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Dragi mladi podjetnik,  

dobrodošel v DiFens e-Priročniku!  

 

Spodaj boš našel informacije, primere, namige in nasvete o tem, kako upravljati s 

svojim podjetjem v digitalni dobi. Strokovnjaki iz različnih področij so jih razdelili na pet 

delov, da so kratki, jasni in uporabni zate ter ti tako pomagajo pri osredotočanju na pet 

glavnih področij povezanih z digitalno varnostjo kateregakoli podjetja: 

 

V 1. delu, je nekaj uvodnih, pa tudi nekaj poglobljenih razlag o tem, kaj je 

digitalizacija posla, kako in kje jo vpeljati ter zakaj in katera orodja ti lahko pri tem 

pomagajo. 

V 2. delu te čakajo informacije o družbenih inovacijah, družbeno odgovornem 

podjetništvu, prednostih družbeno odgovornih podjetij, kot tudi posebnih grožnjah, ki 

pretijo pri takem načinu poslovanja. 

3. del usmeri tvojo pozornost na pravne vidike digitalnega varovanja podjetja, 

natančneje se usmeri na področja varovanja podatkov, varovanja strank, e-trgovine in 

piškotkov. 

4. in 5. del se dotakneta internetnih groženj in razložita, kaj so in kako se 

spopadati z njimi ter začrtata popolno strategijo, ki jo lahko uporabiš. 

 

Vsi deli so sestavljeni podobno – v različnih točkah ti dajo informacije, ki jih ponazorijo 

s primeri in namigi. Poleg tega so vsaki temi dodani tudi: seznam, ki ti bo pomagal 

primerjati kvaliteto in zdravje tvojega podjetja z novo pridobljenimi informacijami, 

predlogi za nadalnje branje, s katerim boš lahko razširil svoje znanje o temi in 

terminološki slovar, s katerim se lahko posvetuješ kadarkoli.  
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Seznam okrajšav 

Okrajšava  Definicija 

CEO Izvršni direktor  

IoT Internet stvari  

BI Poslovna inteligenca  

ROI Donosnost naložb 

CRM Upravljanje odnosov s strankami 

IT Informacijske tehnologije 

URL Enotni lokacijski vir 

CIO Glavni informacijski uradnik 

GPS  Global pozicijski sistem 

QR code Koda za hiter odziv 

ERP Načrtovanje virov podjetja 

SQL Strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami 

DAP Digitalna platforma za posvojitev 

POS Prodajno mesto 

SLA Sporazum o ravni storitev 

AI Umetna inteligenca 

APIs Aplikacijski vmesniki 

OWASP Odprta spletna aplikacija varnostnega projekta 
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CA Računalniški sodelavec 

USB  Univerzalni serijski vodnik 

SMEs Mala in srednje velika podjetja 

RFID  Radiofrekvenčna identifikacija 

HR  Človeški viri 

ICT  Informacijska in komunikacijska tehnologija 
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Posel v luči digitalne dobe 

Svet je bolj medsebojno povezan kot kadarkoli. Priložnost, da bi se podali v visoko 

oktansko, masovno in nenehno spreminjajočo se realnost, postaja nujnost, tako za 

poslovne načrte, kot tudi za podjetnike. Preboj tehnologije v poslovni svet ni več 

vprašanje. Glavne značilnosti, ki jih moramo preučiti so neizbežne spremembe v naravi 

posla samega, ki pa jih delovne navade Milenijcev samo še slabšajo. Na večino teh 

točk se moramo osredotočiti, saj so nujne za digitalizacijo posla. 

Vsako sodobno podjetje je dobro poučeno o rasti proračuna, tveganju in ljudeh. Če 

rast postane učinkovita, bo napihovanje balona, kot v vsakem sodobnem samoroškem 

start-up podjetju, postalo možen scenarij. Uporaba tehnologije za povečanje storilnosti 

in za varovanje posla z načrtovanjem za prihodnost, to tveganje zmanjšata. Na drugem 

koncu so stranke in zaposleni. Dostopnost sreča storilnost, ko začne podjetje 

uporabljati nove tehnologije in s tem poveča kakovost in uporabnost svojih izdelkov. 

Biti konkurenčen 

Rob. Živeti, delati in poslovati na robu, v harmoniji z načrtovanjem daleč vnaprej, čez 

vsa predpisana obzorja, ohranjajo človeka okretnega. Ustvarjanje strateške prednosti 

in vztrajanje do konca je strategija, ki  predstavlja skupek mnogih dejanj. Odskočna 

deska je pokončna drža od prvega dne dalje. Izstopanje iz množice, kot avtoriteta, 

strokovnjak in vodilni na svojem področju, popolnoma spremenijo status podjetja, ko 

to raste.  Digitalna doba kliče po popolni revoluciji. 

Kljub rečenemu pa ni treba odkrivati tople vode. Sledenje začrtanemu cilju, ki upošteva 

zahteve spreminjajočega se trga, je nujno. Nenehna analiza konkurence in strank 

omogočata podjetju, da ostane usmerjeno prav. Razvoj za potrebe strank je nujen. 

Poleg tega pa skrb, navdihovanje in vodenje ljudi v zakulisju ostajajo prav tako 

pomembni. Nenehna inovativnost pomaga podjetniku pri varnem napredovanju skozi 

vse prej omenjene sektorje.  
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Potreba po prilagoditvi 

Evolucija sledi kopičenju izkušenj. Vsi pametni ljudje se učijo iz svojih napak; 

pametnejši ljudje zmanjšajo krivuljo tako, da se učijo iz napak in zmag drugih. 

Sprememba vedno s seboj nosi veliko tveganj, še vedno, včasih tveganje ničesar 

pomeni tveganje vsega. 

80 odstotkov podjetij je ugotovilo, da je zasužnjevanje tehnologije za oddajo ponudb 

ključno za njihov uspeh, saj četrta industrijska revolucija trka na naša vrata. Ampak le 

29 odstotkov lahko reče, da so že vpeljali vodstvene in tehnološke zasluge novega 

tisočletja. 

Digitalna doba je revolucionirala poslovni svet. Biti konkurenčen gre danes z roko v 

roki z inovativnostjo. Prilagajanje vsem tem spremembam in še posebej pred 

konkurenco in na pametnejši načini lahko loči podjetje od nepregledne množice. 

Sledi očiten sklep, da so vsa ta gibanja okrepljena in podprta z digitalizacijo poslovanja. 

 

 

Slika 1:  Podjetje v digitalnem gospodarstvu 
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Kaj je poslovna digitalizacija? 

Pogosto uporabljeno izmenično z digitalizacijo in s popolnim digitalnim 

preoblikovanjem, je digitalizacija res nekaj drugega. 

Digitalizacija pomeni uporabo digitalnih tehnologij in podatkov (digitalizirano in prvotno 

digitalno), da bi ustvarili prihodke, izboljšali poslovanje, zamenjali/transformirali  

poslovne procese (ne da jih samo digitaliziramo) in ustvarili okolje za digitalno 

poslovanje, pri čemer so digitalne informacije v jedru. In tu imamo tri opredelitve ali 

boljše kontekste, v katerih se izraz uporablja. 

 

Slika 2: Časovnica poslovne zgodovine  

V podjetju se digitalizacija najpogosteje nanaša na omogočanje, izboljšanje in/ali 

preoblikovanje poslovnih operacij in/ali poslovnih funkcij in/ali poslovnih 

modelov/procesov in/ali aktivnosti z uporabo digitalnih tehnologij ter širše uporabe in 

konteksta digitiziranih podatkov, spremenjenih v znanje, s sprecifičnimi koristmi v 

mislih. Zahteva digitalizacijo informacij, vendar pomeni več in je v samem središču 

podatkov. Medtem ko digitizacija pomeni več  sistemskih zapisov in čedalje 

pogostejših sistemov angažiranja, digitalizacija govori o sistemih angažiranja in 

sistemih vpogleda, ki spodbujajo digitizirane podatke in procese. 

Drugi vidik, ki je pogosto omenjen, je digitalizacija določenega "okolja" ali področja 

poslovanja. Vzemite na primer digitalno delovno mesto. Pogosto si prizadevate za 

manjšo uporabo papirja. Toda digitalno delovno mesto pomeni tudi druge stvari. To 
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tudi pomeni, da vaša delovna sila deluje drugače, z uporabo digitalnih orodij, kot so 

mobilne naprave in tehnologije, ki jih naredijo mobilne in/ali uporabo socialnega 

sodelovanja in enotnih komunikacijskih platform. To so digitalni sistemi, ki jim 

omogočajo delo na bolj "digitalni način". To pa ustvarja zopet nove priložnosti, za 

drugačno vključitev. In zahteva več kot le digitalizirane podatke. 

Digitalizacija vašega podjetja vodi v digitalno poslovanje. Seznam, kaj lahko 

digitalizirate (dobavne verige, ki vodijo do digitalnih dobavnih verig itd.), je dolg. Na 

splošno se digitalizacija obravnava kot pot, ki se pomika proti digitalnemu poslovanju 

in digitalnemu preoblikovanju, kot tudi ustvarjanje novih digitalnih tokov prihodkov in 

ponudb. In to zahteva spremembo. Zato mnogi ljudje izmenično uporabljajo 

digitalizacijo in digitalno preoblikovanje (tudi mi zelo pogosto). 

Tretji pomen digitalizacije presega poslovanje in se nanaša na tekoče sprejemanje 

digitalnih tehnologij v vseh možnih družbenih in človeških dejavnostih. Pomislite na 

primer na povečanje digitalnih strank, dvig digitalnega zdravstvenega varstva, 

naraščajočo digitalizacijo vlade, trženja, storitev za stranke itd. Z drugimi besedami: 

bolj digitalno (na različnih možnih področjih). 

[I-scoop.eu. (2018). Digitalno poslovanje: transformacija, motnja, optimizacija, integracija in 

humanizacija. [splet] Na voljo na: https://www.i-scoop.eu/digital-business] 
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Prednosti digitalnega poslovanja 

 

Slika 3: Najpomembnejše prednosti digitalizacije 

Smešno, kot se že sliši, ampak "osnovna" je izraz, ki opisuje 20 odstotkov malih podjetij 

v ZDA, ki ne uporabljajo digitalnih orodij v celoti. Ameriška raziskava je testirala 

Združena mala podjetja Deloitte (The Deloitte Connected Small Businesses), in sicer, 

kako digitalna orodja pomagajo malim podjetjem in ob uporabi tudi gospodarstvu ZDA. 

Študija je razvrščala lastnike malih podjetij na štiri ravni digitalnega udejstvovanja na 

podlagi uporabe spletnih orodij. Tukaj je razčlenitev: 

 Osnovna (20 odstotkov): Mala podjetja na tej ravni imajo nerazvito digitalno 

prisotnost. Zanašajo se na tradicionalne tržne metode, kot so direktna pošta in 

tiskano oglaševanje. Nimajo spletne strani ali prisotnosti socialnih medijev. V 

bistvu je edino digitalno orodje, ki ga uporabljajo, poslovni e-poštni naslov. 

 Srednja (30 odstotkov): Na tej ravni mala podjetja uporabljajo digitalna orodja, 

kot je na primer preprosta spletna stran (brez e-trgovine ali mobilnih zmožnosti). 

Uporabljajo nekaj osnovnih orodij spletnega trženja, kot so naštete v spletnih 

smernicah ali na tržnih mestih tretjih strank. 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 16  

 

 Visoka (30 odstotkov): Podjetje na visoki ravni ima naprednejšo spletno stran, 

in ima nas primer mobilno, spletno ali e-poslovanje. Sodeluje z več družbenimi 

mediji in spletnimi tržnimi kanali. Uporablja tudi interna digitalna orodja, kot so 

videokonferenca ali programska oprema za poslovanje v oblaku, da bi povečala 

produktivnost in učinkovitost podjetij. 

 Napredna (20 odstotkov): To resnično digitalno podjetje uporablja vsa digitalna 

orodja od zgoraj, vendar na višji ravni. Poleg tega uporabljajo bolj izpopolnjena 

digitalna orodja, kot je razvijanje aplikacije za mobilne naprave ali uporaba 

podatkovne analitike, z željo izvedeti več o preferencah strank ali prodajnih 

trendih. 

 Čim višje je digitalno poslovanje, večje so koristi za podjetje, je ugotovila 

raziskava. To velja, ne glede na to, kako dolgo ste v poslu, kje se vaše podjetje 

nahaja ali v kateri industriji ste. Dejstvo je, da je vrzel med dosežki osnovnih in 

napredno (resnično digitalnih) malih podjetij ogromna. Razmislite: 

Digitalna mala podjetja so ustvarjalci delovnih mest. V preteklem letu so skoraj trikrat 

verjetneje ustvarila nova delovna mesta v primerjavi z osnovnimi podjetji. Poleg tega 

so njihovi zaposleni bolj produktivni, zahvaljujoč internim digitalnim orodjem, ki jih 

podjetje uporablja. 

Digitalna mala podjetja dosegajo nove trge. S širšo paleto prodajnih mest lahko 

dosežejo bolj raznoliko bazo strank in kot rezultat so v zadnjem letu, v primerjavi z 

osnovnimi podjetji, trikrat bolj verjetno izvozili izdelek ali storitev. Več kot štiri od 10 (43 

odstotkov) uporabnikov digitalnih malih podjetij so regionalne, nacionalne ali 

mednarodne stranke, v primerjavi z 28 odstotki za osnovna podjetja. 

Digitalna mala podjetja so inovatorji. Podjetja na visoki ravni imajo petkrat večjo 

verjetnost in podjetja na višji ravni skoraj 10-krat večjo verjetnost kot osnovna podjetja, 

da so v preteklem letu uvedla nov izdelek ali storitev. 

Digitalna mala podjetja dosegajo več strank. V zadnjem letu so skoraj trikrat bolj 

verjetno kot osnovna podjetja, imela večje povpraševanje po prodaji. Dejansko 

digitalna mala podjetja doživljajo večjo aktivnost strank po prodajnih linijah kot od 

zanimanja do poizvedb do nakupa. 
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Z vsemi temi dejavniki v njihovo korist ni nič čudnega, da mala digitalna podjetja rastejo 

hitreje. V primerjavi z osnovnimi malimi podjetji so v preteklem letu digitalna podjetja 

zaslužila dvakrat toliko prihodkov na zaposlenega in skoraj štirikrat povečala rast 

prihodkov. Širitev trgov, inovativni novi izdelki in storitve ter naraščajoča baza strank 

seveda vodijo v rast poslovanja. 

Da povzamemo - če si podjetje želi, da bi raslo, ali celo preživelo - mora nenehno 

izboljševati način uporabe digitalnih orodij v svojih različnih postopkih.  

[Small Biz Daily. (2018). Prednosti digitalnega poslovanja - Small Biz Daily. [splet] Na voljo na: 

https://www.smallbizdaily.com/benefits-digital-business/]. 

Druga stran kovanca  

Če je digitalno poslovanje idilična situacija ali enosmerna ulica, zakaj niso že vsa 

podjetja na poti digitalnega preoblikovanja? Pravzaprav so lahko. Digitalizacija je težek 

in dolgotrajen postopek, ki lahko skriva mnoge načine ogroženosti in ovir, zato se 

mnoga podjetja celo ne morejo preoblikovati. Poleg tega ohranjanje digitalnega 

poslovanja ni tako zelo enostavno, kot se zdi na prvi pogled, saj se lahko grožnje 

pojavijo tudi po zaključku postopka preoblikovanja in med rednim delovanjem. 

Digitalne grožnje za vaše podjetje  

Medtem ko lahko internet, mobilno računalništvo in spletno oglaševanje pomagajo 

malim podjetjem tekmovati z večjimi tekmeci, pa ta digitalna orodja prav tako vabijo 

veliko tveganj: 

 Transakcijske goljufije 

 Vsiljivci 

 Notranja dela  

 Ohlapna programska oprema  

 Mobilne naprave 

Druga vprašanja v zvezi z bolj izdelano tehnično opremo in naprednejšimi digitalnimi 

poslovnimi modeli, lahko vključujejo naslednje: 

 Napadi na naprave interneta stvari (IoT) 
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 Zasebnost podatkov 

 Napadi na prodajna mesta (POS) 

[Forbes.com. (2018). [spletno] Na voljo na: 

https://www.forbes.com/2007/06/14/microsoft-apple-symantec-ent-tech-

cx_df_0614riskdigital] 

 

Slika 4: Digitalne grožnje za vaše podjetje 

Digitalne tehnologije v smeri poslovne digitalizacije 

Digitalne tehnologije so eden najpomembnejših virov rasti za nacionalna 

gospodarstva. Gospodarstvom omogočajo, da ustvarijo več delovnih mest, izboljšajo 

življenja ljudi in ustvarijo boljše in okolju prijaznejše družbe. Državljani, podjetja, 

univerze in vlade postajajo vedno bolj povezane v digitalnem svetu. Digitalno 

spreminja življenje ljudi: način dela, trgovanja, druženja, komuniciranja in 

izobraževanja. Preoblikuje tudi tradicionalne industrijske panoge in preoblikuje 

poslovno okolje, od mode do avtomobilske industrije, od prometa in logistike do 

distribucije energije. Novi tehnološki razvoj pospeši in izboljša način oblikovanja, 

razvijanja, izdelave in dostopa do novih inovativnih izdelkov in storitev. Podjetjem 

omogočajo, da hitreje razvijajo in tržijo inovativne izdelke in storitve, o katerih prej sploh 

ni bilo mogoče niti razmišljati. 
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Digitalne tehnologije pomagajo povsem preoblikovati vrednostne verige, izostriti tržne 

informacije, izboljšati učinkovitost, zmanjšati čas na trgu in povečati zadovoljstvo 

kupcev. Poleg tega lahko s pomočjo tehnologije mala in srednje velika podjetja zdaj 

od prvega dne naprej postanejo globalna in že takoj dosežejo čezmorske trge. Ni 

presenetljivo, da organizacije rastejo dvakrat do trikrat hitreje, ko so podprte z 

digitalnimi tehnologijami. 

Sodobne sodelovalne tehnologije ne le dajejo veliko večjo in bolj raznoliko bazo 

talentov, ki so v dosegu vsakega podjetnika, ki pričenja ali krepi podjetje, temveč 

omogočajo nadarjenim posameznikom, da sodelujejo v brezhibnem, globalnem 

delovanju, čeprav so ločeni s časovnimi pasovi. 

Dve še vedno nastajajoči in zelo pomembni digitalni tehnologiji za podjetja sta 

računalništvo v oblaku in veliki podatki. 

 

Slika 5: Digitalne tehnologije odpirajo nove priložnosti 
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Računalniška obdelava podatkov v oblaku za podjetja   

Obdelava podatkov v oblaku ponuja podjetjem možnost upravljanja svojih 

računalniških virov na spletu. Izraz se je razvil v zadnjih letih in se lahko uporablja za 

opis uporabe tretjih možnosti za vaše potrebe shranjevanja in računalništva. “Oblak” 

se nanaša na internet, delovanje “v oblaku” pa opisuje način, kako podjetja poslujejo 

in dostopajo do svojih podatkov preko internetne povezave. Računalništvo v oblaku 

podjetjem omogoča, da praktično dostopajo do svojih podatkov in ustvarijo prilagodljiv 

in globalni način dostopa do podatkov, kadarkoli in kjerkoli. 

 

   

Slika 6: Obdelava podatkov v oblaku 
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Kaj je računalniška obdelava podatkov v oblaku?  

Internet spreminja način našega poslovanja in način, kako mi delujemo kot družba. 

Tradicionalno sta strojna in programska oprema v celoti vsebovani na uporabnikovem 

računalniku. To pomeni, da dostopate do podatkov in programov izključno le na svojem 

računalniku. 

Računalništvo v oblaku omogoča, da dostopate do svojih podatkov in programov zunaj 

vašega računalniškega okolja. Namesto shranjevanja podatkov in programske opreme 

na vaš osebni računalnik ali strežnik, se ta shrani v "oblak". To lahko vključuje 

aplikacije, baze podatkov, e-pošto in datotečne storitve. Pogosta analogija za opis 

računalništva v oblaku je najem proti nakupu. V bistvu si od ponudnika storitev v oblaku 

najamete kapaciteto (strežniški prostor ali dostop do programske opreme) in se 

povežete prek interneta. Namesto da kupite lastne zahteve za IT, najemate od 

ponudnika storitev in plačujete le za sredstva, ki jih uporabljate. 

Računalništvo v oblaku ima štiri modele z različnimi dostopnimi in varnostnimi 

možnostmi. Preden premaknete podatke v oblak, boste morali razmisliti, kateri model 

najbolje deluje za vaše poslovne in podatkovne potrebe. 

 

Zasebni oblak 

Za osebni oblak gre, ko storitve in infrastrukturo vzdržujete in upravljate vi ali tretja 

oseba. Ta možnost zmanjšuje morebitna varnostna in nadzorna tveganja ter vam bo 

ustrezala, če so vaši podatki in aplikacije temeljni del vašega podjetja in potrebujete 

višjo stopnjo varnosti ali imate občutljive podatkovne zahteve. 

 

Skupnostni oblak  

V skupnostnem oblaku več organizacij deli dostop do zasebnega oblaka, s podobnimi 

varnostnimi razlogi. Na primer, niz franšiz ima svoje javne oblake, ki pa so vodeni na 

daljavo v zasebnem okolju. 

Javni oblak  

Pri javnem oblaku so storitve shranjene v ofsajdu in dostopne prek interneta. 

Shranjevanje upravlja zunanja organizacija, kot je Google ali Microsoft. Ta storitev nudi 
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največjo stopnjo fleksibilnosti in stroškovnega varčevanja; vendar je bolj ranljiva kot 

zasebni oblaki. 

Hibridni oblak 

Hibridni model oblaka ima prednosti tako javnega kot zasebnega modela storitev v 

oblaku. S širjenjem vaših možnosti v različnih modelih poslovanja v oblaku,  pridobite 

prednosti vsakega modela. 

Na primer, za vaša e-poštna sporočila lahko uporabite javni oblak, da prihranite pri 

velikih stroških shranjevanja, hkrati pa ohranite svoje zelo občutljive podatke varne in 

zaščitene za požarnim zidom v zasebnem oblaku. 

