seveda sodi tudi komuniciranje v 

spletnih klepetalnicah, druţenje na socialnih omreţjih, sodelovanje v raznih tekmovanjih, 

anketah in podobno. Na ţalost se odrasli pogosto ne zavedamo, kako lahko interaktivnost, ki jo 

splet omogoča, hitro pomeni tveganje za naše otroke. Zasebnost in varnost sta na spletu hitro 

lahko hitro ogroţeni in prav je, da se odrasli tega zavedamo. Aktivnosti na spletu pogosto 

vodijo v razkrivanje osebnih podatkov, ki imajo v današnjih časih veliko trţno vrednost in 

varovanje osebnih podatkov je stvar, ki se je morajo mladi naučiti. 

 

Mladi se z razkrivanjem osebnih podatkov na spletu srečujejo velikokrat, npr: 

 ko izpolnjujejo obrazce ali obiščejo kako spletno stran, 

 ko se registrirajo kot uporabniki določene programske opreme, ki jo dobijo prek spleta, 

 ko si ustvarijo račun ali profil za uporabo elektronske pošte, spletnih klepetalnic, 

socialnih omreţij ipd., 

 ko svoje podatke delijo pri komunikaciji z drugimi uporabniki teh storitev. 

Še posebej problematične so informacije, ki jih otroci razkrivajo komercialnim ponudnikom 

storitev. Za uporabo teh storitev, oziroma registracijo, morajo uporabniki običajno izpolniti tak 

ali drugačen obrazec, ki lahko vsebuje tudi vprašanja glede osebnih podatkov. Te prakse so na 

spletu tako pogoste, da lahko pride do situacije, kjer so mladi na to ţe tako navajeni, da svoje 

podatke razkrijejo brez pomisleka, da lahko pride do zlorabe. V tem smislu so še posebej 

nevarna spletna mesta za druţenje, kjer pri ustvarjanju profila otroci navedejo svoje pravo 

ime, naslov, datum rojstva in razkrijejo še mnoge informacije o sebi. Običajno se ne 

zavedajo, da jim ponudnik te storitve ponuja moţnosti, kako profil zaščititi pred 

nepovabljenimi očmi, in tako so njihovi podatki in zasebno ţivljenje vidni prav vsem 

uporabnikom. 

S hitro rastjo uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij se moţnosti zlorab razkritih 

osebnih podatkov povečujejo: 

 ribarjenje podatkov (angl. phishing) 

 nezaţelena elektronska sporočila (angl. spam)  

 otroška pornografija in sovraţni govor 

 zlonamerna programska koda (t.i. virusi, črvi, vohunski programi ipd.) 

 kraja identitete. 

Za zaščito pred zlorabami je potrebno kot prvo poskrbeti za strojno in programsko zaščito na 

računalniku, ki jo je potrebno stalno posodabljati (anti-virusni paketi, poţarni zidovi…), 

http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/varstvo-osebnih-podatkov-na-internetu/#c412
http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/varstvo-osebnih-podatkov-na-internetu/#c410
http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/varstvo-osebnih-podatkov-na-internetu/#c409
http://www.wiredsafety.org/safety/personal_information_safety/spyware/index.html
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predvsem pa se je potrebno nevarnosti zavedati in biti še posebej previden pri razkrivanju 

osebnih podatkov na spletu. 

SODOBNI FENOMEN - DRUŢENJE NA SPLETU 

 

V smislu razkrivanja osebnih podatkov na spletu so še posebej nevarne sodobne prakse druţenja 

na spletu v spletnih klepetalnicah, socialnih omreţjih, pri grajenju osebnega profila na 

različnih spletnih straneh ipd. Veliko vlogo pri druţenju na spletu igra zaupanje ljudem »na 

drugi strani«. Mladi se običajno druţijo in komunicirajo s svojimi prijatelji in vrstniki, kar 

pomeni, da jim načeloma zaupajo in so emocionalno vpleteni. V tem kontekstu njihova 

pazljivost pri razkrivanju podatkov o sebi običajno ni na prvem mestu in prav zato so moţnosti, 

da pride do zlorabe podatkov večje. Pri ustvarjanju profila otroci navedejo svoje pravo ime, 

naslov, datum rojstva in razkrijejo še mnoge informacije o sebi, objavljajo svoje 

fotografije, video posnetke, itd. 

 

Odrasli se pogosto ne zavedamo, kje na spletu se naši otroci zadrţujejo in kakšne podatke o 

sebi posredujejo. Seveda jih ne moremo konstantno nadzorovati, niti jim druţenja na spletu 

prepovedati. Zato je predvsem pomembno, da: 

 

 tudi mi poznamo mesta, ki jih uporabljajo otroci,  

 vemo, kakšne podatke o sebi razkrivajo,  

 znamo otrokom svetovati ter jih naučiti previdnosti pri spletnem druţenju in 

komuniciranju.  

