
 

 

VARNOST V DIGITALIZIRANI DRUŽBI 

 

Ves čas razvoja civilizacije je v družbi potekal nadzor nad posamezniki, ki je zagotavljal suvereno 

delovanje družbe. Z uveljavitvijo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) 

pa se je možnost nadzora znatno povečala. IKT so naprave, ki ustvarjajo, zbirajo in analizirajo 

podatke. Z uporabo naprav (računalnikov, pametnih telefonov, pametnih ur ipd.) povezanih z 

internetom, posamezniki vseskozi puščajo digitalne sledi. Digitalizacija postaja del našega 

vsakdana, tako na delovnem mestu, kot v zasebnem življenju. Z njo pa prihajajo tudi določena 

tveganja, ki jih do sedaj še nismo poznali in jih moramo obvladovati, zato da ne ogrožajo naše 

zdravstvene, finančne ali socialne varnosti.  

 
PODATKI STATISTIČNEGA URADA SLOVENIJE ZA LETO 2018 

 

14 % podjetij je vsaj enkrat naletelo na težave, ki so bile 
posledice kibernetskih varnostnih incidentov 

< 50 % podjetij uporablja močna gesla ter kontrolo dostopa do 
omrežja podjetja 

77 % podjetij iz varnostnih razlogov posodablja programsko 
opremo 

< 60 %  podjetij hrani kopije podatkov na drugi lokaciji ali v oblaku 

prib. 25 % podjetij periodično testira varnostne sisteme in pregleduje 
varnostne ukrepe 

< 50 % podjetij redno obvešča zaposlene o njihovih obveznostih v 
zvezi z varno uporabo IKT 

16 %  podjetij ne izvaja nobenega izmed varnostnih ukrepov 

 
 

 Tudi ob izumu avtomobila smo uvedli varnostni pas! 
 
Kibernetska varnost je tako čedalje bolj pomembna in nalaga podjetjem, da temu namenijo 

pozornost ter poskrbijo za primeren nadzor ter ukrepe, ki zagotavljajo varnost sistemov, ki so v 

uporabi, kot tudi podatkov, s katerimi razpolagajo.  

 

Od zanesljivega delovanja IKT in omrežij je odvisno nemoteno poslovanje podjetij in delovanje 

celotne družbe. Tako kot je potrebno poskrbeti za telesno in duševno varnost na delovnem mestu, 

je potrebno poskrbeti za kibernetsko varnost posameznih zaposlenih ter podjetja. Pomembno je, da 

delodajalec zagotovi kadrovske in finančne vire, da se podjetju poveča odpornost na kibernetska 

tveganja. Pomembno je pričeti na ravni posameznih zaposlenih in jih izobraziti na področju 

digitalizacije in kibernetske varnosti, da se le-ta razširi na raven celotnega podjetja.  
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Primeri kibernetskih tveganj in nevarnosti so: 

• kraja podatkov, 

• onemogočanje dostopa do podatkov, 

• »phishing« (lažno predstavljanje za pridobitev občutljivih podatkov), 

• »ransomware« (finančno izsiljevanje za ponovni dostop do podatkov), 

• onemogočanje komunikacije ali posredovanje v komunikaciji.

 

Kako izboljšamo kibernetsko varnost v podjetju? 

Izkušnje kažejo, da je večina kibernetskih incidentov posledica pomanjkljive varnostne kulture, saj 

je kar 99 % vdorov posledica napačnih odločitev ljudi (šibka gesla, shranjevanje ali posredovanje 

gesel, odgovarjanje na prirejena sporočila…) in ne pomanjkljive tehnične zaščite. 

Pomembno je torej, da za boljšo kibernetsko varnost: 

• spoznamo programsko opremo podjetij, katerih poslovni modeli zagotavljajo varnost in 

zasebnost (npr. alternativni brskalniki ter iskalniki, antivirusni programi, požarni zid, filtri na 

poštnih strežnikih), 

• zaposlene izobrazimo o kibernetski varnosti ter vpeljemo nenehno skrb zanje (npr. 

delodajalec lahko od zaposlenih zahteva, da v okviru dela uporabljajo močna gesla), 

• poskrbimo za kibernetsko varnost tudi pri prožnih oblikah dela, 

• za izvajanje delovnih procesov in komunikacijo uporabljamo VPN (zasebno omrežje), 

• pri uporabi programov, aplikacij, dostopanj do dokumentov ipd., zahtevamo dvofaktorsko 
avtentikacijo. 

 

 
 

 

 

 

Več o kibernetski varnosti ter kako jo ustrezno vpeljati v vaše podjetje, najdete na 

spletni strani Uprave RS za informacijsko varnost: https://www.cert.si/. 

 

Spletne strani, ki se pričnejo s https, so veliko bolj varne, kot spletne strani, ki se 

pričnejo s http. Prve namreč delujejo s certifikatom SSL, ki zakriptira podatke. 

https://www.cert.si/
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