Kako deluje računalništvo v oblaku 

Obstajajo trije glavni tipi modelov storitev računalništva v oblaku, splošno znani kot: 

 Programska oprema kot storitev (Software as a Service - SaaS) 

 Infrastruktura kot storitev (Infrastructure as a Service - IaaS) 

 Platforma kot storitev (Platform as a Service - PaaS) 

Glede na vaše potrebe, lahko vaše podjetje uporablja enega od teh storitvenih 

modelov ali mešanico vseh treh.  

Programska oprema kot storitev (Software as a Service - SaaS) 

SaaS je najpogostejša oblika računalništva v oblaku za mala podjetja. Dostopate lahko 

do spletnih aplikacij, ki jih uporabljate v brskalniku, namesto tradicionalnih aplikacij, 

shranjenih na vašem računalniku ali strežniku. Gostitelj programske aplikacije je 

odgovoren za nadzor in vzdrževanje aplikacije, vključno s posodobitvami programske 

opreme in nastavitvami. Kot uporabnik imate omejen nadzor nad nastavitvami 

aplikacije in konfiguracije. 

Tipičen primer SaaS je spletna pošta ali sistem upravljanja odnosov s strankami. 

 Infrastruktura kot storitev (Infrastructure as a Service - IaaS) 

IaaS običajno pomeni nakup ali najem moči računalnika in prostora na disku od 

zunanjega ponudnika storitev. Ta možnost vam omogoča dostop prek zasebnega 

omrežja ali preko interneta. Ponudnik storitev vzdržuje fizično računalniško strojno 
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opremo, vključno z obdelavo procesorja, pomnilnikom, shranjevanjem podatkov in 

omrežno povezljivostjo. 

Primeri IaaS vključujejo Amazon EC2, Rackspace in Windows Azure 

Platforma kot storitev (Platform as a Service - PaaS) 

PaaS je mogoče opisati kot križišče obeh SaaS in IaaS. V bistvu si izposodite strojno 

opremo, operacijske sisteme, zmogljivosti shranjevanja in omrežja, ki jih ponuja IaaS, 

ter strežnike programske opreme in aplikacijska okolja. PaaS vam ponuja več nadzora 

nad tehničnimi vidiki vaše računalniške nastavitve in prilagodljivosti, ki ustreza vašim 

potrebam. 

 

[DreamHost. (2018). Kaj je računalništvo v oblaku? Ali lahko pomaga vašemu podjetju? - 

DreamHost.blog. [spletno] Na voljo na: https://www.dreamhost.com/blog/cloud-computing-for-

business] 

 

 

Slika 7: Modeli storitev poslovanja v oblaku 

 

https://www.dreamhost.com/blog/cloud-computing-for-business
https://www.dreamhost.com/blog/cloud-computing-for-business
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Kako računalništvo v oblaku koristi podjetju? 

Računalništvo v oblaku ponuja podjetjem veliko prednosti. Omogoča vam nastavitev 

virtualne pisarne, da vam omogoči prožnost pri povezovanju z vašim podjetjem kjerkoli 

in kadarkoli. Z vedno večjim številom spletnih naprav, ki se uporabljajo v današnjem 

poslovnem okolju (npr. pametni telefoni, tablični računalniki), je dostop do vaših 

podatkov še lažji. Tukaj je podrobnejši pogled na 8 načinov, kako lahko računalništvo 

v oblaku koristi vašemu podjetju: 

Preprostost 

Namestitev nove programske opreme, ki skrbi za varnostne težave, namestitev 

popravkov in nadgradnjo na nove različice programske opreme, zahteva polni delovni 

čas. Vendar pa si mnoga mala podjetja ne morejo privoščiti lastnega računalniškega 

strokovnjaka, zato najemajo zunanje strokovnjake, ki niso zmeraj na voljo in sposobni 

ostati na vrhu IT-poslovnih potreb. Druga podjetja se opirajo na tako imenovano 

"neprostovoljno" IT-osebo, ki ni strokovnjak za omenjeno področje, ampak je na primer 

pisarniški vodja podjetja in opravlja to funkcijo zaradi višjih direktiv. 

Vsak pristop zahteva svoj čas, denar in težave ali celo ogrozi vaše podjetje. Če vaše 

podjetje nima strokovnjaka za informacijsko tehnologijo, uporaba programske opreme, 

ki temelji na poslovanju v oblaku, naredi vaše življenje veliko enostavnejše. Vse te 

posodobitve avtomatsko opravi ponudnik storitev v oblaku, ki v celoti premore osebje 

strokovnjakov za informacijsko tehnologijo, zato da zagotovi najnovejšo tehnologijo. 

Tudi če ima vaše podjetje strokovnjake za informacijsko tehnologijo, zunanji ponudnik 

storitev v oblaku omogoča zaposlenim v IT-ju, da porabijo manj časa za vprašanja o 

vzdrževanju in podobnih težavah ter tako porabijo več časa za razvoj inovativnih idej 

za rast vašega podjetja. 

Varnost 

Zdi se, da vsak dan beremo o kršitvah podatkov, ki vplivajo na velike korporacije, kot 

so na primer Target, Home Depot, Sony itd. Če takšna velika podjetja niso imuna na 

zlonamerne hekerje in viruse, si lahko predstavljate, kako ranljivo je šele vaše malo 

podjetje. Medtem ko si velika podjetja lahko privoščijo globe in tožbe, povezane s 

kršitvijo podatkov, bodo takšni stroški majhnega podjetnika izločili iz poslovanja. 
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Ne predpostavljajte, da ste varni, ker si nihče ne bi upal vdreti v vaše poslovne podatke. 

V resnici so mala podjetja, zaradi manjše zaščitenosti pred spletnimi grožnjami,  

dejansko prednostne tarče spletnih hekerjev. Ponudniki storitev v oblaku lahko 

pomagajo z zagotavljanjem veliko boljše varnosti, kot jih lahko zagotovi povprečni 

lastnik malih podjetij. Shranjevanje podatkov v oblaku zagotavlja, da so vaši podatki 

zaščiteni s strokovnjaki, katerih naloga je, da ostanejo informirani o najnovejših 

varnostnih grožnjah. 

Kontinuiteta 

Naravne nesreče, kraje ali nesreče lahko uničijo kritične podatke vašega podjetja, če 

so shranjeni izključno na trdih diskih ali strežnikih v pisarni. V zadnjih letih so ekstremni 

vremenski dogodki, kot so poplave in orkani, prisilili mnoga majhna podjetja, da so vsaj 

začasno zaustavilaposlovanje. Po podatkih FEMA, med 40 in 60 odstotki malih 

podjetij, ki jih je prizadela katastrofa, si nikoli več ne opomorejo. 

Storitve za shranjevanje v oblaku in varnostne kopije lahko shranjujejo stalno 

posodobljene kopije svojih poslovnih podatkov in aplikacij na spletu, zato so vedno 

varne pred nesrečo in jih je mogoče po dogodku obnoviti. Samodejna varnostna kopija 

odpravlja tveganje človeške napake med varnostnim kopiranjem in zagotavlja večjo 

varnost. Poleg tega številne rešitve za varnostno kopiranje v oblaku omogočajo 

samodejno shranjevanje več različic dokumenta, tako da se lahko enostavno vrnete 

na dostop do prejšnjih različic. 

Mobilnost 

Working remotely is a preferred perk for many employees these days. And, of course, 

busy small business owners often end up burning the midnight oil at home. When you 

use cloud services, you don’t have to email yourself files for later, or remember to bring 

a thumb drive home. Instead, you and your team can access the latest versions of your 

documents and data from anywhere you have an Internet connection. Cloud services 

are a game-changer for salespeople and others who frequently travel on business to 

visit clients and prospects in person. Never again will you have to worry about leaving 

the latest version of a presentation, contract or proposal behind at your office.  
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Delo na daljavo je za mnoge zaposlene v teh dneh najprimernejša oblika dela. In 

seveda zaposleni lastniki malih podjetij pogosto delajo še pozno v noč od doma. Ko 

uporabljate storitve v oblaku, vam ni treba sami sebi pošiljati e-pošte z datotekami za 

delo pozneje. Namesto tega lahko vi in vaša ekipa dostopate do najnovejših različic 

vaših dokumentov in podatkov od koderkoli, samo da imate internetno povezavo. 

Storitve v oblaku izboljšajo življenje za prodajalce in ljudi, ki pogosto poslovno potujejo 

z namenom osebnega obiskovanja strank. Nikoli več vas ne bo skrbelo, da bi v svoji 

pisarni pozabili najnovejšo različico predstavitve, pogodbe ali predloga. 

Učinkovitost 

Programska oprema v oblaku se samodejno posodablja brez vašega napora. Brez 

potrebe po dolgotrajnem vzdrževanju iz vaše strani, vaše osebje pridobi učinkovitost. 

Zaposlenim ni treba sedeti naokrog in čakati, medtem ko vaš IT specialist posodablja 

ali popravlja računalnike. Ker imajo vedno najnovejše različice programske opreme, 

njihovi računalniki vedno delujejo na najvišji zmogljivosti. Hitrejše hitrosti delovanja 

pomenijo, da lahko vaši delavci storijo več v manj časa. 

Povezovanje 

Storitve v oblaku ponujajo nove načine za povezovanje z oddaljenimi ali navideznimi 

zaposlenimi. Na primer, lahko uporabljate virtualne konferenčne klice ali 

videokonference prek tehnologije VoIP. Komunikacijska orodja v oblaku ekipam 

omogočajo, da si hkrati ogledajo, komentirajo in urejajo dokumente ali predstavitve v 

(skoraj) realnem času. Če ni treba potovati na fizično lokacijo, da bi se srečali, se vaše 

možnosti za interakcijo s strankami postopno širijo. To pomeni bolj zadovoljne stranke 

in močnejše odnose. 

Dostopnost  

Prihranek stroškov je ena od največjih prednosti poslovanja v oblaku za mala podjetja. 

Številni ponudniki storitev v oblaku ponujajo brezplačne različice, ki so pogosto 

primerne za potrebe majhnega podjetja. Namesto enkratnega plačila za drago 

programsko opremo, plačate za storitve v oblaku v smislu “plačaš, ko uporabiš” enkrat 

mesečno ali v obliki naročnine. Ta “plačaš, ko uporabiš” (“pay-as-you-go”) model 

pomaga vašemu denarnemu toku, saj so stroški sčasoma porazdeljeni.  
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Storitve v oblaku znižajo tudi stroške dela, saj ponudnik storitev v oblaku opravlja 

naloge, ki jih običajno opravi IT-delavec. Prav tako pri uporabi storitev v oblaku plačate 

samo tisto, kar uporabljate. S tem boste zagotovili, da ne plačujete za strojno opremo, 

katere ne uporabljate ali da ne kupujete programske opreme, ki je vaše podjetje hitro 

preraste. 

Razširljivost  

Storitve v oblaku so odličen način, kako lahko mala podjetja upravljajo načrtovano rast. 

Ko se vaše podjetje razširi, lahko enostavno in v trenutku preklopite na naslednjo raven 

storitev v oblaku, dodate strežnike ali dodate uporabnike. Nobene potrebe ni, da kupite 

novo drago programsko ali strojno opremo, ampak le "najamete" tisto, ki jo potrebujete 

od ponudnika storitev v oblaku. Da vam pomagajo pri načrtovanju rasti, storitve v 

oblaku omogočajo tudi upravljanje nepričakovanih sprememb rasti. Kaj če vaš izdelek 

nenadoma postane viralen na socialnih medijih ali pa je vaša poslovna spletna stran 

preobremenjena z obiskovalci, ki dajejo naročila?  

Težavo lahko hitro rešite tako, da povečate vaše storitve v oblaku do naslednje stopnje 

ali dodate nova orodja poslovanja v oblaku. Storitve poslovanja v oblaku lahko 

pomagajo pri nepričakovanih ali sezonskih upočasnitvah. Če odstranite kakšen izdelek 

ali storitev ali pa morate odpustiti osebje, preprosto zmanjšajte število storitev v oblaku, 

ki jih uporabljate. Z zagotavljanjem preproste, cenovno dostopne razširljivosti storitve 

v oblaku omogočajo malim podjetjem, da se mala podjetja hitro zopet vključijo. 

[Business.qld.gov.au. (2018). Računalništvo za poslovanje v oblaku za podjetja | Business 

Queensland. [spletno] Na voljo na: https://www.business.qld.gov.au/running-business/it/cloud-

computing] 

Pridružite se množici v oblaku 

Clearly, cloud computing offers a host of advantages for small business owners. 

Perhaps the biggest is that it enables you to focus less on IT and more on your core 

business. With the flexibility and ease of cloud services, you can move quickly to take 

advantage of opportunity and grow your business to its full potential.  

Jasno je, da računalništvo v oblaku ponuja številne prednosti za lastnike malih podjetij. 

Morda največja je, da vam omogoča, da se lahko manj osredotočate na IT in več na 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 28  

 

vaše glavne dejavnosti. S fleksibilnostjo in enostavnostjo storitev v oblaku se lahko 

hitro premikate v smeri, da izkoristite priložnost in svoje podjetje razvijate do polnih 

potencialov.   

[Business.qld.gov.au. (2018). Cloud computing for business | Business Queensland. [spletno] 

Dostopno na: https://www.business.qld.gov.au/running-business/it/cloud-computing ] 

Varnost storitev in podatkov v oblaku  

Varnost v oblaku je namenjena iskanju pravilnih prodajalcev in implementaciji 

tehnologije, ki se osredotoča na preverjanje istovetnosti in šifriranje podatkov. Tukaj je 

10 varnostnih vprašanj, ki se jih pred prijavo za svoje storitve vprašajo prodajalci 

računalništva v oblaku: 

 Kdo lahko vidi moje podatke? 

 Ali se moji podatki nahajajo v več podatkovnih centrih na različnih lokacijah in 

so zato zaščiteni pred regionalnimi napadi? 

 Katere delavce imate na mestih za zaščito mojih podatkov? 

 Katere konkretne ukrepe imate za šifriranje mojih podatkov? 

 Kako upravljate šifrirne ključe? 

 Kaj se zgodi in kako boste obnovili moje podatke, če pride do nesreče ali 

kibernetskega napada? 

 Katere varnostne certifikate imate? 

 Ali ste v seznanjeni z najnovejšimi varnostnimi protokoli? 

 Kaj se lahko naredi narobe med izvajanjem? 

 Ali ste preprodajalec? Če je tako, kdo je odgovoren za storitve in podporo? 
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Big Data/Veliki podatki: Kaj je to in zakaj je pomembno 

  

Slika 8: Big Data aplikacija 

 

Veliki podatki so izraz, ki opisuje velik obseg podatkov - strukturiranih in 

nestrukturiranih - ki na dnevni bazi preplavljajo poslovanje. Ampak ni pomembna 

količina podatkov. Pomembno je, kaj organizacije naredijo s podatki. Velike podatke je 

mogoče analizirati za vpoglede, ki vodijo do boljših odločitev in strateških poslovnih 

potez. 

Pri opredelitvi velikih podatkov je pomembno tudi razumeti kombinacijo 

nestrukturiranih in večstrukturnih podatkov, ki sestavljajo obseg informacij. 

Nestrukturirani podatki prihajajo iz informacij, ki jih tradicionalne podatkovne baze 

ali podatkovni modeli ne organizirajo ali ne razlagajo preprosto, ampak gre običajno 

za težko besedilo. Metapodatki, objave na Twitterju in drugih socialnih medijih so dobri 

primeri nestrukturiranih podatkov. 
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Multistrukturirani podatki se nanašajo na različne oblike in vrste podatkov in jih lahko 

pridobimo iz interakcij med ljudmi in napravami, kot so spletne aplikacije ali socialna 

omrežja. Odličen primer so spletni dnevniki, ki vključujejo kombinacijo besedilnih in 

vizualnih slik skupaj s strukturiranimi podatki, kot so obrazci ali transakcijski podatki. 

Ker digitalna motnja transformira komunikacijske in interakcijske kanale - in ker tržniki 

povečujejo uporabniško izkušnjo z uporabo različnih naprav, spletnih lastnosti, 

neposredne interakcije in socialnih platform, se bodo multistrukturirani podatki še 

naprej razvijali.  

[Forbes.com. (2018). [spletno] Dostopno na: 

https://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data] 

Zakaj so veliki podatki pomembni? 

Pomen velikih podatkov se ne vrti okrog tega, koliko podatkov imate, ampak kaj z njimi 

delate. Podatke lahko vzamete iz katerega koli vira in jih analizirate, da najdete 

odgovore, ki omogočajo: 

1. zmanjšanje stroškov 

2. skrajšanje časa 

3. razvoj novih izdelkov in optimiziranje ponudbe in 

4. pametno odločanje. 

Ko združite velike podatke z visoko zmogljivimi analizami, lahko izpolnite naloge, 

povezane s poslovanjem, kot so: 

 Določanje osnovnih vzrokov napak, težav in deficitov v skoraj realnem času. 

 Generiranje kuponov na prodajnem mestu na podlagi kupnih navad kupcev. 

 Ponovni izračun celotnega portfelja tveganj v nekaj minutah. 

 Odkrivanje goljufivega vedenja, preden vpliva na vašo organizacijo. 
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Kako lahko podjetja izkoristijo velike podatke? 

 

Slika  9: Koristi uporabe velikih podatkov za podjetja  

 Uporaba velikih podatkov zmanjša stroške 

Nedavni »Tech Cocktail« članek obravnava, kako so Twiddy & Company Realtors 

znižali svoje stroške za 15%. Družba je primerjala stroške vzdrževanja za izvajalce v 

primerjavi s povprečjem svojih drugih prodajalcev. S tem procesom je družba 

identificirala in odpravila napake pri obdelavi računov in avtomatizirane urnike storitev. 

 Uporaba velikih podatkov poveča vašo učinkovitost 

Uporaba digitalnih tehnoloških orodij povečuje učinkovitost vašega podjetja. Če 

uporabljate orodja, kot so Google Zemljevidi, Google Earth in socialni mediji, lahko 
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veliko opravite kar na svoji delovni mizi brez potnih stroškov. Ta orodja tudi prihranijo 

veliko časa. 

 Uporaba velikih podatkov izboljša vaše cene 

Uporabite orodje za poslovno obveščanje, da ocenite svoje finance, kar vam lahko 

zagotovi jasnejšo sliko o tem, kje stoji vaše podjetje. 

 Lahko tekmujete z velikimi podjetji 

Uporaba istih orodij, ki jih oporabljajo velika podjetja, vam omogoča igro v istem 

igralnem polju. Vaše podjetje postane bolj izpopolnjeno in izobraženo z uporabo orodij, 

ki so vam na voljo za uporabo.  

 Omogoča, da se osredotočite na lokalne prednosti 

Mala podjetja se morajo osredotočiti na lokalno okolje, ki ga oskrbujejo. Veliki podatki 

vam omogočajo, da povečate želje/neželene nastavitve in želje vašega lokalnega 

odjemalca še bolj. Ko vaše podjetje spozna želje kupcev, v kombinaciji z osebnim 

stikom, boste imeli prednost pred konkurenco. 

 Uporaba velikih podatkov vam pomaga povečati prodajo in zvestobo  

Digitalne sledi, ki jih zapuščamo, razkrivajo veliko vpogleda v naše nakupovalne 

nastavitve, prepričanja itd. Ti podatki podjetjem omogočajo, da prilagodijo svoje 

izdelke in storitve željam kupcev. Digitalni odtis je narejen, ko vaše stranke brskajo po 

spletu in objavljajo na socialnih medijih. 

 Using  big data ensures you hire the right employees 

Recruiting companies can scan candidate’s resumes and LinkedIn profiles for 

keywords that would match the job description. The hiring process is no longer based 

on what the candidate looks like on paper and how they are perceived in person. 

 Uporaba velikih podatkov zagotavlja zaposlovanje pravih zaposlenih 

Podjetja, ki se ukvarjajo z rekrutiranjem, lahko pregledajo kandidate, njihove 

življenjepise in LinkedIn profil za ključnimi besedami, ki bi se ujemali z opisom 
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delovnega mesta. Postopek zaposlitve ne temelji več na tem, kako kandidat izgleda 

na papirju in kako je dojet kot se oseba. 

[King, A. (2018). 7 Benefits to Using Big Data for Small Businesses - IndustriusCFO. [spletno] 

IndustriusCFO. Dostopno na: http://www.industriuscfo.com/7-benefits-using-big-data/] 

 

 

Ovire poslovne digitalizacije in digitalna znanja 

Digitalna preobrazba spreminja vse vidike poslovnega okolja, pod pogojem, da so ga 

vodje pripravljeni sprejeti. Kakšno je stanje digitalnih motenj in kaj morajo podjetja 

pričakovati? 

Že doživljamo obdobje digitalnega preoblikovanja in podjetja, ki ga že priznavajo, 

uživajo njegove prednosti. Toda kaj lahko pričakujemo od naslednjih nekaj let in kako 

lahko podjetja sledijo spremembam, ki vplivajo na njihovo industrijo? 

Podjetji Harvard Business Review Analytics Services in Microsoft sta objavili poročilo 

"Konkuriranje v letu 2020: zmagovalci in poraženci v digitalnem gospodarstvu", da bi 

podali pregled stanja digitalnih motenj in kako se poslovni vodje odzovejo nanje. Ena 

izmed najbolj pomembnih točk, ki jih je treba upoštevati v tej raziskavi, je povezava 

med digitaliziranimi ovirami in digitalnimi veščinami. 

Digitalna preobrazba ne pride brez izzivov in obstaja veliko ovir za njeno vključevanje 

v podjetje. Anketirance raziskave so pozvali k prepoznavanju najpomembnejših ovir 

za prilagajanje digitalni transformaciji v prihodnjih letih - 54% je omenilo strukturo svoje 

organizacije kot največji izziv. 
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Slika 10: Ovire za prihodnjo transformacijo 

Zelo podoben odstotek (52%) je imenoval odpor do sprememb kot ključno oviro za 

digitalno preoblikovanje v svojem poslu, medtem ko so drugi odzivi vključevali 

pomanjkanje digitalnih znanj, virov in proračuna. Odpornost na spremembe je verjetno 

najbolj zanimiv izziv, saj kaže, da nekatere organizacije niso sprejemljive za nove 

trende. To lahko zahteva nadaljnje sodelovanje in usposabljanje, ki jim pomaga 

razumeti prednosti digitalnih motenj pri njihovih storitvah. 