 

V nadaljevanju opisujemo nekaj primerov najbolj popularnih spletnih mest in storitev, ki jih 

uporabljajo tudi slovenski najstniki, nevarnosti, ki pri tem nastajajo in podajamo nekaj 

nasvetov glede bolj varne uporabe teh storitev. 

 

PRIMERI SPLETNIH MEST, STORITEV IN OMREŢIJ namenjenih druţenju: 

• zmenki na spletu (angl. online dating) – zmenkarije.org 

• mesta za ocenjevanje (angl. rating sites) – glasujzame.com 

• socialna omreţja na spletu (angl. social networking sites) – med najstniki najbolj  

     popularna Netlog in Facebook 

• nadlegovanje na spletu (angl. cyber bullying) 

• socialna omreţja in spletne strani za najmlajše – barbiegirls.com  

 

 

ZMENKI NA SPLETU (ONLINE DATING) – primer: zmenkarije.org 

 

Zmenki, kjer spoznavamo ljudi preko spleta, niso nikoli popolnoma varni! 

 

Nasveti mladim za varnejšo uporabo spletnih mest, namenjenih sklepanju novih poznanstev: 

 Ne verjemite vsega kar preberete – uporabniki z besedami zlahka pričarajo drugačno 

sliko sebe. 

 Ne posredujte osebnih informacij (vaše polno ime, naslov, številka bančne kartice, 

telefonska številka). Raje uporabljajte tako stran, ki uporablja anonimizirane 

elektronske naslove. 
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 Vzemite si čas za premislek, preden se z osebo srečate v ţivo. Začnite s srečanji v ţivo 

prek telefona, tako boste laţje presodili, če je oseba vredna zaupanja. Če se srečate v 

ţivo, se domenite na javnem prostoru, s sabo pripeljite prijatelja. 

 Povejte prijatelju o tej osebi in se tako zavarujte. 

 

 

SPLETNA MESTA ZA OCENJEVANJE – primer: glasujzame.com 

 

Nasveti za varnejšo uporabo: 

 Če objavite svojo fotografijo, vedite, da je vedno ne boste mogli izbrisati iz spleta. 

Zato dobro premislite, ali vas ne bo čez čas kakšna fotografija spravila v zadrego. 

 V svojem profilu uporabljajte nadimek, ki ne izdaja vašega imena in priimka. 

 Ne objavljate svojega rojstnega datuma in natančnega naslova. 

 

 

SPLETNA SOCIALNA OMREŢJA – primeri: Netlog, MySpace, Facebook 

 

So zelo popularna med mladimi – praktično vsak ima ţe svoj profil na teh straneh. Povečajo 

krog stikov, pa tudi povečajo moţnost zlorab osebnih podatkov in nadlegovanja prek spleta, saj 

spodbujajo uporabnike, da delijo z drugimi podatke o sebi, o interesih, dejavnostih, 

fotografije, video posnetke, ipd. 

 

Obstaja mnogo različnih socialnih omreţij, za različne starostne skupine, glede na različne 

interese uporabnikov (zabavna, poslovna …) . Najbolj problematična so omreţja, ki privlačijo 

mlajše uporabnike, saj se ti običajno ne zavedajo, koliko informacij o sebi lahko objavijo na 

spletu in kako naj svoje profile zaščitijo. 

Kako stvar deluje: uporabnik si naredi svoj profil, kjer se predstavi, lahko objavlja fotografije 

ipd., ima svoj krog prijateljev, sodeluje v različnih skupinah ipd. Čeprav se vam morda zdi, da 

so spletne skupnosti povsem nedolţna stvar, temu ni tako.  

Nasveti za starše in učitelje: 

1. Pomagajte svojemu otroku razumeti, katerih informacij ni priporočljivo deliti na spletu 

in zakaj, razloţite jim, kakšne so moţnosti zlorab in kakšne posledice imajo lahko 

neprimerni podatki, objavljeni na spletu. Profil na spletnem omreţju namreč lahko 

vidijo učitelji, bodoči delodajalci… 

2. Razloţite mladim, da je zelo pomembno, da uporabljajo nastavitve zasebnosti, s 

katerimi omejijo vidnost svojega profila. Tako bo njihov profil res viden samo njihovim 

prijateljem. Večina uporabnikov nima zaščitenih profilov in tako lahko do njihovih 

zasebnih podatkov dostopa praktično kdorkoli! 

3. Opomnite jih, da včasih ne morejo nikoli več odstraniti informacije, ko jo enkrat 

objavijo na spletu.  

4. Pogovarjajte se z mladimi o nadlegovanju na spletu. Komunikacija z neznanci je lahko 

nevarna tudi na spletnih socialnih omreţjih. 