Poleg tega ni mogoče spregledati pomanjkanja sredstev, proračuna in spretnosti, pri 

čemer slednji ustvarjata potrebo, da vsi razvijejo prave lastnosti, ki ustvarjajo 

digitalnega voditelja. Po mnenju anketirancev je najpomembnejša sposobnost, ki jo 

morajo digitalni voditelji imeti za leto 2020, zmožnost dela s podatki in analitiko, s 

poudarkom na specializiranih podatkovnih spretnostih, ki so tretje uvrščene na 

seznam. Sposobnost sodelovanja je bila druga najbolj priljubljena veščina, pri čemer 
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so anketiranci jasno prepoznali potrebo po večjem številu ljudi v svoji organizaciji, da 

bi razvili prave spretnosti, ki bi vključevale digitalno preoblikovanje. 

 

 

Slika 11: Najpomembnejše spretnosti za 2020 

 

[The rising opportunity of digital transformation: What businesses need to know - ClickZ. 

[spletno]. Dostopno na: https://www.clickz.com/the-rising-opportunity-of-digital-

transformation-what-businesses-need-to-know/110987/] 

Kaj so digitalne spretnosti? 

Digitalne spretnosti izhajajo iz stratificirane in kompleksne konvergence več ključnih 

konceptov spretnosti, in sicer informacijske pismenosti, digitalne pismenosti, digitalnih 

kompetenc, pismenosti in znanj na področju IKT, računalniške pismenosti, internetnih 

znanj, tehnološke pismenosti, e-opismenjevanje, splošne veščine, spretnosti 21. 

stoletja, večpredstavnost in nove pismenosti. Glister je pripisal široko uporabo izraza 
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digitalna pismenost, ki jo je opisal kot: sposobnost razumevanja in uporabe informacij 

v več oblikah iz širokega nabora virov, ko so predstavljene prek računalnikov. 

Digitalne veščine vključujejo znanje in sposobnosti določanja informacijskih potreb iz 

virov digitalnih tehnologij ter ustrezno uporabo digitalnih orodij in pripomočkov za vnos, 

dostop, organiziranje, integracijo in ocenjevanje digitalnih virov ter za ustvarjanje 

novega znanja, ustvarjanje medijskih izrazov in komuniciranje z drugimi. Digitalne 

veščine vključujejo tako tehnične veščine, povezane z razumevanjem in uporabo 

digitalnih sistemov, orodij in aplikacij kot tudi veščin obdelave informacij, ki so 

kognitivne podlage digitalnega znanja. 

 

s 

Slika 12: Kategorije digitalnih spretnosti  

 

Zakaj vaša organizacija potrebuje usposabljanje za digitalne spretnosti 

Digitalno je transformativno. Potrošniki so zdaj okrepljeni z iskalniki in socialnimi mediji 

na vseh stopnjah njihovega nakupovalnega popotovanja - 81% opravi spletno 

raziskavo pred nakupom, 70% nakupovalne izkušnje kupca pa je končane še preden 
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pride do končnega nakupa. Digitalno je potrošnikom omogočilo samostojno 

izobraževanje in možnost biti veliko bolj natančen pri odločanju o nakupu. 

To ustvarja obveznost, da organizacije priznajo in se prilagodijo tej digitalni rasti, če 

želijo doseči trajne stranke in biti čim bolj donosne. 76% tržnikov meni, da se je trženje 

v zadnjih dveh letih spremenilo bolj in hitreje kot pa v zadnjih petdesetih letih v 

povprečju, kar pomeni, da je nenehno povečevanje števila zaposlenih nujno. 

Organizacije, ki sprejmejo odločitev o vključevanju strank in perspektiv z dobro 

premišljeno strategijo digitalnega trženja, bodo lažje razvijale zavedanje blagovne 

znamke, ustvarjale prihranke pri stroških in v končni fazi zaslužile prihodke. Zato so 

usposobljeni digitalni strokovnjaki nepogrešljivo sredstvo. 

Vendar kljub nedvomnim koristim, ki jih digitalno prinaša, je velik obseg organizacij še 

vedno odpornih na uporabo digitalnih orodij in tehnologij. Ne glede na to, ali gre za 

pomanjkanje razpoložljivega proračuna in virov, strah pred izgubo nadzora ali splošen 

skepticizem, da bi digitalno lahko zagotovilo znatno donosnost naložbe, je treba te 

ovire za sprejetje digitalnega posvojiti in premagati, da bi zagotovili stalni organizacijski 

uspeh. 

Odgovor je preprost. Kratkoročna vlaganja v usposabljanje za digitalne spretnosti bodo 

imela za posledico dolgoročno nagrado, ki bo okrepila organizacijo in njene zaposlene, 

ohranila njeno konkurenčno prednost in zagotovila, da ne bo zaostajala za ostalimi. 

Če ste še vedno v dvomih o tem, kako bi lahko vaša organizacija imela koristi od 

strateškega in trajnostnega digitalnega izobraževalnega načrta, si preberite nekaj 

ključnih prednosti spodaj: 

1. Digitalne veščine lahko motivirajo zaposlene 

Trenutno je zaznati globalno pomanjkanje digitalnih znanj, kar vpliva na vse panoge. 

Kot rezultat predstavlja zaposlovanje primernih kandidatov težavo organizacijam vseh 

velikosti. 

Ker si medsebojno konkurirajo, da bi zaposlili tistih nekaj digitalno usposobljenih 

strokovnjakov, ki so na voljo, trpijo manjša podjetja, ki ne morejo konkurirati z vedno 

bolj donosnimi plačami in ugodnostmi, ki jih zlahka ponujajo njihova večja konkurenčna 

podjetja. 
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Kljub temu povpraševanju pa so ravni digitalnih znanj po vsem svetu še zmeraj izjemno 

nizke. V poročilu o digitalnih zmožnostih za leto 2016 so tržniki na Irskem, v Združenem 

kraljestvu in ZDA, ki so testirali svoje digitalne kompetence, v povprečju dosegli le 38%. 

To je združeno z razširjenim zavedanjem, da bodo morali izboljšati svoje znanje o 

digitalnem trženju, da ostanejo kompetentni v svojih vlogah (86% Irska, 69% Združeno 

kraljestvo in ZDA). 

Vedno več podjetij išče mednarodne kvalificirane strokovnjake kot rešitev za to 

pomanjkanje talentov. Vendar pa je lažja in končno bolj stroškovno učinkovita 

možnost, da gojijo in izobražujejo svoj avtohtoni bazen talentov. 

Po mnenju družbe Adobe so organizacije, ki imajo načrt za njihovo digitalno zrelost,  

usmerjene k usposabljanju in razvijanju spretnosti svoje obstoječe delovne sile. 

Zavedajo se, da je usposabljanje in priložnost za poklicni in osebni razvoj pogosto 

glavna prednostna naloga za zaposlene. Brez tega se lahko počutijo nestimulirane in 

razočarane. 

Če organizacije svojim zaposlenim omogočijo digitalno izobraževanje, bodo imele 

koristi od svojih novih digitalnih zmožnosti in spodbudnega odnosa. Lahko pa  

vzpodbujajo usposabljanje tudi kot močno retencijsko orodje. 

2. Digitalne veščine lahko pomagajo povečati prihodke 

Digitalna orodja in tehnologije so že močno vplivala na svetovno gospodarstvo. Leta 

2016 je svetovni prihodek od spletnega oglaševanja prvič presegel TV oglaševanje. 

Skupni prihodki digitalnega oglaševanja pa naj bi do leta 2020 dosegli več kot 260 

milijard ameriških dolarjev. 

Digitalni izdatki za oglaševanje in trženje se sistematično širijo, saj se vedno več 

organizacij začenja zavedati poslovnih koristi, ki jih prinaša digitalna podpora. Po 

poročilu podjetja Capgemini podjetja z večjo digitalno intenzivnostjo pridobijo več 

prihodkov od svojih fizičnih sredstev in so med 9 in 26% bolj donosna. 

Organizacijam je na voljo preveč tehnoloških napredovanj in ni smiselno, da bi še 

naprej uspevale na tradicionalnih načinih trženja in prodaje. Ko postanejo potrošniki 

bolj okrepljeni z digitalnim znanjem, se zanašajo manj na strokovnost prodajalcev in 

več na lastno sposobnost raziskovanja. V odgovor na ta premik v moči morajo 
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organizacije ponovno oživiti svoje prodajne in tržne funkcije ter uporabiti iste kanale in 

platforme, ki jih uporabljajo njihove stranke, da bi jih učinkovito dosegli. 

Digitalne veščine lahko vaši organizaciji omogočijo boljše negovanje odnosov s 

strankami, omogočijo, da se uveljavite kot vodilni v industriji in pretvorite več kupcev 

skozi nakupovalno izkušnjo. Usposabljanje za digitalne spretnosti bo omogočilo ta 

potencial. 

3. Digitalne veščine lahko ustvarjajo znatne prihranke pri stroških 

Vsi smo že slišali besedno zvezo "porabiti denar za zaslužek". Kaj pa porabiti denar, 

da bi prihranili denar? S popolnim digitalnim znanjem lahko vaša organizacija doseže 

oboje. 

Ameriško združenje za usposabljanje in razvoj (ASTD - American Society for Training 

and Development) je zbralo informacije o usposabljanju od več kot 2500 podjetij in 

ugotovilo, da imajo organizacije, ki ponujajo celovito usposabljanje, 218% večji 

dohodek na zaposlenega od tistih z manj celovitim usposabljanjem. To pomeni, da 

lahko enostavno dejanje motiviranja zaposlenih prek usposabljanja za veščine prihrani 

precejšen znesek denarja za organizacijo. Podobno so po mnenju ameriškega 

združenja za upravljanje (American Management Association) stroški zaposlovanja in 

usposabljanja novega zaposlenega med 25 in 200% letne kompenzacije, zato lahko 

usposabljanje za spretnosti zmanjša stroške z zmanjšanjem nepotrebnega prometa 

zaposlenih. Poleg tega lahko druge finančne koristi vključujejo tudi prihranke pri delu, 

zmanjšanje izgubljenih delovnih dni in povečanje produktivnosti. 

Glavna načela digitalnega marketinga temeljijo na efektivnosti in stroškovni 

učinkovitosti:  

 Natančne in ciljne možnosti lahko pripeljejo do nižjih cen glede na vodilo 

 Enostavne in neposredne spletne interakcije s segmentirano ciljno skupino 

lahko ustvarijo več konverzij za manj stroškov 

 Izobilje podatkov iz analitičnih orodij zagotavlja neprecenljiv vpogled, ki lahko 

pomaga izboljšati digitalno strategijo in preprečiti nepotrebno porabo sredstev. 

Po navedbah družbe Gartner je 40% organizacij trdilo, da so pri uporabi digitalnih tržnih 

metod za promocijo svojih izdelkov in storitev prejele znatne prihranke pri stroških. Te 
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prihranke lahko nato vzamemo in ponovno investiramo v več tehnik in taktik digitalnega 

trženja, da ponovimo uspeh prihodkov pri nižjih skupnih odhodkih. 

4. Digitalne spretnosti lahko pomagajo vaši organizaciji razviti konkurenčno prednost 

Močni okvir digitalnih veščin ni več razkošje za organizacije - to je temeljni element 

vsakega konkurenčnega poslovnega modela. Kljub temu pa je naše najnovejše 

poročilo o spretnostih ugotovilo, da organizacije še vedno v veliki meri niso vključene 

v digitalno. Samo 31% ameriških organizacij, 25% Združenega kraljestva in 40% na 

Irskem se zdi, da je digitalno bolj vključenih, splošno soglasje med zaposlenimi pa je, 

da je hitrost tehnoloških in digitalnih sprememb prepočasna. 

McKinley pravi, da 90% vseh tržnih pozicij in vlog potrebuje digitalne veščine. To je 

zato, ker so digitalni specializmi neskončno bolj usmerjeni, učinkoviti in merljivi v 

primerjavi s tradicionalnimi tehnikami. Digitalno je podatkovni pogon za uspeh. To 

lahko racionalizira procese in spremljajoče napore, hkrati pa širi zmogljivosti. Če lahko 

pridobite natančne vpoglede in prevedete te vpoglede v dejanja, pomeni, da lahko 

digitalna orodja in kanali, če so uspešni, pomagajo organizacijam razviti in vzdrževati 

vplivno konkurenčno prednost. 

Socialni mediji lahko zagotovijo platformo za natančne spletne storitve za stranke, ki 

bodo izboljšale stopnje ohranjanja. Mobilno trženje lahko pomaga organizaciji, da 

povsod razvije navzočnost blagovne znamke. E-poštno trženje lahko s pomočjo 

uporabnih vsebin neguje dragocene odnose na vsaki stopnji potovanja s strankami. In 

vsako oglaševalsko akcijo, ki jo konstruirate, je mogoče izmeriti in optimizirati z 

uporabo orodij za analitiko. 

Nekatere od glavnih ovir pri sprejemanju digitalnih tehnologij so pomanjkanje 

strokovnega znanja in izkušenj v podjetju, pa tudi pomanjkanje organizacijske 

zavezanosti temu področju. Za uresničitev potenciala, ki ga ima digitalizacija za vašo 

organizacijo, je nujno potrebno usposabljanje za spretnosti, da bi lahko razumeli 

njegove prednosti in njim primerno ukrepali. 

[Digital Marketing Institute. (2018).Why your organization needs digital skills training. [spletno] Dostopno 

na: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/why-your-organization-needs-digital-skills-training] 
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Ste pripravljeni na digitalno dobo? 

Mnogi lastniki malih podjetij verjamejo, da že učinkovito uporabljajo digitalno 

tehnologijo, ker imajo spletno stran in Facebook stran. Ampak obstaja veliko več 

načinov za uporabo digitalne tehnologije za izboljšanje vaših poslovnih rezultatov. 

Izvajanje digitalne revizije vam bo pomagalo ugotoviti, ali je vaše podjetje novinec na 

području digitalnega, ali ste digitalno aktivni ali digitalno napredni. 

Digitalizacija: 10 stopenjski kontrolni seznam za začetek 

Pot do digitalizacije je lahko dolga. Da se ne boste vmes izgubili, začnite vsaj z 

naslednjim: 

  

 

Vzemi ekipo na krov  

Navedite glavne prednosti, ki jih bo digitalizacija prinesla ne 

le vašemu podjetju, temveč vsem zaposlenim. Naslikajte 

sliko, ki bo navdušila vse. Če ste glavni direktor, poskrbite, da 

boste imeli vidno vlogo pri spodbujanju sprememb. 

 

Zavzemite se za vizijo  

Predstavljajte si oprijemljive prednosti, ki jih digitalno lahko 

prinese vašemu poslovanju, podjetju in skupnosti. Odločite 

se, kaj želite doseči z digitalnim dogajanjem - in se držite 

tega. 

 

Razumite svoje prihodnje stranke 

Bodite pozorni na svoje zveste stranke. Uporaba tehnologije 

v vsakdanjem življenju je njihova postranska in ne prvotna 

stvar. Razvijte tehnološke rešitve za zadovoljevanje potreb 
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vaših prihodnjih odjemalcev - in sledite svoji prihodnji 

konkurenci. 

Začrtajte digitalno pot  

Oglejte si, kako vaše trenutne in ciljne stranke uporabljajo 

digitalne platforme. To vam bo pomagalo prepoznati prave 

digitalne rešitve in potrebne za njihovo dosego. 

 

Nastavite digitalno delovno skupino  

Vključite vse svoje zaposlene z ustanovitvijo delovne skupine 

digitalnih prvakov. To bo pripomoglo k varnemu nakupovanju 

na poslovnih področjih. Delovna skupina lahko sodeluje na 

časovnici dobave, vzdržuje urnike projektov in informira svoje 

ekipe o napredku. 

 

Vlagajte v pravo orodje 

Raziščite ustrezno industrijsko programsko opremo in IT 

orodja za vaše digitalno poslovanje. Od računovodstva, 

upravljanja inventarja, prodajnih mest, plačilnih list in še več 

- obstaja dobesedno na stotine aplikacij, ki lahko pomagajo 

vašemu podjetju. To predstavlja funkcijsko varnost podatkov, 

mobilni dostop, poročanje v realnem času in integracijo, ki 

omogočajo nemoten prehod. 

 

Sprejmite platformo SaaS (Software as a Solution) 

Obrnite se na pravo programsko platformo SaaS (Software 

as a Solution) za boljšo uporabo in upravljanje pomembnih 

poslovnih podatkov. Orodja SaaS, ki se med seboj 

pogovarjajo na eni platformi, lahko odpravijo ročni vnos 

podatkov - kar pomeni več časa za vodenje vašega podjetja. 

Ponudniki storitev SaaS imajo tudi najvišjo stopnjo varnosti, 

zato si lahko zagotovite, da so vsi vaši podatki v varnih rokah. 
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Izrežite svoje izgube 

Dokažite svoje drzno vodstvo z odločnimi odločitvami. Vedite, 

kaj lahko in česa se ne more storiti in, kar je še pomembneje, 

zavedajte se mesta teh odločitev v vaši strategiji digitalnega 

preoblikovanja. Če to zahteva, da odpišete neizkoriščene 

naložbe v starih sistemih in programski opremi – skočite v 

neznano.  

 

Izmerite rezultate  

Spremljajte, kako vaše digitalne pobude vplivajo na vaše 

številke. Primerjajte jih s prvotnimi cilji in razmislite o tem, ali 

vaš pristop dosledno pomaga doseči najboljše rezultate.  

 

Delite svoje novo znanje 

Trenirajte vašo ekipo, da zagotovite, da imajo vaši zaposleni 

veščine, znanje in izkušnje, da kar najbolje izkoristijo vašo 

digitalno strategijo. 
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Big data / Veliki podatki - Veliki podatki so nizi podatkov, ki so tako obsežni in 

zapleteni, da tradicionalna aplikacijska programska oprema za obdelavo ni primerna 

za obravnavanje. Izzivi velikih podatkov vključujejo zajemanje podatkov, shranjevanje 

podatkov, analizo podatkov, iskanje, skupno rabo, prenos, vizualizacijo, 

poizvedovanje, posodabljanje, zasebnost informacij in viri podatkov. 

Cloud computing / Računalništvo v oblaku - Računalništvo v oblaku je paradigma 

informacijske tehnologije (IT), ki omogoča dostop do skupnih zbirk nastavljivih 

sistemskih virov in storitev višje ravni, ki jih je mogoče hitro zagotoviti z minimalnimi 

napori za upravljanje, pogosto prek interneta. Računalništvo v oblaku temelji na delitvi 

virov, da bi dosegli skladnost in ekonomijo obsega, podobno javni storitvi. 

Digital Business / Digitalno poslovanje - Digitalno poslovanje je ustvarjanje novih 

poslovnih modelov z zameglitvijo digitalnega in fizičnega sveta. 

Digital Disruption / Digitalna motnja - Digitalna motnja je učinek, ki spreminja 

temeljna pričakovanja in vedenja v kulturi, na trgu, industriji ali procesu, ki ga 

povzročajo ali izražajo digitalne zmogljivosti, kanali ali sredstva. 

Digital Skills / Digitalne spretnosti - Digitalne spretnosti so vse veščine, povezane z 

digitalno pismenostjo. 

Digitalization / Digitalizacija - Digitalizacija je uporaba digitalnih tehnologij za 

spreminjanje poslovnega modela in zagotavljanje novih možnosti za ustvarjanje 

prihodkov in vrednosno-produciranih priložnostih. To je proces selitve v digitalno 

poslovanje. 

Machine Learning / Strojno učenje - Algoritmi za strojno učenje sestavljajo številne 

tehnologije (globoko učenje, nevronska omrežja in obdelava naravnega jezika), ki se 

uporabljajo pri nenadzorovanem in nadzorovanem učenju, ki delujejo na podlagi lekcij 

iz obstoječih informacij. 

Platform (Digital Business) / Platforma (Digitalno poslovanje) - Platforma je 

izdelek, ki služi za ali omogoča druge izdelke ali storitve. Platforme (v kontekstu 

digitalnega poslovanja) obstajajo na številnih ravneh. Razpon je od platform na visoki 

ravni, ki omogočajo platformni poslovni model platformam na nižji ravni, ki zagotavljajo 
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zbirko poslovnih in / ali tehnoloških zmogljivosti, ki jih drugi izdelki ali storitve porabijo 

za zagotavljanje lastnih poslovnih zmogljivosti. Platforme, ki omogočajo poslovne 

modele platforme, se povezujejo v poslovne ekosisteme. 

 

 

Brez dvoma bo digitalna preobrazba največji igralec v zamenjavi za številne panoge. 

To je naslednja faza industrijske revolucije. Poslovna digitalizacija dejansko ni digitalna 

preobrazba podjetja, vendar je ključni korak k tej smeri. 

Kljub pomembnosti, za katero se zdi, da jo digitalizacija ima, ne gre za enostavno pot. 

Več kot polovica evropskih C-suite vodij pravi, da digitalne inovacije niso imele 

velikega vpliva na njihovo organizacijo. Pogosto korporacije verjamejo, da je digitalno 

le nov kanal, in so nejasni glede tega, kaj lahko pričakujejo. 

Definitivno je zahtevna naloga ostati na vrhu številnih digitalnih tehnologij, kot so AI, 

biometrija, kvantno računanje in robotika. Vendar pa, ko podjetja dajo stranko v 

središče svojih digitalnih inovacij in uporabljajo digitalne tehnologije za ustvarjanje 

njunih izkušenj, vedno znova vidimo, da je rezultat zelo učinkovit. Podjetja pogosto 

nastavijo "digitalizacijo" kot projekt, vendar ta nastavitev ne more prinašati velikega 

vpliva na podjetja. 

Digitalne tehnologije temeljito spremenijo, kako podjetja vstopajo na trg in kako se 

sama organizirajo. Za digitalne tehnologije, ki zagotavljajo velik učinek, je treba zajeti 

celotno organizacijo in vključiti vse deležnike v tem novem načinu razmišljanja. 

Podjetja, ki verjamejo, da je vključevanje novih tehnologij v uveljavljeno infrastrukturo 

glavni izziv pri digitalnih inovacijah,  so štartala iz napačnega kota. Digitalne tehnologije 

niso tukaj, da bi popravile nekaj, kar ne deluje. Digitalne tehnologije omogočajo 

podjetjem, da temeljito premislijo, s čim in kako se predstavljajo na trgu in s kom 

trgujejo. 

Vodenje celotne ekipe, ljudi, ki so v  ozadju poslovanja in povezani s spremembo, je 

odločilnega pomena. Zaposleni morajo imeti tiste določene spretnosti, ki jim bodo 

pomagale sprejeti spremembe in učinkovito delovati v novem digitalnem okolju. Zdi se, 
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da so ljudje najpomembnejši dejavnik za nove tehnologije, da se uspešno združijo v 

poslovno okolje in postanejo orodje za uspeh. 

Nadaljnje branje: 

Za izvajanje digitalne transformacije, morate biti v celoti učinek v delovanju strojnega 

učenja in umetne inteligence. Prav tako se morate zavedati revolucije Blockchain-a in 

kako tehnologija za Bitcoin-om spreminja denar in poslovanje, in vsaka organizacija 

bo morala prej ali slej razumeti in uporabiti blockchain v neki obliki. Sposobnost, da 

izberete pravo ekipo, jo združite s skupno vizijo in spodbudite, da dosežejo več, kot so 

menili, da bi lahko, je tudi spretnost, ki jo je treba še podrobneje opredeliti. Veliki 

podatki - ogledali ste si, kako so veliki podatki pretvoriti IT in poslovni svet. Toda v 

mnogih pogledih se ta trend šele začenja. Mnogi voditelji še vedno ne razumejo ali ne 

sprejemajo moči podatkov za sprejemanje odločitev, bodisi velikih ali majhnih. Prav 

tako lahko preučite način delovanja start-up podjetij in kako uporabljajo stalne inovacije 

za ustvarjanje radikalno uspešnega poslovanja. Obstaja razlog, da start-upi tako 

pogosto ovirajo večje, bolj uveljavljene organizacije - in to je to. Uporaba agilnih načel 

v lastno organizacijo in tehnologijo vam bo pomagala prilagoditi se hitro 

spreminjajočemu se trgu in postati manj ranljivi. Mogoče vam bo celo pomagalo 

ustvariti nekaj lastnih motenj. 
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Seznam okrajšav 

 

Okrajšava  Definicija  

SBI Pobuda za socialno podjetništvo 

SME Mala in srednje velika podjetja  

IoT Internet stvari 

SEO Optimizacija iskalnika 

IT Informacijska tehnologija  
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Naslednja poglavja bodo podjetnikom in socialnim inovatorjem omogočila vpogled v 

koncept socialnega podjetništva v digitalni dobi in kako se je delovno okolje spremenilo 

iz tradicionalnega pisarniškega okolja v digitalno okolje na področju IoT – interneta 

stvari. Poglavje bo poudarilo tudi priložnosti in grožnje socialnih podjetij v spletnem 

okolju in predlagalo, kako pravilno voditi podjetje, da bi se izognili škodljivim učinkom 

poslovanja v spletnem okolju. Poglavje bo družbenim inovatorjem in podjetnikom 

zagotovilo nasvete in uporaben kontrolni seznam za izvajanje digitalne varnosti v 

svojih socialnih podjetjih. 

"Podjetje je lahko socialno samo, če so socialni cilji glavna naloga njihove dejavnosti. 

[11] " 
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Očitno je, da imajo današnja družbena podjetja močan pozitiven vpliv na družbo in še 

več, zdi se, da so varovalni elementi za negativne posledice gospodarske krize.  

"Socialno podjetništvo je bilo eno od glavnih tem, obravnavanih na Svetovnem 

gospodarskem forumu v Davosu januarja 2017, kot nov način ali orodje za 

premagovanje nekaterih socialnih zločinov, ki ogrožajo sodobne družbe [11]." 

Poleg tega se je poslovno okolje premaknilo iz pisarne in bolj tradicionalnih poslovnih 

okolij v digitalno poslovno okolje, kar zagotavlja tudi drugačen poslovni pristop za 

podjetja, ki je veliko bolj prilagodljiv spremembam kot prej. Digitalno okolje, inovacije 

in nastajajoče tehnologije so priložnosti, ki jih imajo podjetja pri njihovem 

vsakodnevnem delovanju, vendar pa predstavljajo tudi grožnje, če se ne izvajajo 

ustrezno. Če bodo ta orodja imela ustrezen vpliv na poslovanje, jih je treba ustrezno 

vključiti in bi morala biti usmerjena v to, da ima podjetje ustrezno upravljanje 

digitalnega varnostnega tveganja in strategijo zasebnosti [1]. 

Vendar pa podjetja pogosto ne razumejo dovolj, kako lahko vprašanja digitalne 

varnosti in zasebnosti ustvarijo gospodarsko tveganje in imajo omejeno zmogljivost za 

odzivanje in upravljanje. Medtem ko se različne vrste malih in srednje velikih podjetij 

srečuje z različnimi izzivi, bi vse imele koristi od vključevanja digitalne varnosti in 

upravljanja zasebnosti v svoje poslovne odločitve. 

V sedanji digitalni dobi morajo storitve na različnih poslovnih področjih potekati 

neprekinjeno, 24 ur na dan, 365 dni na leto. Medtem ko je bil napredek dosežen pri 

učinkovitejšem zagotavljanju storitev s tehnologijami, kot je IOT – internet stvari, so 

metode kibernetskih napadov postajale vedno bolj raznolike in sofisticirane – celo na 

robu kibernetskega terorizma. Zato je varnost v sistemu bistvena [2]. 

"Spletne strani, socialna omrežja in socialni mediji so bili ključni viri za uspeh in 

sodelovanje mnogih socialnih podjetnikov. V drugem tisočletju je internet postal 

še posebej koristen pri širjenju informacij s široko paleto podobnih mislečih 

navijačev v kratkem času, čeprav so ti posamezniki geografsko razpršeni. Poleg 

tega internet omogoča združevanje projektnih virov z uporabo odprtokodnih 

načel "[3]. 
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Kakor je že bilo ugotovljeno, se morajo vsa podjetja, še posebej socialna podjetja, 

prilagoditi hitrosti, okolju in zahtevam digitalne opreme in prilagoditi svoje izdelke, 

storitve, poslovanje, partnerstva in poslovanje digitalnemu okolju. Toda, ko 

razmišljamo o prilagajanju digitalnemu svetu, podjetja pogosteje zanemarjajo druge 

zorne kote, ki jih prinašajo priložnosti, če digitalizirajo svoje poslovanje. Kaj lahko torej  

digitalno okolje naredi za podjetje?  

Takšni primeri so uporaba wiki modelov ali množičnih pristopov, na primer socialno 

podjetje lahko pridobi k sodelovanju na stotine ljudi iz cele države (ali iz več držav) za 

sodeluje sodelovanje pri spletnih projektih (kot so na primer razvoj poslovnega načrta 

ali tržne strategije za naložbe socialnega podjetništva). Tukaj je seznam strani, ki si 

prizadevajo podjetnikom omogočiti, da spodbujajo socialno blaginjo. Ti krajevni lokali 

financirajo profitne in neprofitne projekte:  

 33needs je spletno mesto za socialna podjetja. Njen cilj je najti podjetja, ki so 

najbolj sposobna ustvariti spremembe in jim dati tisto, kar potrebujejo za to, s 

čimer zagotavljajo vplivne naložbe za socialne podjetnike, socialna podjetja in 

podjetja s socialnim poslanstvom. Socialni podjetniki imajo od 30 do 60 dni, da 

dosežejo svoj cilj.  

 Buzzbnk je spletno tržišče, ki povezuje podjetja z vseh področij življenja s 

podporniki in navdušenci. Buzzbnk zaračuna majhno registracijsko pristojbino 

za socialna podjetja, da se pridružijo spletnemu mestu. 

 CauseVox je spletno mesto za neprofitne organizacije in za profitne namene. 

Ponuja vam orodje in predloge za oblikovanje vaše oglaševalske akcije, 

združevanje podpore na svoji spletni strani ali prek družabnih medijev, 

spremljanje napredka in uporabo vaših podatkov. 

 IndieGoGo vsakomur ponuja idejo - ustvarjalno, vzročno povezano, podjetniško 

– ter orodja za izgradnjo kampanje in zbiranje denarja. Čeprav je to splošna 

spletna stran, se jasno osredotoča na projekte za javno dobro. 

 ioby vam pomaga pri zbiranju potrebnih sredstev in iskanju novih prostovoljcev. 

Ioby skrbi za okoljska vprašanja v mestnih soseskah in vse pomembne načine, 

ki vplivajo na skupnosti. 

 OpenIDEO je socialni razvojni mehanizem za družbene spremembe. Po 

objavljenem izzivu so tri razvojne faze - navdih, konceptualizacija in 
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vrednotenje. Člani skupnosti lahko prispevajo na različne načine, od 

inspirativnih opazovanj in fotografij, skic idej, do poslovnih modelov in odrezkov 

kode. 

 Start Some Good je mesto za socialne podjetnike, da povežejo skupnost in 

zberejo sredstva, potrebna za ustvarjanje sprememb. Tako profitna kot 

neprofitna socialna podjetja lahko na spletno mesto objavijo kampanje za 

zbiranje sredstev. 

Take spletne strani pomagajo socialnim podjetnikom, da širijo svoje ideje širšemu 

občinstvu, pomagajo pri oblikovanju in vzdrževanju mrež podobno-mislečih ljudi ter 

pomagajo povezati potencialne vlagatelje, donatorje ali prostovoljce z organizacijo. To 

socialnim podjetnikom omogoča, da dosežejo svoje cilje z malo ali nič začetnega 

kapitala in fizičnega prostora (na primer, najti pisarniški prostor). Na primer, dvig 

odprtokodne tehnologije kot trajnostnega orodja omogoča ljudem po vsem svetu, da 

sodelujejo pri reševanju lokalnih problemov. 

V zadnjih letih je bil velik poudarek na podpori socialnih podjetij na zgodnjih stopnjah 

razvoja - od začetnega koncepta do začetka in naložb. Pogosto imenovani "inkubatorji" 

te pobude običajno delajo s posamezniki ali skupinami, ki imajo idejo za socialno 

podjetje in ponujajo vrsto orodij za podporo, ki jim pomagajo razviti in zagnati podjetje. 

Nekateri prav tako nudijo stalno podporo za zagon podjetij [4]. 

 

NASVETI ZA SOCIALNE PODJETNIKE  

Izkoristite vire, ki jih ponuja sodelovalni prostor 

Pomanjkanje pisarniškega prostora ljudem pogosto onemogoča začetek poslovanja. 

Co-working prostori rešujejo ta problem in vam dajejo prostor, kjer lahko preprosto 

sodelujete. Najemnine v sodelujočih prostorih so cenejše od lastnih pisarn. Možnost je 

iskanje brezplačnih najemnin ali start-up središče, ki se lahko financira lokalno, 

regionalno ali nacionalno ter zagotavlja brezplačne prostore [5]. 
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Uporabite brezplačne storitve za vrednotenje svojega podjetja 

Social entrepreneurs should promote their businesses through one of the many free 

services that have recently cropped up. Now there are platforms for every entrepreneur 

to get out there and be successful without hiring a salesman, designer or a team to 

build their website. Such websites are online and mobile marketplaces that match 

freelance labour with local demand, allowing consumers or businesses to find 

immediate help [5].  Sites that help anyone monetize or sell their skills online: 

TaskRabbit, Crowdsite, Envato studio, … 

Socialni podjetniki bi morali spodbujati svoje poslovanje prek ene od številnih 

brezplačnih storitev, ki so se nedavno pojavile. Obstajajo namreč platforme za vsakega 

podjetnika, da se predstavi in je uspešen, ne da bi najemal prodajalca, oblikovalca ali 

ekipo za izgradnjo svoje spletne strani. Takšna spletna mesta so spletna in mobilna 

tržišča, ki se ujemajo z zunanjim delom z lokalnim povpraševanjem, kar potrošnikom 

ali podjetjem omogoča takojšnjo pomoč [5]. Spletna mesta, ki vsakomur pomagajo pri 

pridobivanju ali prodaji svojih spretnosti na spletu: TaskRabbit, Crowdsite, Envato 

studio ... 

Uporabite množično financiranje  

Socialni podjetniki lahko koristijo tudi platforme množičnega financiranja t. i. 

crowdfunding, ki daje vašemu produktu svetovno pozornost in tako pustite svetu, da je 

vaš partner. Primeri takšnih platform in spletne strani so bili opisani zgoraj [5]. 

Prepoznajte inovacije  

Če berete to pomeni, da ste socialni inovator, a kljub temu je pomembno spodbujati 

inovacije in omogočiti vsakomur v vašem podjetju neposreden dostop do ljudi, ki 

sprejemajo pomembne odločitve. Najemite odlične ljudi in jim dajte priložnost za 

inovacije. Inovativnost ne pomeni nujno naslednje velike ideje; inovacija je lahko 

notranja na način komuniciranja ali način delovanja vašega poslovnega procesa ali 

celo tehnologije, ki jo uporabljate. V tem smislu bi morali razmišljati o inovacijah kot 

kdorkoli ali karkoli, zaradi česar je vaš poslovni proces boljši od včeraj. Da bi postali 

uspešen digitalni socialni posel, je nujno, da se vsi poslovni procesi ponovno ocenijo. 

Če ne, bo v končni fazi naskladnost glede učinkovitosti, dostopa do podatkov in 

https://www.taskrabbit.com/
https://www.crowdsite.com/
https://www.crowdsite.com/
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prepoznavnosti v celotnem procesu - kar povzroči zamude in napake, ki v tem novem 

digitalnem svetu niso sprejemljive [5]. 

"Digitalne tehnologije odpirajo novo in morda neomejeno področje inovativnih 

strategij ..." [11] 

Bodite na podatkih temelječ socialni podjetnik 

Oblikovanje podatkovnih odločitev je ključnega pomena za rast katerega koli podjetja. 

Izkoristite razpoložljive podatke in jih uporabite, da ugotovite, kaj najbolje deluje. 

Majhne podatkovne spremembe lahko močno vplivajo na uspeh podjetja. Priporočljivo 

je, da uporabite storitve, kot so Google Analytics, za statistiko prometa in Google 

AdWords, da bi izboljšali SEO na ciljnem trgu [5]. 

Izdelek naj predstavlja del vaše ekipe 

Raziščite in razumite, kdo so predstavniki/zagovorniki izdelkov in jih uporabite za 

sodelovanje s skupnostjo. Ko bodo ti predstavniki najdeni, se morate močno potruditi, 

da jih boste zadržali. Če nekdo nad izdelkom navdušen, bo to produktivno za podjetje, 

saj bo izdelek postal del življenja predstavnika, ki bo izdelek delil s svojimi prijatelji [5]. 

Youtuberji, vlogerji, blogerji itd. postajajo vedno pomembnejši kot ambasadorji 

blagovne znamke za promocijsko prikazovanje izdelkov ali oglaševanje podjetja in 

vključujejo povsem drugačno množico spremljevalcev glede na vašo običajno ciljno 

skupino. To ne pomeni, da morate nujno imeti svojega ambasadorja blagovne znamke; 

je le način, kako vključiti večjo in raznoliko ciljno občinstvo. 
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Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva s poudarkom na socialni 

solidarnosti, sodelovanju in odgovornem obnašanju do družbe in ljudi [6]. Socialno 

podjetništvo je močno v poslovnem svetu in se mora kot vsako drugo podjetje 

prilagoditi sedanjemu digitalnemu svetu. Grožnja je v tem, da se podjetja in vpleteni 

ljudje ne morejo hitro prilagajati spremembam v digitalnem svetu in hitrosti, s katero se 

digitalna sfera in tehnologija spreminjata. Prav tako je s socialnimi podjetji.  

V današnjem vedno spreminjajočem se tržišču se lahko vprašamo: kako socialna 

podjetja preživijo v digitalni dobi? Večina socialnih podjetij verjame, da je dovolj, če 

imajo spletno stran ali kanale na družbenih omrežjih. Da bi imeli celovito prisotnost na 

področju digitalnega trženja, se morajo boriti proti konkurenci in, kar je še 

pomembneje, privabiti čim več potrošnikov na svojo stran. 

"Potrošniško obnašanje se razvija hitreje, kot bi se ga mnoga podjetja lahko 

lotila. Dosledno tradicionalna podjetja vseh sektorjev niso sposobna zagotoviti 

podatka, kaj njihove stranke želijo in pričakujejo v digitalni dobi. In za tiste, ki ne 

držijo hitrega koraka, je lahko učinek precejšen. S tehnologijo, ki spreminja 

način delovanja družb, obstaja nekaj pomembnih trendov, ki lahko pomagajo 

uveljavljenim socialnim podjetjem, da ostanejo v koraku s časom. " [7] 

Za oblikovanje poslovnih sprememb in prilagoditev digitalnemu svetu ni nobenega 

vzorca, ki bi ustrezal vsem podjetjem, vendar študije predvidevajo nekaj ključnih 

korakov, ki jih morajo podjetja upoštevati pri njihovem prilagajanju digitalnemu svetu. 

Komuniciranje s strategijo: podjetja in ljudje se ne morejo spreminjati brez smisla, 

cilja in skupnega razumevanja ter validacije komunikacijske strategije za digitalno 

gospodarstvo. Tradicionalna komunikacija v pisarni ne deluje, če ste vi in vaši 

sodelavci povsem digitalni in komunicirate prek Skypea, Viberja, e-pošte itd. 

Komunikacijsko strategijo je treba ponovno ovrednotiti in prilagoditi digitalnemu okolju. 

S komunikacijsko strategijo mislimo na vse komunikacijske strategije, ki bi jih lahko 

imelo socialno podjetje (s potrošniki, z zainteresiranimi stranmi, s sodelavci ter z vsemi 

drugimi upravičenci) [8]. 
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Ustvarjanje novih struktur: Socialno podjetje, ki dela v digitalnem svetu, bi morda 

potrebovalo drugačno organizacijsko strukturo, kot je to običajno za tradicionalno 

podjetje. Ker je digitalno okolje bolj osredotočeno na vizualizacijo, fotografijo, video, 

socialne medije, je morda potrebnih več oblikovalcev, fotografov ali urednikov 

videoposnetkov kot v tradicionalnem socialnem podjetju, zato je treba organizacijsko 

strukturo v podjetju preusmeriti, ovrednotiti in načrtovati okoli potreb organizacije v 

digitalnem okolju. To lahko pomeni, da morate ustvariti nove strukture ali skupine za 

podporo digitalnih operacij in poslovnih modelov [8]. 

Razmišljajte v skupinah: Pri razmišljanju o kakršnih koli težavah ali rešitvah je 

priporočljivo vključiti osebje iz različnih oddelkov, z različnimi veščinami in poglobljenim 

znanjem o politiki, komunikaciji, analitiki itd. Tovrstna raznolikost ljudi je veliko bolj 

verjetno inovativna in prilagodljiva pri iskanju rešitve [8]. 

Eksperimentirajte in se učite: Digitalne inovacije pomenijo delati in koristiti podatke 

na popolnoma nove načine. Digitalna socialna podjetja bi morala prevzeti razmišljanje 

o hitrosti in eksperimentiranju, in tako kot rezultat lahko razvijejo  hitrejši odziv za 

potrošnike in spremembe na trgu [8]. 

IT refleksija: Veliko informacijskih sistemov je prepočasnih in težkih za digitalno 

poslovanje. Ker podjetja posodabljajo svojo IT infrastrukturo, iščejo prožnost, hitrost in 

varnost [8]. 

NASVETI ZA DIGITALNO IMPLEMENTACIJO:  

 Start-up Power Text Solutions ponuja seženj posameznih raziskovalnih orodij 

na spletu, na primer kategorizacijo informacij in povzemanje. Njen cilj je razviti 

platformo brez primere, ki podpira skupne spletne raziskave. 

 Google Wave - namenjen ljudem iz vsega sveta za interakcijo, sodelovanje in 

izmenjavo skoraj vseh vrst informacij v realnem času.  
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Evropska komisija in Evropski ekonomsko-socialni odbor sta obravnavali potrebo, da 

socialna podjetja izkoristijo možnosti digitalizacije, da bi dosegle svoje socialne in 

okoljske cilje. "Socialna ekonomija in socialna podjetja morajo uporabiti digitalizacijo in 

digitalne tehnologije kot vzvod za gospodarsko in družbeno preoblikovanje ter večji 

socialni vpliv v Evropi." [9] 

Priložnost, ki jo ponuja digitalna tehnologija, je veliko večja za mala in srednje velika 

socialna podjetja in podjetja v skupnosti, ki so pogosto na tesnem z viri. Dobra digitalna 

orodja v kombinaciji s preprosto, a pametno integrirano digitalno in IT strategijo 

omogočajo znatno optimizacijo virov. "Prepričajte se, da je končni cilj izvajanja nove 

rešitve kristalno jasen, da imate višje vodstvo ali skrbništvo in da so vse ključne 

zainteresirane strani vključene v preskušanje različnih rešitev.Tako lahko prihranite 

denar in čas in se osredotočite na večji učinek." [10] 

Digitalne možnosti za socialna podjetja 

+ potencial, da se v interaktivno okolje vključi veliko večja publika. 

+ socialni mediji kot referenca za osebne podatke (interesi posameznika, potrebe, 

mnenja). 

+ to je odličen način, da ljudje spregovorijo o vaši blagovni znamki stroškovno 

učinkovito. 

+ Brezplačno sporočanje ciljnim občinstvom. 

+ Če imate spletno trgovino, so lahko vaše stranke z vsega sveta [7]. 

Digitalne grožnje za socialna podjetja 

- časovno zamudno; 

- dodatni stroški za osebje, če se upravlja znotraj podjetja; 

- občutljivoast za kršitve varnosti (občutljive osebne ali poslovne informacije) 

- goljufije, lažno predstavljanje, zlonamerna programska oprema, kibernetski napadi 
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- pasti skladnosti 

 

Uporaben nasvet pri prilagajanju podjetja v spletno okolje je vzpostavitev notranjega 

poslovnega preveritvenega seznama. Ne samo, da je pregledno, skozi katere politike, 

postopke in procese je organizacija šla čez pri prilagajanju digitalnemu okolju, ampak 

je tudi odličen in enostaven pogled na šibke točke organizacije, saj bo jasno, kaj ste 

zanemarili ali sše zmeraj spreglejujete v procesu prilagajanja. 