5. Skupaj preberite politike zasebnosti na socialnem omreţju. 

6. Opomnite mlade, naj ne objavljajo podatkov o drugih, če jih niso prej vprašali za 

dovoljenje. 
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NADLEGOVANJE NA SPLETU 

 

Nadlegovanje sovrstnikov je vedno obstajalo, internet in mobilni telefoni so tako če nove 

tehnologije, ki takšna nesprejemljiva ravnanja omogočajo v virtualnem svetu, ki pa lahko imajo 

zelo resne in povsem realne posledice. Med nesprejemljiva ravnanja sodijo: 

 ustvarjanje sovraţnih profilov, spletnih strani, sovraţni govor, ţalitve; 

 ustvarjanje laţnih profilov v spletnih skupnostih, laţnih e-mailov; 

 zasledovanje uporabnikov na spletu; 

 kraja identitete; 

 snemanje drugih s telefoni, objavljanje posnetkov; 

 nadlegovanje s klici in SMS sporočili. 

 

Nasveti za starše in učitelje: 

1. Poznati morate storitve, ki jih mladi uporabljajo. 

2. Odkrito se pogovarjate z mladimi o tem - da zgodaj odkrijete, ali jih kdo 

nadleguje oziroma ali ona/on nadleguje druge. 

3. Razloţite jim, naj varujejo svoje osebne podatke in se z njimi pogovarjajte o 

pravilih obnašanja na spletu – kar ni dovoljeno v realnem svetu tudi na spletu ni! 

4. Če jih nadlegujejo preko elektronske pošte, blokirajte pošiljatelja, če se to 

dogaja na omreţjih za spletno druţenje, prijavite nadlegovanje upravitelju 

strani, shranjujte sporočila in jih posredujte odgovorni osebi, ki vam lahko 

pomaga. Če je nadlegovanje resno, obvestite tudi policijo. 

 

 

SOCIALNA OMREŢJA IN SPLETNE STRANI ZA NAJMLAJŠE – primer: barbiegirls.com 

 

V zadnjem času se razvijajo tudi socialna omreţja in spletna mesta, ki so namenjena prav 

najmlajšim uporabnikom (do 13 let) – npr. barbiegirls.com. 

 

Delujejo na enak način kot prej omenjena socialna omreţja, vendar so prilagojena najmlajšim. 

Otrok si ob registraciji izbere svoj profil, avatarja – barbiko, ki ji lahko določi barvo las, obleke, 

nakit ipd. V barbie svetu se otrok tako lahko druţi z drugimi uporabniki, se pogovarja, si pošilja 

sporočila, se igra različne igrice… 

 

Barbiegirls.com sicer deluje po načelu, da mora otrok ob registraciji vpisati elektronski naslov 

staršev, ki potem potrdijo, da lahko otrok sodeluje. Kljub tej varovalki pa je tudi tu potrebna 

pazljivost pred zlorabami in otroke naučiti, kako varno uporabljati spletne storitve in spletna 

omreţja. 

 

Nasveti za starše in učitelje: 

 Za mlajše otroke še posebej velja nasvet, da je dobro vedeti, kje se nahajajo na spletu 

(tako kot v realnem svetu). Spoznajte se s storitvami, ki jih uporabljajo in jih naučite 

odgovorne uporabe.  

 Kadar spletna omreţja, klepetalnice ipd. uporabljajo otroci, bodite še posebej previdni: 

računalnik naj bo v vašem vidnem polju, da lahko sledite otrokovim aktivnostim na 

spletu. 
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 Skupaj z otrokom preglejte njegovo listo prijateljev – tako kot v resničnem svetu veste s 

kom se druţi. 

 Učite jih o tem, kako se varno in pravilno uporablja spletne storitve. 

 Preglejte politike zasebnosti pri storitvah, ki jih otroci uporabljajo. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Uporabe sodobnih tehnologij ni smiselno prepovedovati, potrebno jih je spoznati in mladim 

uporabnikom biti sposoben svetovati, kako se te tehnologije varno in odgovorno 

uporabljajo! Otrokom ne govorimo, da se ne smejo voziti s kolesom, temveč jih naučimo, 

kako se s kolesom varno pelje. Sodobne tehnologije, kot so internet in mobilni telefoni, so 

le tehnologije – pomembno je, da razumemo, kako delujejo, kaj se z njimi lahko počne in 

kako jih lahko varno in odgovorno uporabljamo. 

 

1. Pozanimajte se, kako delujejo spletne strani in omreţja, ki jih mladi uporabljajo. 

2. Preglejte politike zasebnosti na teh straneh. 

3. Če za sodelovanje mladi potrebujejo vašo privolitev, bodite kritični in se najprej 

pozanimajte o  tem, kako storitev deluje. 

4. Če so pravice otroka kršene, stran prijavite. 

5. In najvaţnejše: pogovor! Pogovarjate se z mladimi, razloţite jim nevarnosti in jih 

naučite varne in odgovorne uporabe sodobnih tehnologij. 

 

Več informacij lahko najdete na: 

 

 SAFE.SI - http://www.safe.si/ 

 Spletno oko - http://www.spletno-oko.si/ 

 Nasvet za net - http://www.nasvetzanet.si/ 

 Informacijski pooblaščenec - http://www.ip-rs.si/ 

 

http://www.safe.si/
http://www.spletno-oko.si/
http://www.nasvetzanet.si/
http://www.ip-rs.si/