Za podjetja v digitalnem okolju je pomembno imeti zadostno in primerno strojno 

opremo, predvsem pa varne programske programe ter uporabne varnostne papirje in 

politike kot so: protivirusni programi, geslo in šifriranje. Obstaja veliko ljudi na različnih 

položajih, ki delajo v organizaciji in imajo dostop do občutljivih informacij, ki morajo biti 

ustrezno zaščitene, ne samo od zunanjih potencialnih hekerjev, temveč tudi preprečiti 

kakršno koli zlorabo znotraj osebja organizacije. Za prvi korak, kako zaščititi svoje 

podatke in zasebnost, priporočamo enostavno in afektivno geslo in šifrirne politike. 

Organizacija ali natančneje direktor ali zakoniti zastopnik mora zapisati in obvestiti  vse 

uslužbence o njihovih uporabniških pravicah v sistemu. Obstajati mora soglasje in 

pojasnilo, do katerih datotek, informacij in podatkov, ki so specifični za posameznike, 

ima osebje organizacije dostop in do katerih ne. Prav tako je treba vzpostaviti protokol, 

če uslužbenec potrebuje posebne informacije, do katerih sicer nimajo dostopa, 

privilegije, kakšen je postopek za pridobitev teh informacij in kdo je kontaktna oseba, 

ki odobri nadgradnjo privilegijev. 

Visoki vodje, direktorji ali nekateri pomembni člani osebja imajo lahko oddaljen dostop 

do računalniških strežnikov in do obstoječih podatkov. Vaša organizacija mora 

uporabiti pravilnik, na katerem so navedeni natančni uslužbenci, in kateri dokumenti in 

informacije so na voljo na daljavo. Vsi zgoraj omenjeni koraki v digitalni varnosti ne 

bodo delovali, če organizacija nima nadzora. Če organizacija ne določi jasnega 

sistema spremljanja s posebnim uslužbencem in če kazni za kakršno koli kršitev niso 

znane vsem, je kontrolni seznam groženj nesmiselen. 
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Omrežna varnost   

Protivirusna politika   

Politika gesla  

Politika šifriranja  

Politika oddaljenega dostopa  

Varstvo podatkov  

Varstvo zasebnosti  

Upravljanje uporabniških pravic  

Izobraževanje uporabnikov, ozaveščenost zaposlenih  

Upravljanje s tveganji  

Spremljanje   
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Crowdsourcing - je izvorni model, v katerem posamezniki ali organizacije pridobivajo 

blago in storitve, vključno z idejami in finančnimi sredstvi, velike, relativno odprte in 

pogosto hitro razvijajoče se skupine internetnih uporabnikov. Deli delo med 

udeležence, da doseže kumulativni rezultat. Kot način pridobivanja virov, je 

crowdsourcing obstajal pred digitalno dobo (kot npr. »offline«). 

Digital Entrepreneurship / Digitalno podjetništvo - Digitalno podjetništvo je lahko 

opredeljeno kot podjetništvo, v katerem del ali celotno poslovanje poteka digitalno in 

ne v tradicionalnih oblikah. Izdelki, distribucija, delovno mesta – vse to bi lahko zavzelo 

digitalno obliko v podjetniškem poslovanju. 

Digital marketplace / Digitalna tržnica - Internet omogoča širok izbor izdelkov in 

storitev vsem na planetu, ki imajo internetno povezavo. Za digitalne izdelke, kot je 

glasba ali programska oprema, distribucija izdelka postane trenutna in brezplačna. Z 

uvedbo spletne strani postane vsako poslovanje takoj globalno. 

Digital workplace / Digitalno delovno okolje - Internetni dostop omogoča digitalnim 

podjetnikom, da izkoristijo potencialne zaposlene in partnerstva po vsem svetu, ne da 

bi prisilili kogar koli, da se preseli. Globalne virtualne ekipe lahko digitalnemu 

podjetniku nudijo precejšnje koristi, kar olajša iskanje in najem talentov, izkoriščanje 

kulturne raznolikosti, izboljšanje izkoriščenosti virov ter večjo fleksibilnost in odzivnost. 

Open source software / Odprtokodna programska oprema – Je računalniška 

programska oprema z izvorno kodo, ki jo je mogoče videti, spreminjati in distribuirati 

prosto. Odprtokodna programska oprema se na splošno obravnava kot varnejša 

alternativa od lastniške programske opreme, ker jo lahko razvijalci testirajo, da bi odkrili 

vsa ozadja. 

Ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme iz kripto virusologije, ki grozi, 

da bo objavila podatke žrtve ali trajno onemogočila dostop do nje, razen če se plača 

odkupnina. 

Spyware / Vohunska programska oprema – Je programska oprema, ki zbira 

informacije o vašem računalniku in kako ga uporabljate, nato pa te informacije prenese 
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na nekoga drugega prek interneta. Vohunska programska oprema običajno deluje v 

ozadju in se pogosto namesti na vaš računalnik brez vašega vedenja ali dovoljenja. 

Virus – Je program ali koda, ki se replicira na druge datoteke, s katerimi pride v stik. 

Večina virusov se le replicira, čeprav lahko mnogi virusi škodijo računalniškemu 

sistemu ali uporabniškim podatkom. 
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Socialna podjetja se morajo prilagoditi zahtevam nenehno spreminjajočega se 

digitalnega gospodarstva, da ostanejo ves čas prisotna in delujoča. Vedno 

spreminjajoče se digitalno okolje in tehnološki napredek postajajo ključni vidiki podjetij, 

kjer morajo biti viri in sredstva hitreje dodeljena od drugih poslovnih vidikov. Nekatera 

socialna podjetja ta napredek in prehod opravijo z malo ali nič naložb in prizadevanj, 

medtem ko druga podjetja potrebujejo dodatno pomoč. Digitalno okolje prisili socialna 

podjetja, da ponovno ocenijo poslovne strategije, ki jih morda imajo, in jih prilagodijo 

glede na trenutno digitalno okolje. To vključuje tudi oceno vseh poslovnih procesov, ki 

so bili vzpostavljeni pred prehodom. S ponovnim premislekom in ponovnim 

opredeljevanjem novih strategij se lahko nekatera podjetja premikajo tudi v 

organizacijskih kadrovskih strukturah. Mobilnost in prožnost sta ključnega pomena, da 

zaposleni ostanejo pomembni v digitalnem gospodarstvu. Za ohranjanje digitalne 

transformacije morajo podjetja sprejeti nove tehnologije, nove poslovne procese in 

dodatno pozornost nameniti podpornim sistemom in varnosti. Kljub temu podjetja ne 

morejo spremeniti ali prilagoditi samo strojnih sistemov in procesov brez spreminjanja 

ljudi. Če se delovno mesto spreminja, se mora spreminjati tudi delovna sila. 

Nadaljnje branje na to temo: 
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List of abbreviations 

 

Abbreviation Definition 

EU Evropska Unija 

GDPR Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679 

CRD 
DIREKTIVA 2018/83/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA o pravicah potrošnikov 

EPD e-direktiva o zasebnosti 

HTTP Protokol za prenos hiperteksta 

MS Država članica 
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Ustvarjanje pravega in delujočega Enotnega Digitalnega trga z odpornim podatkovnim 

gospodarstvom je ena prednostnih nalog Evropske Unije. To pomeni vzpostavitev 

učinkovitega mednarodnega toka podatkov. Evropska podjetja so prav tako vedno bolj 

dovzetna za digitalni razvoj in začenjajo uporabljati digitalne poslovne modele, ki do 

polnosti izkoriščajo podatke in analizo le teh. 

Pravilno delovanje mrežnih in informacijskih sistemov po celotni EU je ključno za 

ohranitev spletnega gospodarstva. Zato se EU trudi promovirat kibernetično odpornost 

na vseh mogočih področjih. 

Vendar pa vsi ti novi poslovni modeli ne obstajajo kar sami po sebi. Da bi imeli od njih 

res prave koristi, moramo vzeti v zakup upoštevanje nadzornega sistema. V 

pričujočem poglavju boste spoznali evropsko zakonodajo povezano z digitalno 

varnostjo. Prvi del poglavja je namenjen predstavitvi nedavnih sprememb v zakonodaji 

EU, ki so povzročile vznemirjenje v evropski družbi – najbolj odmeven je seveda 

GDPR. Dosledni analiti zakonodaje sledi pregled Direktive o Pravicah Potrošnikov 

(CRD), directive o e-trgovanju in directive o e-Zasebnosti (EPD). 
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S 25. 5. 2018 je v veljavo stopil nov sveženj pravnih zahtev za podjetja, ki upravljajo z 

osebnimi podatki.  

Verjetno ste že slišali za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679, bolj 

poznano kot GDPR. To je regulative EU, ki zadeva vsako podjetje, ki posluje z 

državljani EU, ponuja blago ali storitve v EU, ali pa se ukvarja s osebnimi podatki 

državljanov EU, kar vključuje zaposlene v tem podjetju. Glavni namen GDPR je 

zaščititi osebne podatke državljanov EU s pomočjo strogih zahtev in pravil, ki 

spremnijo obdelavo podatkov v večini organizacij. Ker je GDPR glavni sklop pravil, ki 

ureja osebne podatke v EU, je ključnega pomena za večino podjetij v regiji. 

Na pomembnost GDPR kažejo tudi kazni, ki so predvidene za neupoštevanje zakonov. 

Za kršitve lahko organizacije, tudi če nimajo sedeža v EU, doleti kazen do 20 milijonov 

evrov oziroma 4% njihovih letnih prihodkov tekočega fiskalnega leta – karkoli je več. 

Da bi se izognil tem kaznim, moraš kot mladi podjetnik ali del podjetja upoštevati 

pravila na naslednjih področjih, ki jih bomo podrobneje raziskali v nadaljevanju. 

 

Slika 1: Področja, kjer je treba upoštevati GDPR 
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Osebni podatki 

Da bi lahko GDPR upoštevali, moramo najprej vedeti, na  katere informacije se sploh 

sploh nanaša in katere informacije varuje, torej kaj so osebni podatki. 

Prvič: Osebni podatki niso podatki, ki se nanašajo na pravno osebo ali na pokojnika. 

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na podatkovni subject, ki je bodisi: 

 Identificirana naravna oseba – oseba, ki se jo da od preostale skupine razločiti 

npr. po imenu ali fotografiji; 

 Razpoznavna naravna oseba – oseba, ki se jo da neposredno ali posredno 

identificirati, npr. na podlagi informacij, ki omogočajo preudarno identifikacijo 

osebe, denimo njihov glas ali IP naslov. 

Posebne kategorije osebnih podatkov, ki jim pogosto rečemo tudi “občutljivi podatki”, 

vključujejo osebne podatke, ki razkrivajo: 

Obdelava posebnih kategorij podatkov je prepovedana, razen če oseba eksplicitno ne 

dovoli njihove uporabe, ali jih javno ne objavi, ali pa je njihova obdelava zakonsko 

zahtevana. To po večini zajema zdravstvene kartoteke ljudi. 

Kar se tiče zaposlovanja, obstajajo določene izjeme, saj imajo zaposlovalci pravico(če 

je to potrebno) do obdelave občutljivih podatkov zaposlenih. Vendar pa moraš, kot 

zaposlovalec poskrbeti, da ne zadržuješ podatkov, ki omogočajo identifikacijo 

zaposlenih, dlje, kot je treba, poleg tega ni priporočljivo, da svoje odločitve utemeljuješ 

zgolj z avtomatičnimi procesi in ocenami. 

Rasni ali etnični 
izvor

Politična 
opredeljenost

Verska ali filozofska 
prepričanja

Članstvo v sindikatu
Podatki, ki se 

nanašajo na genske 
lastnosti osebe

Biometrični podatki, 
ki edinstveno 

zaznamujejo osebo

Podatki o zdravju
Podatki zadevajoč 
splono življenje in 
spolno usmeritev

Podatki o kazenskih 
obsodbah

Slika 2: Posebne kategorije osebnih podatkov 
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Pomembna podkategorija osebnih podatkov, so psevdonimirani podatki, to so podatki, 

ki jih ni moč pripisati določenemu podatkovnemu subjektu brez uporabe dodatnih 

informacij, dokler so dodatne informacije shranjene in varovane ločeno. Z drugimi 

besedami so to osebni podatki, ki so povezani z razpoznavno naravno osebo preko 

preudarnih povezav (ki so določene s stroški, tehnologijo in časom, ki so potrebni in 

razpoložljivi za identifikacijo) Psevdonimizacija je način, kako se izognemo tveganjem 

povezanim z obdelavo osebnih podatkov. 

Po drugi strani pa so anonimne informacije tiste, s katerimi ne moremo prepozanti 

podatkovnega subjekta na noben način – in njihova obdelava ni regulirana s strani 

GDPR. Pomembna opomba: Informacije in podatke lahko tretiramo kot anonimne, 

samo če je reidentifikacije skoraj nemogoča, kar pomeni, da mora biti reidentifikacija 

nemogoča za katerokoli stranko in za kakršnkoli uporabljen način. 

Več praktičnih informacij o tem, kako psvedonimiziramo in anonimiziramo informacije 

je na voljo v 4. In 5. Delu tega e-Priročnika. 

Obdelava 

Da bi lahko upošteval GDPR moraš vedeti, kaj sestavlja obdelavo osebnih podatkov. 

Navezujoč se na uredbo, je obdelava vsaka operacija ali skupek operaij, ki je izveden 

na osebnih podatkih ali setih osebnih podatkov, bodisi avtomatično ali ne, in vključuje 

zbiranje, snemanje, organizacijo, strukturiranje, hrambo, prilagajanje, 

pridobivanje, uporaba, razkrivanje s prenosom, širjenje, kombiniranje, 

omejevanje, izbris ali uničenje. 

To se zadeva vseh popolnoma ali deloma avtomatiziranih sistemov, kot tudi 

popolnoma ne avtomatiziranih sistemov, ki so del arhivirnih sistemov, ali so namenjeni 

arhiviranju. Definicija “arhivirnega sistema” je podana v GDPR in pomeni vsak 

strukturiran set osebnih podatkov, ki so dostopni glede na posebne kriterije, bodisi 

centralizirani, decentrelizirani ali razpršeni glede na funkcionalno geografsko shemo. 

Primer arhivirnega sistema so lahko tudi zbrane vizitke, partnerjev, njihovo zbiranje v 

ovitku predstavlja arhivirni sistem. 
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Treba je pojasniti tudi, da obdelava osenih podatkov s strani naravne osebe za 

popolnoma osebne namene ali aktivnosti v gospodninjstvu  in s tem brez 

povezave s profesionalno ali komercialno dejavnostjo ni pokrita s strani GDPR. 

Tudi komunikacija po Facebooku je na primer tretirana kot obdelava osebnih podatkov, 

ker pa je namenjena samo osebni uporabi brez komercialnega cilja, je GDPR ne 

kontrolira. GDPR pa kontrolira uporabo socialnih omrežij v komercialne namene, npr. 

prodaja izdelkov na Instagramu.   

 

 
YES NO 

Ali se podatki 

nanašajo na fizično 

osebo? 

GDPR velja  GDPR ne velja  

Ali ti podatki na nek 

način prepoznajo 

fizično osebo? 

GDPR applies  GDPR ne velja  

Ali lahko ločim ali 

izoliram podatke, ki 

jih je mogoče 

identificirati, od 

tistega, kar je ostalo? 

GDPR ne velja  GDPR velja   

Ali nameravam na nek 

način ovrednotiti te 

podatke? 

GDPR velja   GDPR ne velja  (v 

osebnih ali gospodinjskih 

dejavnostih) 

Slika 3: Povzetek pristojnosti GDPR 
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Osnovna načela obdelave 

Sodeč po GDPR se mora vsaka obdelava podatkov, ki je zajeta v njem, skladati z 

naslednjimi načeli: 

Zakonitost 

Pravičnost 

Transparentnost 

- Obdeluj podatke v skladu s 6.členom GDPR 

- Seznani podatkovni subject o obstoju in naravi obdelave 

- Informacije o obdelavi naj bodo javne in enostavno 

dostopne ter razumljive (to vključuje informacije o identiteti 

podatkovnega upravitelja in namenih obdelave, tveganjih, 

pravilih, varovalih in pravicah povezanih z obdelavo 

podatkov); 

- Seznani podatkovni subjekt z obstojem profiliranja in 

njegovimi posledicami;  

- Seznani podatkovni subjekt ali je dolžen izdati osebne 

podatke in kakšne so poledice.  

Določeni 

Jasni     Nameni 

Legitimni 

- Če so osebni podatki obdelovani na podlagi legitimnega 

razloga, jasno navedite kaj ta legitimni namen je v času zbiranja 

podatkov;  

- Obdelava dostopnih podatkov je prepovedana, ko se več ne 

sklada s temi nameni;  

- Ko ima upravljalec namen obdelave drugačen od namena pod 

katerim so bili podatki zbrani, mora o tem obvestiti podatkovni 

subjekt z informacijami o novem namenu;  

- Ta nova obdelava se mora prav tako skladati z vsemi načeli.  

Minimizacija 

podatkov 

Omejitev shrambe 

- Zbrani podatki morajo biti relavantni, primerni in omejeni zgolja 

na tiste, ki so nujni za uresničitev namena obdelave;  

- Osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dovoljuje 

identifikacijo podatkovnih subjektov zgolj v času, ko je ta nujna 

za namen obdelave (tu je izključena hramba za namene 

arhiviranja za javno dobro, znanstvene ali zgodovinske 

raziskave ali statistične namene, ki pa vključujejo načine za 

varovanje in zaščito pravic in svoboščin podatkovnih subjektov.) 
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Točnost 
- Osebni podatki morajo biti točni in ,kjer je to potrebno, redno 

posodobljeni;  

- Z razumnimi sredstvi mora biti poskrbljeno za pravočasni izbris 

vseh netočnih osebnih podatkov.  

Integriteta 

Zaupnost 

- Zagotovi primerno varnost osebnih podatkov, kar vključuje 

varovanje proti neodobreni ali nezakoniti obdelavi in proti 

naključni izgubi, uničenju ali poškodbi;  

- Zagotovi, varnost obdelanih osebnih podatkov pred kakršnokoli 

izgubo, uhajanjem, kot tudi uničenjem ali poškodbo ;  

- V primeru incidenta, ki prekrši zgoraj omenjeno, je upravljalec 

odgovoren za storjeno škodo in ga lahko terjajo za denarno 

nadomestilo, če ne more dokazati, da ni kriv za škodo in da so 

bili na mestu vsi mehanizmi, ki varujejo bazo podatkov;  

- Da zagotoviš ustrezno raven zaščite podatkov, moraš:  

o Psevdonimizirati in šifrirati osebne podatke;  

o Zagotoviti stalno zaupnost, integriteto, dostopnost in 

odpornost obdelovalnih sistemov in storitev;  

o Urediti možnost za povrnitev in dostop do podatkov v 

razumnem času v primeru incidenta;  

o Redno testirati, pregledovati in ocenjevati učinkovitost 

tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov .  

Obveščanje 

nadzornih organov 

- Kršitev zasebnosti osebnih podatkov je preboj varnostnih 

sistemov, ki vodi do namernih ali nezakonitih uničenj, izgub, 

sprememb, nedovoljenih razkritij ali dostopov do shranjenih, 

prenesenih ali drugače obdelanih osebnih podatkov. Lahko je 

kakršnakoli kombinacija naslednjih kršitev:  

o “Kršitev zaupnosti” – Neodobreno ali nezaželeno razkritje 

ali dostop do osebnih podatkov; 

o “Kršitev dostopnosti” – nezaželena ali neodobrena izguba 

dostopa do, ali uničenje osebnih podatkov; 

o “Kršitev integritete” – Neodobreno ali nezaželeno 

spreminjanje osebnih podatkov;  
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- Seznanitev pristojnega organa zlorabo osebnih podatkov se 

mora zgoditi najpozneje 72ur po ugotovitvi kršitve;  

- - Organu za varstvo podatkov je treba zagotoviti informacije o: 

naravi kršitve; kategorijah in približnem številu zadevnih oseb 

in zadevnih podatkov; ime in kontaktne podatke uradnika za 

varstvo podatkov; verjetnih posledicah kršitve; sprejetih 

predlaganih ukrepih. Če pride do zamude pri poročanju, mora 

biti zamuda upravičena;  

- - Kršitve, za katere je malo verjetno, da bi imele tveganje za 

podatkovne subjekte, ne zahtevajo poročanja nadzornemu 

organu (na primer javno dostopni osebni podatki ali podatki, ki 

vsebujejo slane in soljene, ki še vedno nimajo komromiranega 

ključa). 

Komunikacija z 

podatkovnimi 

subjekti 

- Kadar obstaja velika možnost neželenih učinkov, ki izhajajo iz 

kršitve podatkov, je treba kršitev podatkov sporočiti prizadetim 

posameznikom takoj, ko je to smiselno izvedljivo;  

- zagotovi posebne informacije o verjetnih posledicah in ukrepih, 

ki jih morajo sprejeti za zaščito, ter opis narave kršitve, imena 

in kontaktne podatke uradnika za varstvo podatkov ali druge 

kontaktne točke; 

- Poskrbi za jasno in pregledno komunikacijo, ne da bi vključeval 

druge informacije, kot so redne posodobitve, novice itd.;  

- uporabi več kot en komunikacijski kanal (SMS, e-pošta, 

transparenti spletnega mesta, vidni oglasi itd.), Da učinkoviteje 

dosežeš prizadete posameznike;  

- Nobeno obvestilo ni potrebno, če so izpolnjeni vsi trije pogoji: 

o Če so podatki nerazumljivi za osebe, ki nimajo 

dovoljenja za dostop (na primer, če so varno 

šifrirana); 

o Če se takoj po kršitvi se sprejmejo potrebni ukrepi 

za zagotovitev, da se tveganje ne bo več verjetno 

izvajalo; 
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o Če bi to pomenilo nesorazmerno prizadevanje za 

stik z osebami (če so bili njihovi stiki izgubljeni ali 

niso bili znani v prvi vrsti). 

Tveganje in 

Veliko Tveganje  

- Po kršitvi je pomembno oceniti tveganje, ki bi ga lahko 

povzročila, da je znana verjetnost in resnost učinka na 

posameznike, pa tudi če je potrebno obvestilo 

- Tveganje obstaja, če kršitev povzroči fizično, materialno ali 

nepremoženjsko škodo posameznikom, katerih podatki so bili 

kršeni;  

- Merila, ki jih je treba upoštevati:  

o Vrsta kršitve; 

o Narava, količina in občutljivost osebnih podatkov; 

o Enostavnost identifikacije oseb; 

o Resnost posledic za posameznike; 

o Posebne značilnosti posameznika 

o Posebne značilnosti nadzornika podatkov. 

Odgvornost 

Vodenje evidence 

- Ne glede na potrebo po obveščanju mora upravljalec 

dokumentirati vse kršitve;  

- Priporoča se vzpostavitev notranjega registra kršitev, ki 

vključuje vzroke, opis, učinke, sprejete popravne ukrepe;  

- Priporoča se, da se vzpostavi in obdrži postopek, ki vključuje, 

kako vsebovati, upravljati in izterjati incidente, ocenjevati 

tveganja in zahtevana obvestila ter obvestiti zaposlene o 

postopku.  

Slika 4: Osnovna načela obdelave podatkov 
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Podobno kot varstvo podatkov ureja GDPR, varstvo potrošnikov ureja Direktiva EU 

2011/83 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah 

potrošnikov (znana tudi kot Direktiva o pravicah potrošnikov). Nadomešča dve 

predhodni direktivi - eno (Direktiva Sveta 85/577 / EGS) o varstvu potrošnikov v zvezi 

s pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov, in eno (Direktiva 97/7 / ES 

Evropskega parlamenta in Sveta) o varstvu potrošnikov v zvezi s pogodbami na 

daljavo. 

Namen direktive je doseči visoko raven varstva potrošnikov po vsej EU in prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga. Direktiva velja za vsako pogodbo, sklenjeno 

med trgovcem in potrošnikom. 

Države članice (države članice) so bile dolžne, da jih začnejo uporabljati v svoji 

nacionalni zakonodaji do 13. decembra 2013, vsi nacionalni ukrepi za prenos pa so 

morali biti uvedeni do 13. junija 2014. 

Direktiva se izvaja z največjim usklajevanjem, znanim tudi kot "popolna uskladitev", 

kar pomeni, da države članice ne morejo sprejeti bolj restriktivnih pravil na tem 

področju - pravila v direktivi so najvišja možna. Direktiva uvaja nekatere ključne pravice 

potrošnikov in določa pravila o pogodbah med potrošniki in podjetji, ki imajo 

neposreden otipen učinek na vsakodnevno življenje potrošnikov po vsej EU. 

Vrste naročil, ki jih direktiva razlikuje, so tri: pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 

prostorov, pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene znotraj poslovnih prostorov.  
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Slika 1: Različne pogodbe po Direktivi 2011/83/EU 

 

Direktiva nadalje razvršča pogodbe v štiri kategorije: prodajne pogodbe, naročila 

storitev, pogodbe za spletno digitalno vsebino in pogodbe za dobavo javnih storitev. 

Razvrstitev pogodbe kot "prodajno" ali "pogodbo o opravljanju storitev" določa, kako 

se izračuna odstopno obdobje (člen 9). Odstopno obdobje je opredeljeno kot obdobje, 

v katerem lahko stranka odpove pogodbo brez navedbe razloga in brez dodatnih 

stroškov. Za naročila storitev, digitalne vsebine in naročila za dobavo javnih 

gospodarskih služb se začne 14-dnevni odpovedni rok od sklenitve pogodbe. Pri 

prodajnih pogodbah se rok za umik začne šele po prejemu blaga. 

Natančneje, v zvezi z digitalnim blagom mora vsakdo, ki kupuje digitalne vsebine, 

dobiti jasne in nedvoumne informacije, vključno s podrobnostmi o programski opremi 

in strojni opremi, s katero ima opravka, ter informacije o avtorskih pravicah v skladu z 

direktivo. Potrošniki morajo biti sposobni prekiniti nakupe digitalnih vsebin do točke, ko 

se začne nalaganje ali pretakanje vsebine 

•nakup nečesa na spletu, po telefonu, iz kataloga za naročanje
po pošti ali iz televizijskega nakupovalnega kanala;

•potrošnik in trgovec nista fizično v podjetju drug drugega v času
sklenitve pogodbe.

Kontakt na daljavo

• takšna, ki je ponujena ali sklenjena zunaj prostorov trgovca, na
primer v potrošnikovem domu, delovnem mestu ali na izletu, ki
ga organizira trgovec.

Pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov 

•pogodbo med trgovcem in potrošnikom, ki ni niti pogodba na
daljavo niti pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov.

Pogodbe, sklenjene 
v poslovnih prostorih 
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 Direktiva iz svoje pristojnosti izključuje nekatere kategorije pogodb, vključno z:  

 

Direktiva o pravicah potrošnikov na kratko 

Namen direktive je doseči visoko raven varstva potrošnikov po vsej EU in prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s približevanjem nekaterih vidikov zakonov in 

drugih predpisov držav članic o pogodbah, sklenjenih med potrošniki in trgovci.  

Kaj pomeni direktiva za podjetja in potrošnike, je povzeto v spodnji tabeli:  

Prednosti za potrošnike 
 Informacije, ki jih morajo potrošniki dati pred 

nakupom, in pravica potrošnikov, da prekinejo 

nakupe na spletu, je zdaj enaka v vseh državah 

EU;  

 Potrošniki se lahko zanesejo na enake pravice, 

ne glede na to, kje v EU kupujejo;  

 Močnejše pravice potrošnikov in višja raven 

varstva ne glede na kraj in način nakupovanja;  

 popolne informacije o skupnih stroških izdelka 

ali storitve, vključno z morebitnimi dodatnimi 

stroški (npr. Stroški dostave).  

Sale of land

Constructing new 
buildings or 
substantial 
conversions

Gambling contracts

Residential property 
rental

Healthcare contracts

Contracts for food and 
drink, regularly 
delivered to the 

consumer 

Package travel Timeshares

Off-premises contracts 
for which the payment 
made by the consumer 

does not exceed €50

 

Slika 2: Kategorije aktivnosti, izključene iz Direktive o varstvu 

potrošnikov 
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Nova pravila za podjetja 
 Nič več denarnih pasti na internetu: spletni kupci 

morajo potrditi vsako plačilo na spletu preden se to 

izvede (cena mora biti jasno navedena). Kupcem ni 

treba plačati nobenih stroškov, o katerih niso jasno 

obveščeni pred nakupom;  

 nič več vnaprej označenih okenc: Direktiva uvede 

jasno prepoved za vnaprej označena polja na 

spletnih mestih, ki zaračunavajo dodatna plačila;  

 Trgovcem ni dovoljeno zaračunavati več za izdelke 

pri plačilih s kreditnimi karticami, kot jih dejansko 

stane, da zagotovijo takšno možnost plačila;  

 Tarife za odprte telefonske številke za pritožbe ali 

vprašanja strank ne bi smele biti višje od osnovne 

tarife za takšne klice.  

Pravila vračil:  

 Čas, v katerem lahko potrošniki prekličejo kakršen 

koli nakup na daljavo (npr. Na spletu) ali nakup zunaj 

poslovnih prostorov (ko prodajalec obišče 

potrošnikov dom), se podaljša od zdajšnjih najmanj 

7 dni, na enotnih 14 dni po vsej EU;  

 14 dni prične teči, ko potrošnik prejme blago, in 

potrošnik ima pravico, da prekliče nakup iz katerega 

koli razloga. Če prodajalec potrošnika ni jasno 

obvestil o pravici do preklica nakupov, se obdobje 

vračila podaljša na eno leto;  

 Trgovec mora potrošnikom vrniti denar v roku 14 dni 

po preklicu nakupa, vključno s standardnimi stroški 

dostave. V zvezi z blagom lahko trgovec preloži 

povračilo, dokler potrošnik ne vrne blaga ali 

potrošnik predloži dokazov, da je bilo to blago 

poslano trgovcu. To ne velja za izdelke po naročilu 

ali za pokvarljive izdelke (kot so mlečni izdelki); 
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 Potrošnikom je na voljo standardni obrazec EU, če 

želijo preklicati svoje nakupe, čeprav jih ni treba 

uporabljati. Če trgovec želi, da potrošnik plača za 

vračilo blaga po preklicu, mora o tem jasno obvestiti 

in mu vsaj predložiti jasne stroške za vračilo. 

Pomembne posledice za 

podjetja 
 Skupna pravila za podjetja olajšajo trgovino po vsej 

Evropi; 

 Podjetja, ki prodajajo po telefonu, pošti ali na spletu 

ali stran od svojih prostorov, imajo en sam niz pravil, 

ki ga je treba upoštevati. To ustvarja enake 

konkurenčne pogoje in zmanjšuje čezmejne 

transakcijske stroške;  

 V zvezi z malimi podjetji in obrtniki ni pravice do 

odstopa od pogodbe o nujnih popravilih in 

vzdrževalnih delih. Države članice lahko tudi 

izvzamejo trgovce, ki opravljajo popravila ali 

vzdrževanje v domovih strank za manj kot 200 EUR 

iz nekaterih informacijskih zahtev. 

Slika 7: Posledice direktive o varstvu potrošnikov 

Skladnost z direktivo za podjetja 

Da bi bili skladni z vsemi vidiki direktive, je tukaj nekaj koristnih nasvetov, ki bodo 

povzeti tudi v celotnem pravnem kontrolnem seznamu na koncu tega dela 

elektronskega priročnika.  

1) Poskrbi, da tvoje spletno mesto vsebuje pogoje in določila, ki tvoje stranke 

obveščajo o vseh njihovih ustreznih pravicah in obveznostih. Nekatere od teh 

informacij je treba vključiti tudi v pravilnike za naročilo ali na strani, ki jih stranke 

uporabljajo za naročanje svojih izdelkov ali storitev. Vključi informacije o vračilih, 

odpovedih, povračilih itd..  
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2) Če so v Pogojih in določilih sprememebe, se potrudi, da bodo tvoje stranke 

vedele. Na primer, ko je Airbnb.com leta 2017 spremenil pogoje, so uporabniki 

teh storitev prejeli to e-poštno sporočilo:  

 

3) Ustvari način za svoje stranke, da dokažejo, da razumejo svoje pravice in 

obveznosti - to se ponavadi zgodi s poljem, ki ga morajo označiti pred 

registracijo ali pred dokončanjem naročila.  

4) V zvezi s prejšnjo točko, ne pozabi, da so vnaprej označena polja popolnoma 

prepovedana.  

5) Prepričaj se, da lahko stranke stopijo v stik z tabo, ne da bi morale plačati 

dodatne stroške (linije premijskih tarif itd.).  

6) Zagotovi lahko dostopen obrazec za preklic za svoje stranke.   
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 Kot varstvo podatkov ureja GDPR in varstvo potrošnikov ureja Direktiva EU 2011/83 

/ EU, elektronsko poslovanje (e-poslovanje) ureja Direktiva 2000/31 / ES Evropskega 

parlamenta Sveta z dne 8. junija znana tudi kot direktiva o elektronskem poslovanju.  

Države članice so jo morale prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do 17. januarja 

2002. Cilj direktive je ustvariti pravni okvir za zagotavljanje prostega pretoka storitev 

informacijske družbe med državami članicami. Uvaja standardna pravila v EU o 

različnih vprašanjih povezanih z e-trgovanjem. Ta direktiva je približek nekaterim 

nacionalnim določbam o storitvah informacijske družbe, ki se nanašajo na notranji trg, 

vzpostavitev ponudnikov storitev, komercialna sporočila, elektronske pogodbe, 

odgovornost posrednikov, kodekse ravnanja, izvensodne poravnave sporov, sodne 

ukrepe in sodelovanje med Državami članicami. 

 Ali jih direktiva 

ureja? 

Storitve novic (kot so spletne strani) 

 

Prodaja (knjige, finančne storitve, potovanja, itd.) 

 

Obdavčitev 

 

Oglaševanje 

 

Profesionalne storitve (zdravniki, pravniki, nepremičninski agenti) 

  

Dejavnosti iger na srečo, ki se ukvarjajo s stavami 

z denarno vrednostjo v igrah na srečo, vključno z 

loterijo in stavnimi transakcijami. 
 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 87  

 

Dejavnosti notarjev ali enakovrednih poklicev do 

obsega, z neposredno in specifično 

povezavo z izvajanjem javne oblasti,, 
 

Zabavna industrija 

 

Vprašanja v zvezi s storitvami informacijske družbe 

 

Osnovne posredniške storitve (dostop do interneta, prenos in gostovanje 

informacij)  

Brezplačne storitve, financirane z oglaševanjem, sponzorstvom itd. 

 

Vprašanja v zvezi s sporazumi ali praksami, ki jih ureja pravo 
omejevalnega sporazuma 

 

Slika 8: Uporaba direktive 

Odgovornost posrednikov 

Direktiva o e-trgovini vsebuje več določb o odgovornosti posrednikov. Uvaja usklajena 

pravila o vprašanjih, kot so preglednost in zahteve po informacijah za ponudnike 

spletnih storitev, komercialna sporočila, elektronske pogodbe in omejitve odgovornosti 

posredniških ponudnikov storitev. 

“Mere Conduit” 

Ponudniki storitev, katerih vloga je izključno prenos informacij od tretjih oseb in 

zagotavljanje dostopa prek komunikacijskega omrežja, ne morejo biti odgovorni za 

nezakonito vsebino tretjih oseb, če: 

 Ne sprožijo prenosa; 

 Ne izberejo prejemnia prenosa; in 

 Ne izberejo ali spremenijo poslanih informacij. 
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Za avtomatsko, vmesno in prehodno shranjevanje podatkov, ki se zgodi med 

pošiljanjem podatkov za izvedbo prenosa, velja oprostitev odgovornosti. 

“Caching” 

Ponudniki storitev ne morejo biti odgovorni za nezakonite vsebine tretjih oseb, če 

zagotavljajo predpomnilnik za predpomnilnike, če: 

 Ne spreminjajo informacij; 

 Spoštujejo pogoje dostopa do informacij in pravila o posodabljanju informacij; 

 Ne posegajo v zakonito uporabo tehnologije za pridobivanje podatkov o uporabi 

informacij; 

 Nemudoma onemogočijo dostop do shranjenih informacij, ko so obveščeni, da 

so bili podatki odstranjeni iz omrežja, ko je bil dostop do njega onemogočen ali 

ko je odgovoren organ odredil odstranitev. 

“Hosting”  

Ponudniki storitev, ki hranijo informacije in jih posredujejo na zahtevo prejemnika 

storitve, niso odgovorni, če: 

 Nimajo dejanskega znanja o nezakonitih dejavnostih ali informacijah, kar 

zadeva odškodninske zahtevke in se ne zavedajo dejstev ali okoliščin, iz katerih 

je nezakonita dejavnost ali informacije očitne; ali 

 Ponudnik, ob pridobitvi takšnega znanja, hitro ukrepa, da odstrani ali onemogoči 

dostop do informacij. 
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Kaj so piškoki? 

Piškotek HTTP se imenuje tudi spletni piškotek, spletni piškotek, brskalni piškotek, 

čarobni piškotek ali preprosto piškotek, je majhen del podatkov, shranjenih na 

uporabniškem računalniku ali mobilnem telefonu in ga je mogoče brati z beležnico. 

Piškotek omogoča, da spletno mesto sčasoma "zapomni" uporabnikova dejanja ali 

nastavitve (na primer, če ste postavili predmete v vašo spletno košarico, lahko do njih 

dostopate ob naslednjih obiskih na spletnem mestu). Lahko shrani tudi dejavnosti 

uporabnika, vključno z zgodovino klikov, prijavo informacij, imen, naslovov, gesel itd. 

Večina brskalnikov podpira piškotke, vendar se uporabniki lahko odločijo, ali jih 

sprejmejo in jih izbrišejo, kadar koli želijo.  

Različne vrste piškotkov 

Obstajata dve osnovni vrsti piškotkov, ki jih glede na življenjsko dobo in domeno, v 

katero spadajo ločimo na:  

 Piškotke seje (piškotki v pomnilniku, prehodni piškotki ali neobčutljivi piškotki) 

obstajajo samo v začasnem pomnilniku, medtem ko uporabnik navigira po 

spletnem mestu. Običajno se izbrišejo, ko uporabnik zapusti brskalnik.  

 Trajni piškotki potečejo na določen datum ali po določenem času, za razliko 

od sejnih piškotkov glede na željo ustvarjalca. Informacije, ki jih vsebujejo, se 

posredujejo strežniku vsakič, ko uporabnik obišče spletno mesto, ki mu 

pripadajo. Navedeni so tudi kot sledilni piškotki, ker jih lahko oglaševalci 

uporabljajo za snemanje informacij o uporabniških navadah brskanja. 

Glede na domeno, ki ji pripadajo pa jih delimo na:  

 First-party piškotki ki jih nastavi spletni strežnik obiskane strani in delijo isto 

domeno, kar pomeni, da se bo atribut domene piškotka ujemal z domeno, ki je 

prikazana v naslovni vrstici spletnega brskalnika. 

 Third-party piškotki shranjene z drugo domeno na domeno obiskane strani. 

Ta vrsta piškotka se navadno pojavi, ko spletne strani vsebujejo vsebino z 
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zunanjih spletnih mest, kot so oglasne pasice. S tem se odpira možnost 

sledenja zgodovini brskanja uporabnika in jo oglaševalci pogosto uporabljajo za 

prizadevanje, da vsakemu uporabniku posredujejo ustrezne oglase. 

Obstajajo tudi varni piškotki, http-only piškotki, super piškotki, zombi piškotki. 

V običajnih okoliščinah piškotki ne morejo prenesti virusa ali zlonamerne programske 

opreme v računalnik. Ker se podatki v piškotku ne spreminjajo, ko potujejo naprej in 

nazaj, nima nobenega vpliva na delovanje računalnika. Vendar so nekateri virusi in 

zlonamerna programska oprema lahko prikriti kot piškotki. Na primer, "supercookies" 

so lahko potencialna varnostna skrb, in mnogi brskalniki ponujajo način blokiranja. 

“zombie piškotek" je piškotek, ki se po brisanju znova ustvari, zato je zombie piškot 

težko upravljati. Piškotki za sledenje tretjih oseb lahko povzročijo tudi skrbi glede 

varnosti, saj strankam, ki jih ne morete prepoznati, olajšajo prikazovanje tega, kaj 

delate na spletu. 

Direktiva o e-zasebnosti 

Uporaba piškotkov prinaša skrbi glede zasebnosti. Maja 2011 je bila sprejeta direktiva 

EU za zaščito zasebnosti potrošnikov na spletu. To je Direktiva 2009/136 / ES, ki je 

postala znana kot zakon o piškotkih - Direktiva o zasebnosti. Uporablja se za vsako 

osebo ali organizacijo, ki se fizično nahaja v EU, in ima spletno stran in / ali katera koli 

spletna stran, ki cilja na potrošnike EU, in spletno mesto uporablja piškotke.  

Zakonodaja zahteva, da pokrite spletne strani:  

 Obvestijo obiskovalce o piškotkih; 

 Razložijo, kakšni podatki se zbirajo in zakaj bodo uporabljeni; 

 Dobijo privolitev obiskovalcev za zbiranje piškotkov.  

Če imate spletno mesto, se boste morali prepričati, da je v skladu z zakonom, kar 

običajno pomeni nekaj sprememb. Upoštevanje direktive o e-zasebnosti se nanaša na 

tri osnovne korake:  

 Povejte uporabnikom, da spletno mesto uporablja piškotke ; 

 Navedite povezavo, kjer lahko izvedo več o tem, kako uporabljate zbrane 

podatke; 
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 Omogočite uporabnikom, da privolijo v uporabo piškotkov. 

Najpogostejši način za to je, da prikažete majhno okno na vrhu ali dnu vašega 

spletnega mesta s povezavo do podrobne politike varovanja zasebnosti in podatkov 

ter gumb za privolitev v uporabo piškotkov in skrivanje okna. 

Obstajata dve vrsti soglasij, ki ju lahko spletne strani pridobijo:  

 Izrecno soglasje za odobritev - uporabniki morajo klikniti gumb, potrditi 

potrditveno polje ali dokončati drugo določeno dejavnost, da se odločijo za 

uporabo piškotkov. Ko zberemo izrecno soglasje, uporabnik ne more naključno 

privoliti v uporabo piškotkov 

 Implicitno soglasje - eden od običajnih načinov, na podlagi katerih je bilo 

zbrano implicitno soglasje, je, da prikaže vidno obvestilo o piškotku, ki se konča 

z izjavo, kot je: »Z nadaljnjo uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov.« 

Pomembno je, da se zagotovi jasno obvestilo, in da se uporabnik zaveda, da 

bo nekaj drugih specifičnih ukrepov razumljenih kot implicitno soglasje k uporabi 

piškotkov.  

Zakonodaja velja, bodisi je uporabnik na računalniku, pametnem telefonu, tabličnem 

računalniku ali kateri koli drugi napravi. Zato je, ko nastavite opozorilo o piškotku,  

pomembno zagotoviti, da se obvestilo prikaže in deluje ustrezno na vseh napravah. 

 

GDPR in piškotki 

Namen GDPR  je zaščititi "fizične osebe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in 

prostim pretokom takih podatkov", z drugimi besedami uporabnike spletnega mesta. 

Piškotki so omenjeni enkrat v uvodni izjavi 30 GDRP. Vendar te vrstice pomembno 

vplivajo na skladnost piškotkov:  

(30) 

Fizične osebe so lahko povezane s spletnimi identifikatorji, ki jih zagotavljajo njihove 

naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot so naslovi internetnih protokolov, 

identifikatorji piškotkov ali drugi identifikatorji, kot so identifikacijske oznake radijske 

frekvence. To lahko povzroči sledi, ki se lahko, zlasti v kombinaciji z enotnimi 
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identifikatorji in drugimi informacijami, ki jih prejmejo strežniki, uporabijo za ustvarjanje 

profilov fizičnih oseb in njihovo identifikacijo. 

Z drugimi besedami, ko piškotki identificirajo posameznika, se štejejo za osebne 

podatke. 

Ne uporabljajo se vsi piškotki na način, ki bi lahko identificiral uporabnike, vendar je 

večina odvisna od GDPR. To vključuje piškotke za analitične, oglaševalske in 

funkcionalne storitve, kot so orodja za pregledovanje in klepet. 

Organizacije bodo morale bodisi prenehati z zbiranjem zlorabljenih piškotkov bodisi 

najti zakonito podlago za zbiranje in obdelavo teh podatkov. Večina organizacij se 

zanaša na privolitev (implicitno ali opt-in), vendar pa okrepljene zahteve GDPR-a 

pomenijo, da bo veliko težje pridobiti pravno soglasje.  

 Implicitno soglasje ni več dovolj. Soglasje je treba dati z jasnim pritrdilnim 

ukrepom, na primer s klikom na potrditveno polje ali z izbiro nastavitev ali preferenc 

v meniju z nastavitvami. Preprosto obisk spletnega mesta se ne šteje kot soglasje. 

 ‘Z obiskom tega spletnega mesta sprejemate piškotke' sporočila tudi iz istih 

razlogov. Če ni resnične in svobodne izbire, potem ni veljavne privolitve. Omogočiti 

morate odobritev ali zavrnitev piškotkov. To pomeni: 

 Mora biti tako enostavno odvzeti soglasje, kot ga je  dati. Če želijo 

organizacije ljudem povedati, da blokirajo piškotke, če ne dajo svoje 

privolitve, morajo najprej sprejeti piškotke. 

 Morajo zagotoviti možnost izbire. Tudi po tem, ko oddajo veljavno 

soglasje, morajo ljudje dobiti možnost spremembe svoje odločitve. Če v 

nastavitvenem meniju zahtevate privolitev prek okenc za opt-in, se morajo 

uporabniki vedno znova vrniti v ta meni, da prilagodijo svoje nastavitve. 
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Na moji strani so: 

                                  Pravila in pogoji   

                                  Pravice in obveznoati  

                                  Vsi okvirčki neoznačeni   

                                  Brezplačen kontakt  

                                  Obrazec za prekinitev   

Ne shranjujem delikatnih podatkov dlje, kot je treba  

Vem, kaj vključuje obdelava osebnih podatkov  

Ko obdelujem osebne podatke se držim načel: 

                     Zakonitosti  

                     Pravičnosti in transparentnosti  

                     Legitimnosti  

                     Minimizacije podatkov in optimizacije hrambe  

                     Točnosti  

                     Integritete in zaupnosti   

                     Poročanja nadrejeni oblasti   
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                     Komunikacije s podatkovnim subjektom  

                     Tveganja in visokega tveganje   

                     Ogdovornosti in hrambe arhiva  

Storitev / izdelek, ki ga navedem, vsebuje popolne informacije o 

skupnih stroških, vključno z morebitnimi dodatnimi pristojbinami 

 

Ne računam več za plačilo s kreditno kartico  

Klicna številka za pomoč in podporo je nastavljena na običajno 

tarifo 

 

Uporabnike obvestim o piškotkih   

Dobim privoljenje uporabnikov za uporabo piškotkov  

Razložim, katere podatke zberem pri privolitvi v uporabo 

piškotkov 
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Uredba EU - Uredba je pravni akt EU, ki nemudoma postane izvršljiva kot pravo v 

vseh državah članicah simultano. 

Direktiva EU - Direktiva je pravni akt EU, ki od držav članic zahteva, da dosežejo 

določen rezultat, ne da bi za to diktirali sredstva za doseganje tega rezultata. Lahko se 

razlikuje od predpisov, ki se sami izvajajo in ne zahtevajo nobenih izvedbenih ukrepov. 

Direktive običajno dopuščajo državam članicam določen manevrski prostor glede 

natančnih pravil, ki jih je treba sprejeti. Direktive se lahko sprejmejo z različnimi 

zakonodajnimi postopki, odvisno od njihove vsebine. 

Ukrepi za prenos - V zakonodaji EU je prenos proces, s katerim države članice EU 

uveljavljajo direktivo s sprejetjem ustreznih izvedbenih ukrepov. Prenos običajno 

poteka s primarno ali sekundarno zakonodajo. 

Notranji trg - znan tudi kot Evropski enotni trg ali Skupni trg, je notranji trg enoten trg, 

katerega namen je zagotoviti prost pretok blaga, kapitala, storitev in dela - "štiri 

svoboščine" - znotraj EU. 

Skladnost - v skladu z obstoječo zakonodajo, bodisi nacionalno bodisi mednarodno. 
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To poglavje v elektronskem priročniku je podrobno opisalo potrebne informacije o 

splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), ki mu sledi analiza direktive o pravicah 

potrošnikov (CRD), direktive o elektronskem poslovanju in direktive o elektronski 

zasebnosti (EPD). 

Na podlagi obravnavanih tem in po opravljenem kontrolnem seznamu vaše podjetje 

zdaj izpolnjuje predpise EU. Pomembno je, da nikoli ne spregledate, kaj kažejo EU in 

nacionalni predpisi, ne samo, da so varne pred denarnimi kaznimi, temveč tudi za 

družbeno odgovorno poslovanje.  

Pravno svetovanje je pogosto drago in težko dosegljivo, vendar poskrbite, da se boste 

posvetovali z ljudmi, ki se zavedajo, kaj podjetja potrebujejo, da bi bili skladni, in se 

izognili nekaterim pravilom za zmanjšanje stroškov - te "luknje" vas lahko stanejo še 

veliko več v prihodnosti!  

Za nekaj brezplačnega mentorstva in nasvetov o tej temi lahko uporabite mentorsko 

platformo DiFens, ki je na voljo na naslovu http://www.difens.eu/, kjer lahko pravni 

strokovnjaki pomagajo tudi pri vašem posebnem primeru. 

Nekaj dodatnega branja: 

 

 

 

 

 
  

Ste pripravljeni na 

jutrišnje izzive 

skladnosti podatkov? 

FORBES 

Je vaša spletna stran 

legalna? 

YFS Magazine 

Življenjski cikel varstva 

podatkov se razvija. 

Tukaj je tisto, kar 

morate vedeti. 

FORBES 

Pravni predpisi za 

elektronsko poslovanje 

EUROPEAN 

COMMISSION 

Povzetek sprejetja 
zakonodaje o 
elektronskem 

poslovanju po vsem 
svetu 

UNCTAD 

Zakaj so možnosti 
piškotka ključne za 

prihodnost mobilnega 
oglaševanja? 

CLEARCODE 

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/11/are-you-ready-for-tomorrows-data-compliance-challenges/#7e4700a33430
http://yfsmagazine.com/2011/06/27/is-your-website-legal/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/13/the-lifecycle-of-data-protection-is-evolving-heres-what-you-need-to-know/#9c881ec5ed18
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
https://clearcode.cc/blog/cookie-alternative-future-mobile-advertising/
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Obstaja veliko opredelitev za spletno varnost; najbolj znana je: "Računalniška varnost, 

znana tudi kot kibernetska varnost ali informacijska varnost, je zaščita računalniških 

sistemov pred krajo ali škodo na njihovi strojni opremi, programski opremi ali 

informacijah, pa tudi pred motnjami ali napačnimi storitvami, ki jih zagotovijo "[1]. 

Kibernetska varnost je veliko in zanimivo raziskovalno področje v skupnosti 

računalništva. V tem poglavju se bomo ukvarjali predvsem s praktično računalniško 

varnostjo, kar pomeni, kako se uporablja računalniška varnost v vsakodnevnih 

okoliščinah. Natančneje se bomo ukvarjali z varnostjo vsakodnevnih procesov v 

podjetju, tudi najmanjših ali najnovejših. 

Običajno obstajajo lastnosti, ki vplivajo na računalniške sisteme. Te lastnosti so lahko 

povezane s strojno opremo, programsko opremo ali celo omrežjem. Degradacija te 

lastnine lahko povzroči posledice, kot so kraje, poškodbe, motnje ali napačne navedbe 

podatkov in poslovnih procesov. Degradacija teh lastnosti je lahko namerna, to je 

napad, ali naključna, to je napaka. Najpogostejša je situacija napadalec, ki namerno 

ogroža varnost računalniškega sistema. 

Sliši se kot res zastrašujoče in zapleteno vprašanje, in ponavadi je. Kljub temu ljudje 

ne bi smeli paničariti ali reagirati nepravilno. Postavitev vseh možnih obstoječih 

varnostnih kontrol istočasno je lahko enako napačna, kot če sploh ne delaš ničesar. 

Ob prevelikih varnostnih ukrepih se lahko pojavijo številne težave. To pomeni dodatno 

delo za vaše IT in varnostne oddelke. Biti podjetnik pomeni, da verjetno nimate 

privilegija, da bi za to imeli namensko osebje, kar bi lahko vodilo k porabi preveč 

denarja in časa za zunanjega partnerja, ki vam zagotavlja programsko opremo ali 

varnostne ukrepe. Poleg tega preveč varnostnih ukrepov in črno-belih tehnik; kar 

pomeni strogo zasnovane in sledene tehnike, pomeni tudi preveč dela za zaposlene. 

Če morajo na primer vsakič, ko se želijo povezati s programsko opremo, ki izdaja 

račun, opraviti številne korake, jim bo težko dejansko delati, kar bo privedlo do zamud. 

Vedno obstaja možnost, da bodo ljudje poskušali najti še eno lažjo rešitev, bližnjico. 

Takšne rešitve bi bile najverjetneje popolnoma nesigurne in neprimerne. Za podjetja 

je zelo pomembno, da uravnotežijo varnost z uspešnostjo. Pomemben vidik, ki vpliva 

na uspešnost v tem pogledu, je uporabnost. Konfiguriranje varnosti v programski 
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opremi in sprejemanje odločitev v zvezi z varnostjo je za mnoge uporabnike težavna 

naloga. Način predstavitve varnostnih vidikov v smislu njihovega oblikovanja in 

uporabnosti je zapleten proces, ki se ga uporabniki raje izogibajo in v večini primerov 

celo ignorirajo [21]. Poročila identificirajo človeško napako kot enega najpogostejših 

vzrokov varnostnih konfiguracijskih napak; predvsem zaradi neuporabne zasnove 

varnostnih sistemov [21], [22]. Poleg tega uporaba varnostnih sistemov, ki nimajo 

uporabnosti, povzroča napake, ki spodkopavajo splošno varnost [23].  

Vse zgoraj omenjeno lahko prevedemo v stroške, ki zadevajo podjetje. Očitno je, da 

obstaja potreba po bolj prilagodljivih rešitvah, ki bodo zagotovile prilagojene metode 

za vzdrževanje varnosti glede na posebne potrebe vsakega podjetja ali organizacije. 

Lahko rečemo, da obstaja več vidikov, ki jih je treba upoštevati pri uporabi računalniške 

varnosti.  

Še ena točka, ki jo je treba omeniti, je, da varnost v poslovanju glede digitalnih 

podatkov in procesov vključuje tudi fizični vidik in ne le tehničnega. Računalniški 

sistemi vsebujejo tudi strojne naprave, ki so na nek način lahko ukradene ali uničene. 

Mogoče bi bilo sprejeti nekatere varnostne ukrepe, da jih zaščitimo, na primer, da jih 

imamo v ustreznih prostorih, da vedno zaklepamo prostor, v katerem so nameščeni, 

itd. Fizično in tehnično (navidezno) varnost se običajno lahko kombinira, da bi 

zagotovili rešitve v nekaterih situacijah. Na primer, če je bil ukraden prenosni 

računalnik ali če je bil streľnik uničen zaradi požara, potem, če ste pravilno shranili 

svoje podatke, jih boste lahko obnovili in sistem zagnali z drugo strojno napravo.Izgube 

so možne, vendar za poslovanje ne bi bile usodne. 

Eden dodaten korak, ki ga lahko sprejme vsako podjetje, je, da nekaj časa porabi za 

izobraževanje svojih uporabnikov (tj. Zaposlenih, dobaviteljev ali kogar koli drugega, 

ki uporablja sistem) o tem, zakaj in kako pravilno uporabiti varnostne ukrepe in orodja. 

To bi lahko prihranilo čas dela od takrat dalje, preprečilo uporabnikom, da bi poskušali 

najti rešitev in ustvariti varnostno zavest v delovnem okolju. 

Kibernetska varnost je resnično pomembna ne le zaradi izgube podatkov, časa ali 

denarja, s katerim se lahko spoprime podjetje, če naleti na kršitev varnosti, temveč tudi 

zaradi predpisov EU o varstvu podatkov, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, saj je GDPR 

začela veljati 25. maja 2018 [19]. Podjetnik bi lahko bil v težavnem položaju, saj se ne 

bi soočal le s poslovno izgubo, temveč tudi s tožbami, globami in sodišči. 
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V naslednjih poglavjih predstavljamo naslednje teme: Digitalna varnost kot tehnična 

težava, vpliv kršitev digitalne varnosti na procese poslovnega okolja, rešitve 

kibernetske varnosti in zaključek s kontrolnim seznamom za kibernetsko varnost in 

terminološkim slovarjem.  
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I. Uvod  

 

Najprej moramo omeniti, da kibernetska varnost ni le tehnični problem. Kaj, če se 

celoten telefonski system sesuje? Ne bo vplival le na tehnični del podjetja, temveč tudi 

na postopke, kot so prodaja ali nakupi, zaloge, komunikacija s strankami itd. 

Kot je prikazano zgoraj, lahko tehnični vidiki kibernetske varnosti neposredno vplivajo 

na celotno poslovanje. To je praktična stran kibernetske varnosti. Tako je pridobivanje 

več znanja o njenih tehničnih vidikih bistvenega pomena za soočanje s takimi krizami 

in njihovo reševanje. 

Različne aplikacije imajo različne varnostne zahteve, ki jih je mogoče združiti z 

naslednjimi načeli: zaupnost, integriteta, razpoložljivost, avtentikacija, ne-ugled, 

računovodstvo, zasebnost in drugo. Tri najpomembnejša načela, ki se imenujejo CIA 

Triad, so zaupnost, integriteta in razpoložljivost (Confidentiality, Integrity and 

Availability) . Računalniški sistemi podjetij morajo biti vedno zaščiteni na vseh treh 

ravneh. Degradacija katerega koli izmed njih pomeni večje tveganje za varnost vaših 

sistemov.  

 

II. CIA triada načel 

 

Kot je pojasnjeno zgoraj, je resnično pomembno, vsakič, ko poskušamo analizirati, 

oceniti ali izvajati varnost v katerem koli računalniškem sistemu, preučiti vse vidike 

triade načel ameriške obveščevalne agencije CIA. Vsak od njih je, za boljše 

razumevanje, podrobneje opisan spodaj.  

Zaupnost 

Načelo zaupnosti določa, da informacije niso na voljo ali razkrite nepooblaščenim 

posameznikom, sistemom ali postopkom. Z enostavnimi besedami je treba ohraniti 

skrivnost stvari, ki naj bi bile skrivne. Kako jih lahko zaščitimo? Kako pomembno je, da 
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jih zaščitimo? Ali se lahko skrivnosti uporabijo proti povezani osebi? Predstavljajte si,  

da nekdo ukrade informacije o kreditnih karticah strank vaše spletne trgovine. Poleg 

tega je veliko drugih podatkov, ki jih je treba navadno hraniti v tajnosti, vključno z 

intelektualno lastnino, finančnimi informacijami, vladnimi skrivnostmi, podatki o 

študentih itd. Zaupnost je zelo pomembna, ker temelji na zakonih in predpisih. Škoda 

zaradi izgube zaupnosti, na primer s kršitvijo podatkov, je lahko huda. To je najbolj 

iskano načelo triade CIA in je navadno najboljo znano. Obstajajo vsakdanji primeri 

uporabe in zaščite zaupnosti. Eden od primerov je uporaba šifriranih kanalov za 

komuniciranje preko interneta, tako kot v primeru, ko imamo prijavne poverilnice, 

namesto »http«, prek "https", da ohranimo popolnoma šifrirano komunikacijo med 

odjemalcem in strežnikom. Lastnik spletnega mesta mora pridobiti potrdilo za »https« 

in ga uporabiti, da izkoristi to varno komunikacijo. Šifriranje že izvaja protokol https. 

Kot je navedeno v Googlovi napovedi: s pričetkom julija 2018 z izdajo Chrome 68 bo 

Chrome označil vsa "http" spletna mesta kot "nevarna". Preberite več o uradni 

Googlovi objavi v [8]. 

Drug primer je uporaba omrežja Virtual Private Network - VPN za povezovanje, če 

potujemo, namesto da bi le uporabili kakršne koli nezaupne razpoložljive wi-fi, ki so 

lahko nevarni. VPN je »tunelirano« zavarovano omrežje prek omrežja širokega 

območja (WAN), kot je internet, ki omogoča varno komunikacijo med končnimi 

točkami. Oseba, ki je povezana s VPN, je dejansko varno povezana z (zavarovanim) 

lokalnim omrežjem (LAN) svojega poslovanja, medtem ko stran ni, kar pomeni, da 

osebi ni treba biti na fizičnem naslovu podjetja, da bi bila zavarovana. VPN ponuja 

šifrirano komunikacijo med odjemalcem in strežnikom in je v lasti organizacije, da 

nadzoruje in spremlja promet, ki ga prehaja. V primeru napada lahko organizacija po 

omrežju VPN poišče zahteve, ki se prenesejo vanj ali iz njega, kar ponavadi razkrije, 

kdo je napadalec. 

Drug primer je uporaba programske opreme za šifriranje podatkov. Takšna 

programska oprema je BitLocker, ki je tehnologija Windowsa in FileVault, ki je rešitev 

Appla. Šifriranje je dejansko mogoče razumeti kot tehnično izvajanje zaupnosti. Ob 

resnično pomembnih šifriranih podatkih lahko ostanejo tajni tudi v primeru, da jih 

ukradejo, ker bi bile datoteke neberljive za vsakogar, ki nima ustreznega ključa za 

dešifriranje. 
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Obstaja več algoritmov in metod šifriranja, ki jih lahko uporabite za šifriranje in zaščito 

svojih podatkov. AES je najbolj znana in najnovejša. Torej, kako lahko nekdo uporabi 

to znanje?  

Kot je prikazano na sliki 1 spodaj, so koraki naslednji: 

Prva stvar je, da izberete kriptografski algoritem za uporabo, ki vsebuje Crypto-

System. Kriptografski algoritem je javen in vsakomur poznan, ne da bi to vplivalo na 

varnost šifriranja.  

Drugič, izberite ključ za šifriranje, s čimer bodo podatki nečitljivi. Ključ naj bi 

zagotovo ostali skrivnost v nasprotju s kriptografskim algoritmom. 

Sedaj kot naslednji korak, ko imate ključ in informacije, ki jih želite šifrirati, jih 

lahko nato pošljete v sistem Crypto, ki bo ustvaril šifrirane podatke, imenovane Cipher 

Text.  

Zdaj lahko pošiljate ali shranite šifrirano besedilo. Tudi v javnosti nihče brez 

ključa za dešifriranje ne more dostopati do njega.  

Če želite uporabiti te podatke, jih dešifrirajte s pomočjo ujemajočega ključa.  
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Figure 1([6]) 

 
Slika 2([6]) 

 

 

Predpostavimo, da imamo naslednje besedilo, ki ga želimo šifrirati: "preprosto 

sporočilo". Besedilo je sedaj smiselno in vsakdo razume, kaj piše. Če nekdo pridobi 

nepooblaščen dostop do strežnika za ogled ali pridobivanje podatkov iz njega, bo videl 

besedilo "preprosto sporočilo". Izbrali smo Caesar Cipher kot naš kriptografski 
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algoritem. Ta algoritem v bistvu premika črke v ciklu z abecedo. Odločili smo se tudi, 

da je naš ključ ključna številka "3". Upoštevajte, da morajo biti ključi, zapleteni, ta je 

preprost samo za demonstracijo. Da bi bil v ciklu, bo vsak znak v besedilu "preprosto 

sporočilo" premaknilo +3 črke. Na začetku razdelimo ključ (k = 3) za 25 (črke v 

slovenski abecedi). Potem premaknemo pismo glede na preostalo delitev in tako 

naprej. Kot rezultat bomo imeli sporočilo kot " šthštsuzs ušstsflos". To zagotovo ni 

berljivo! Lahko ga shranimo ali ga pošljemo na kamorkoli. Če želimo prebrati to 

sporočilo z uporabo našega ključa, preprosto uporabimo zgoraj opisani postopek v 

obratnem vrstnem redu. To pomeni, da odštejemo ključ iz vsakega znaka itd. [Slika 2]. 

Oglejmo si zdaj, kako merimo močan ključ za šifriranje z navedbo primera. Napadi z 

brutalnimi silami v bistvu pomenijo poskušanje vseh možnih kombinacij pri doseganju 

nečesa (npr. Prekinitev gesla ali iskanje šifrirnega ključa z vrsto možnih kombinacij). 

4-bitni dolg šifrirni ključ ima 24 možnih kombinacij in je enak šestnajstim poskusom, ki 

poskušajo prekiniti šifriranje. To je zelo enostavno prekiniti, za razliko od 32-bitnega 

dolgega šifrirnega ključa, ki ima 232 možnih kombinacij, enako 4 294 967 296 

poskusov vdora. Predstavljajte si, da uporabljate še večji ključ v dolžini 64 bitov! To bo 

trajalo neverjetno veliko časa, zaradi česar je nekako nemogoče zlomiti šifro. Zdaj 

upoštevajte naš primer na sliki 2, kjer sta za ključ, ki ga potrebujete, potrebna samo 2 

bita: z dvema bitoma lahko dobimo število od 0 do 3, to je samo 22 = 4 kombinacije. 

Napadalec, ki uporablja napad z brutalnim napadom, bo v najslabšem primeru 

potreboval samo 4 poskuse za naš ključ. 

Do zdaj mora biti povsem jasno, zakaj moramo spoštovati načelo zaupnosti. Lahko 

nas ščiti pred ljudmi, ki namerno ali nenamerno razkrivajo naše tajne ali občutljive 

podatke in zagotavlja dostop samo pooblaščenim posameznikom.  

Integriteta 

Načelo integritete določa, da se podatki ali informacije niso spremenili, uničili, uničili ali 

kako drugače spremenili ali izgubili na nepooblaščen ali slučajen način.  

Z enostavnimi besedami morajo biti podatki točni in popolni, in vsebovati "resnico", ki 

prihaja iz prve roke. Če želimo razpravljati o vsakodnevnih primerih, kako uporabljamo 

in zaščitimo integriteto, lahko začnemo s trditvijo, da nam integriteta omogoča 

preverjanje podatkov, ki potekajo po omrežju, in posebej preverimo pakete za napake 
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s pomočjo metode Cyclical Redundancy Check (CRC). CRC je funkcija razprševanja, 

ki zazna naključne spremembe surovih računalniških podatkov, ki se običajno 

uporabljajo v digitalnih telekomunikacijskih omrežjih [20]. Če pride do napak, se 

informacije ponovno pojavijo in ponovno preverijo, in tako naprej. Drug primer je 

digitalni podpis; kriptografski algoritem, ki zagotavlja, da je oseba, ki je dejansko 

poslala podatke, tista, ki jih je poslala. Še en primer so algoritmi kriptografskega 

hashinga, kot sta MD5 ali SHA1. Primerjajo dejansko preneseno datoteko, na primer 

programsko opremo, s prvotno ponujenim nalaganjem, tako da ustvarijo vrednost 

hišne fiksne dolžine, preberejo. Tudi majhna sprememba v datoteki bo prinesla veliko 

spremembo v rezultatu (prebavi).  

Eden od primerov je napad phpMyAdmin. Napadalec lahko zamenja nekatere binarne 

datoteke te zelo pogosto uporabljene programske opreme, s čimer preprečuje 

preverjanje hashinga in kontrolne vsote v naslednjem. 

Celovitost in natančnost sta resnično pomembni in potrebni. Če ne moremo preveriti, 

ali je sporočilo, ki smo ga prejeli, "dobro", kaj je namen prejema? Predstavljajte si, kako 

gledate video ali film z izkrivljenimi informacijami. Ali lahko pozneje uporabite to znanje, 

pridobljeno kot pravilno ali ste zamudili nekaj pomembnih informacij?  

Razpoložljivost 

Načelo razpoložljivosti določa, da informacijski sistem ali sistemski vir, npr. Informacije 

ostane dostopen in uporaben na zahtevo pooblaščene sistemske entitete, na primer 

uporabnika, v skladu s specifikacijami zmogljivosti za sistem. Sistem je na voljo, če 

zagotavlja storitve v skladu s svojim načrtom bodisi na zahtevo uporabnika bodisi na 

neprekinjen način. 

Z enostavnimi besedami morajo biti sistemi na voljo in delujoči ter podatki dostopni, 

kadarkoli jih potrebujemo. Razmislite o primeru računalnika, ki se sesuje, medtem ko 

uporabnik naredi nekaj pomembnega dela na njem ali tistem, kjer napade katastrofalen 

virus, ki briše celoten računalniški sistem. Morda gre celo za življenje in smrt v primeru 

bolnikovih zdravstvenih zapisov, ki v nujnem primeru niso dostopni. 

Kaj pa v primeru, ko so naprave popolnoma uničene in s se tem ne izgubijo samo 

storitve, ampak tudi podatki? Ali ste jih shranili, da jih čimprej obnovite, s čimer 

obnovite tako razpoložljivost? Kaj pa primer, ko so bili shranjeni podatki shranjeni na 
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isti fizični lokaciji kot izvirnik, in vsi so bili uničeni med požarom? Ali morate imeti več 

kot eno varnostno kopijo na različnih lokacijah, napravah ali podatkovnih centrih? 

Nekateri načini, ki jih lahko uporabimo za zagotovitev boljšega in primernejšega 

varnostnega kopiranja za povečanje razpoložljivosti podatkov, vključujejo: 

vključevanje ravni RAID-a, ki so skupinski podatki v stopnje v strežnikih podatkovnih 

centrov, odvisno od tega, koliko potrebujemo te podatke, grozdenje strežnikov, kar 

pomeni, podatkovni centri, vendar vsi ti zagotavljajo podatke na isti spletni strani  

uporabnikom, ki o tem ne vedo, in z uporabo balancerjev obremenitve, da bodo podatki 

uporabnikov dostopni z razpoložljivih strežnikov, v primeru, da se en sesuje. 

Primer napada na računalniški sistem, ki vodi do nerazpoložljivosti, je napadi Denial 

of Service. Napad zavrnitve storitve (napad DoS) je kibernetski napad, v katerem 

napadalec želi narediti stroj ali omrežje nedostopno, da ga noben uporabnik ne bi 

mogel normalno uporabljati. S storitvijo lahko prekine uporabniško izkušnjo. Torej, 

storitev je v bistvu "sesutje storitev" da jih stranke ne morejo redno uporabljati. 

DoS Attack se izvaja s preobremenitvijo ciljnega stroja ali omrežja z ogromnim številom 

zahtev, da bi preobremenili te sisteme in v celoti ali delno preprečili izpolnjevanje 

nekaterih zahtev. 

V nasprotju s tem med napadom porazdelitve denial-of-service (napad DDoS) 

preobremenjenost dohodnega prometa ciljnega sistema izvira iz številnih različnih 

virov. Zaradi tega je nemogoče ustaviti napad, ker bomo za dosego tega morali 

blokirati vsakega napadalca, ki cilja na naš sistem. 

DoS ali DDoS napad je podoben množici, ki poskuša dostopati do vstopnih vrat ali vrat 

do trgovine ali podjetja in tako ne dovoljuje vstopa zakonitim strankam. To lahko moti 

običajne operacije trgovine ali podjetja. Napadi, ki uporabljajo metodo DoS, pogosto 

ciljajo na spletna mesta ali storitve, ki jih podjetja gostijo na visokokakovostnih spletnih 

strežnikih, kot so banke ali strani s kreditnimi karticami. 

Spodaj si lahko grafično ogledate uporabljeni primer, kako tri načela, o katerih smo 

razpravljali, vplivajo na komunikacijo med sistemom in uporabnikom in kako pomembni 

so za varnost tega sporočila. 

Predpostavimo, da želi uporabnik komunicirati prek interneta s sistemom ali storitvijo. 

Lahko bi vaša stranka komunicirala z vašo spletno trgovino. Uporabnik mora imeti 
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ponujeno storitev brez kakršnih koli težav, zaradi katerih storitev ne more delovati 

pravilno (razpoložljivost). Uporabnik želi skrivno pošiljati sporočila sistemu / storitvi, ne 

da bi neželene oči prebrale njegova sporočila (zaupnost). Poleg tega nihče ne bi smel 

imeti možnosti spreminjanja teh sporočil na kakršen koli način in s tem spremeniti 

izvirnih podatkov, ki jih uporabnik pošilja ali sprejema (celovitost). [Slika 3]  

 
Slika 3, bazira na [6] 

 

 

 

III. Tveganje 

 

Tveganje v vašem sistemu se lahko izmeri z verjetnostjo izgube ene od treh varnostnih 

načel CIA, analiziranih zgoraj. Ne mislite, da se tveganje nanaša le na velike grožnje 

ali napade. Tveganje je lahko povsod celo v najpreprostejši stvari. 

Podrobnejša razprava o tveganju je podana v poglavju V. 

IV. Pregled pogostih napadov 

Malware 

 

Izraz malware je povezan z besedami "zlonamerna programska oprema". Z 

preprostimi besedami je zlonamerna programska oprema namenjena za škodo 

podatkov, naprav ali ljudi. Takšna programska oprema je zasnovana in razvita z 
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namenom uničiti podatke, ki vplivajo na delovanje računalnika, povzročajo crash ali 

vohunjenje na zasebnih informacijah. 

Zgodovinsko gledano je bila zlonamerna programska oprema razširjena uporabnikom 

preko prilog elektronske pošte. E-poštno sporočilo, ki ga je neposredno uporabil 

uporabnik, ga je prosilo, da klikne prilogo. Klik je aktiviral in izvršil zlonamerno 

programsko opremo in končno storil predvideno škodo [7]. 

Vsaka vrsta zlonamerne programske opreme deluje drugače, da okuži in poškoduje 

računalnike in podatke, zato vsaka od njih zahteva drugačno metodo odstranjevanja. 

Najboljša praksa, ki ji lahko sledite, je uporaba protivirusne programske opreme, ki 

vključuje orodja za odstranjevanje zlonamerne programske opreme. Prav tako ne 

pozabite preprečiti sumljivih e-poštnih sporočil ali povezav [17]. 

Različne znane vrste zlonamerne programske opreme so Virusi, Trojanci, Spyware, 

Worms, Ransomware, Adware in BotNets. V kratkem: 

Virus, kot že njegovo ime pove, se pripisuje čistim datotekam, kopira in razširja z 

okužbo drugih čistih datotek in računalniških sistemov. To razmnoževanje je lahko 

nekontrolirano. Škoda takšne okužbe je lahko huda ali celo neprimerljiva, npr. 

poškodbe v osnovni funkcionalnosti sistema, uničenje in brisanje datotek itd. Virus ima 

običajno obliko izvedljive datoteke in se aktivira, ko jo zaženete (s klikom nanjo) [7], 

[17]. 

 

Trojanec se prikrije kot zakonita programska oprema ali je pa je vključen v tako, ki je 

bila spremenjena. Kot že ime pove, deluje diskretno in ustvarja luknje v varnostnem 

sistemu, da lahko v njem pusti druge zlonamerne programske opreme [17]. 

 

Vohunska programska oprema je zlonamerna programska oprema, namenjena 

vohunjenju vaših podatkov. To je skoraj vedno v paketu z brezplačno programsko 

opremo in pogosto je to cena, ki jo morate plačati za uporabo te programske opreme. 

Lahko je majhna nadležnost, npr. pojavljanje oglasov, sprememba nastavitev brez 

vaše privolitve ali pa ima lahko resen vpliv na računalniški sistem, npr. dramatično 

upočasnjuje učinkovitost sistema. Lahko se zgodi, da se bo Spyware skrivala v ozadju 

in si zapisala, kaj delate na spletu, vključno z gesli, številkami kreditnih kartic, 
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navadami deskanja, osebnimi ali finančnimi informacijami in drugo. Poleg tega jo lahko 

uporabijo za oddaljeni nadzor računalnika za dostop do datotek in podatkov, 

namestitev programske opreme ali uporabo računalnika za pomoč pri širjenju virusov 

[7], [17]. 

 

Črvi: črv je vrsta virusa, vendar z osnovno razliko, da se lahko samodejno širi brez 

človeškege iniciative (medtem ko se tipični virus širi prek človeške dejavnosti, npr. Z 

zaganjanjem izvršne datoteke). Črv se lahko razširi iz računalnika v računalnik z 

izkoriščanjem ranljivosti programske in strojne opreme z uporabo vsakega 

zaporednega okuženega računalnika, da se jih okuži več [17], [18]. 

 

Ransomware: ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme, ki pridobi 

nepooblaščen dostop do vaših računalniških sistemov in šifrira vaše datoteke. Na ta 

način jih lahko zadrži kot "talce" skupaj s celotnim sistemom ali napravo, ki blokira 

dostop do njih, dokler ne plačate zahtevane odkupnine v zameno za ključ za 

dešifriranje [4]. Ransomware je podrobneje razložena v naslednjih podtemah. 

 

Adware: Adware neposredno ne ogroža računalniškega sistema, kot to počne druga 

zlonamerna programska oprema, saj gre za oglaševalsko programsko opremo. 

Težava je v tem, da lahko spodkoplje vašo varnost, da služi svojim namenom, in tako 

drugim sistemom dodaja druge zlonamerne programe [17]. 

 

Napad BotNet: Napadi običajno poskušajo ogroziti strežnike, ki vsebujejo dragocene 

podatke o podjetju ali njegovih uporabnikih. Način poškodovanja ali uporabe 

ogroženega strežnika je nadzor nad več navadnimi gostitelji (npr. Računalnik) kot boti. 

Te bote lahko vključujejo BotNet (kot vojska ogroženih strojev, glej sliko 4) [6], ki se 

lahko uporablja za različne načine napadov na druge gostitelje, pri čemer ostane 

napadalec anonimen.  
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Slika 4 

 

Botnet je v bistvu velika zbirka ogroženih gostiteljev, ki jih lahko nadzira napadalec Bot 

Master. Te mreže se pogosto uporabljajo za najem za vse vrste zlonamernih 

dejavnosti. Na primer, nekdo najde Botovca in od njega zahteva, da uporabi svoj 

botnet, da klikne goljufijo na povezavi, da bi zaslužil več denarja ali ponarejenega 

prometa, poslal spam e-pošto v vrsto e-poštnih sporočil, pridobil lažne všečke za 

Facebook / Twitter ali retweete. Ena najbolj najbolj idealnih uporab napadalca, ki je 

botnet poslal, je distribucija napadov denial of service (DDoS) na ciljne gostitelje. 

Bot Master nadzira BotNet prek skritega ukaznega in kontrolnega kanala (BotNet C / 

C). Boti redno preverjajo ta kanal in prejemajo nove ukaze. Povelje pogosto prihaja iz 

nekega javnega naslova, glej sliko 5 [6]. Na primer, račun Twitter, ki je bil ustvarjen 

samo za te vrste napadov. Napadalec twitne šifriran ukaz, tako da nihče ne razume, 

kaj so ukazi. BotNet C / C lahko razume ukaz z uporabo ključa napadalca, ga dešifrira 

in izvrši. 
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Slika  5 

 

 

Poglejmo nekaj najbol znanih primerov zgoraj omenjenega: 

Leta 2000 je bil virus "ILOVEYOU" najbolj škodljiv zlonamerni dogodek vseh časov. 

Virus je prišel po elektronski pošti z naslovno vrstico, kjer je pisalo "Ljubim te". 

"ILOVEYOU" je prepisal sistemske datoteke in osebne datoteke ter se vedno znova 

razširil [24]. 

 

"Storm Worm" je bil trojanski konj, ki je okužil računalnike, včasih pa jih je spremenil v 

zombije ali bote, da bi nadaljeval širjenje virusa in pošiljal ogromno neželene pošte. 

Naprave so bile okužene, ko so ljudje odpirali e-poštno sporočilo z naslovom "230 
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mrtvih, ko je neurje udarilo Evropo" in kliknili na povezavo. Do julija 2007 je Storm 

Worm okužil več kot 200 milijonov e-poštnih sporočil [24]. 

Zelo znan primer Ransomwara je CryptoLocker, ki je bil objavljen septembra 2013, in 

se je razširil s priponkami e-pošte in šifriral uporabniške datoteke, tako da jih ni bilo 

mogoče odpreti [24]. 

Web-based Attacks – Napadi s pomočjo interneta 

Napadi na spletu so tisti, ki uporabljajo sisteme in storitve s spletom, vključno z: 

brskalniki (skupaj z njihovimi razširitvami), spletne strani (vključno s sistemi za 

upravljanje vsebine CMS) in komponente IT za spletne storitve in spletne aplikacije. 

Obstajajo različne vrste teh napadov, kot so: 

 Izkoriščanja spletnih brskalnikov, 

 Izkoriščanja spletnih strežnikov in storitev, 

 Napadi mimogrede, 

 water-holing napadi, 

 preusmeritve in man-in-the-browser-napadi. 

Izkoriščanja spletnega brskalnika so oblike zlonamerne kode, ki uporabljajo ranljivost 

v operacijskem sistemu ali nameščeni programski opremi, z namenom, da kršijo 

varnost brskalnika in spremenijo uporabniške nastavitve brskalnika brez 

uporabnikovega vedenja [32]. 

 

Spletni strežniki in izkoriščanje spletnih storitev so del programske opreme ali del 

podatkov, ki izkorišča napako ali ranljivost spletnega strežnika ali spletnih storitev, da 

povzroči nenamerno ali nepričakovano vedenje. Takšno vedenje lahko omogoči 

napadalcem, na primer, da na daljavo prevzamejo nadzor nad prizadetim spletnim 

strežnikom ali spletno storitvijo prek interneta in jim omogoča, da daljinsko izvršijo 

zlonamerno kodo. 

 

Napadi mimogrede, se nanašajo na nenameren prenos računalniške programske 

opreme iz interneta in pomenijo dve stvari: 
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 prenose, ki jih je uporabnik začel, vendar brez razumevanja posledic, na primer 

prenos, ki je namestil nepoznan izvršilni program, komponenta ActiveX ali Java 

applet, samodejno, 

 prenose, ki so se zgodili brez uporabnikovega znanja, take prenose začnete 

tako, da preprosto obiščete spletno mesto ali pregledate e-poštno sporočilo z 

zasajenim zlonamernim skriptom v kodo HTTP ali PHP [33].. 

Water-holing napadi so napadi, v katerih napadalec ugane ali opazuje, katere spletne 

strani pogosto obišče žrtev ali določena skupina (pomeni organizacijo, industrijo ali 

regijo) in okuži eno ali več teh spletnih mest z zlonamerno programsko opremo. Luknja 

za napajanje je neke vrste strategija računalniškega napada, v kateri je žrtev določena 

skupina uporabnikov in ta napad lahko potencialno okuži člane ciljne skupine žrtev s 

posebnimi konfiguracijami za zlonamerno programsko opremo, da lahko izbere točno 

določene uporabnike izmed okuženih uporabnikov [34] 

Preusmeritev obiskovalcev legitimnega spletnega mesta na drugo spletno mesto je 

mogoča z vstavljanjem zlonamerne kode v konfiguracijsko datoteko spletnega 

strežnika. Nato napadalec želi, da uporabniki vnesejo občutljive podatke na 

zlonamerno spletno stran, medtem ko se navidezno gibljejo znotraj zaupanja vrednega 

spletnega mesta. Napadi v brskalniku so zasnovani tako, da prestrežejo podatke, ko 

prehajajo prek varne komunikacije med uporabnikom in spletno aplikacijo [35]. 

Web application Attacks – Napadi na spletne aplikacije 

Napadi spletnih aplikacij so usmerjeni proti razpoložljivim spletnim aplikacijam, 

spletnim storitvam in mobilnim aplikacijam. Takšni napadi poskušajo zlorabiti API-je, 

ki so vključeni v spletne aplikacije. Napadi spletnih aplikacij so običajno usmerjeni v 

znane vire in projekte, ki temeljijo na odprtem ali javnem viru, kot so Joomla in 

Wordpress vtičniki, strani Magento itd.  

Te vrste napadov spletnih aplikacij je mogoče navesti: 

 SQL Injection (SQLi) napadi, 

 Lokalna vključitev datotek - Local File Inclusion (LFI), 

 Vključitev datotek na daljavo - Remote File inclusion (RFI), 

 Cross-site Scripting (XSS), 
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 PHP injection (PHPi) or PHP Object Injection [36]. 

SQL Injection (SQLi) napad je tehnika vbrizgavanja kode. Uporablja se za napadanje 

aplikacij, ki jih usmerjajo podatki, pri katerih so za vnos izvedene vdelane stavke SQL. 

SQL Injection je ena od ranljivosti na katere moramo najbolj paziti. Napad, ki temelji 

na ranljivosti SQL Injection, omogoča izdajo vsebin baze podatkov, kot so: imena, 

številke kreditnih kartic in druge vrste zaupnih in občutljivih komercialnih podatkov [37]. 

Lokalna vključitev datotek (LFI) ima napad vključitve, v katerem lahko napadalec 

preusmeri spletno aplikacijo pri vključevanju datotek na spletni strežnik z izkoriščanjem 

funkcionalnosti, ki dinamično vključuje lokalne datoteke ali skripte. Posledica takega 

napada so: Directory Traversal in Razkritje informacij ali celo oddaljeno izvajanje kod. 

Lokalna vključitev datotek je zelo podobna kot Remote File Inclusion (RFI). 

V RFI lahko napadalec, v primerjavi z LFI, ne vključuje le lokalnih datotek, temveč tudi 

oddaljene datoteke [38]. 

Cross-site Scripting (XSS) je nekakšen napad na injiciranje na strani odjemalca, kjer 

lahko napadalec izvede zlonamerne skripte na legitimno spletno mesto ali spletno 

aplikacijo [39]. 

PHP injection (PHPi) or PHP Object Injection je ranljivost aplikacije, ki dejansko 

omogoča napadalcu, da naredi različne vrste zlonamernih napadov, kot so: SQL 

Injection, Application Denial of Service, Injection Code in Path Traversal, kar je odvisno 

od konteksta [40]. 

Denial of Service Attack – Napad zavrnitve storitev  

Napad zavrnitve storitve (DoS) je napad z namenom, da zaustavi stroj ali omrežje, 

zaradi česar je uporabnikom nedostopno. Napadi zavrnitve storitve se ponavadi 

izvedejo z usmerjanjem velikega prometa ali pošiljanjem informacij, ki povzročijo 

sesutje. V obeh primerih napad na zavrnitev storitve zavrača zaposlene, člane ali 

imetnike računov, tako kot tudi dejansko zakonite uporabnike, storitve ali sredstva. 

Banke, trgovina, medijske družbe ali vladne in trgovinske organizacije ter druge 

organizacije z velikimi profili so navadno žrtve napadov zavrnitve storitve. Napadi 

zavrnitve storitve ponavadi ne povzročijo kraje ali izgube informacij ali drugih sredstev, 

vendar potrebujejo veliko časa in denarja za reševanje. Druga vrsta napada DoS je 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 117  

 

napad porazdeljene zavrnitve storitve (DDoS). Napad razdeljene storitve zavrnitve 

storitve se zgodi, ko več sistemov izvaja sinhroniziran napad DoS na en sam cilj. 

Razlika je v tem, da je napad izveden z več lokacij hkrati [41]. 

Spam - Nezaželena pošta 

Spam je stara kot internet sam. Ampak še vedno ostaja glavno sredstvo za dostavo 

zlonamerne programske opreme z zlonamernimi priponami in zlonamernimi 

povezavami. Več kot 85% vseh poslanih e-poštnih sporočil je neželena pošta, neželeni 

računi pa obsegajo več kot 50% e-poštnih naslovov. Spam pošiljajo veliki botneti ali 

virusi okuženih računalnikov in je lahko tudi kanal za oglaševanje zdravstvenih 

izdelkov ali erotičnih storitev / zmenkov. Pomembno je, da se uporabniki pred 

odpiranjem elektronske pošte znajo vprašati, če poznajo pošiljatelja, če sta oblika in 

vsebina pravilni, če prepoznajo namen e-pošte [42]. 

Phishing - Lažno predstavljanje 

Phishing uporablja predvsem tehnike socialnega inženiringa za napad na končne 

uporabnike. Te tehnike se uporabljajo za zavajanje uporabnikov in izkoriščanje slabosti 

v spletni varnosti. Napadi z lažnim predstavljanjem se običajno začnejo z zlonamernim 

e-poštnim sporočilom, ki ga prejme uporabnik, v katerem je prepričan, da obišče 

goljufivo spletno mesto, ki poskuša pridobiti občutljive podatke, kot so uporabniška 

imena, gesla in podatki o kreditni kartici, pogosto zaradi zlonamernih razlogov. Na 

primer e-poštni naslov bi lahko navedel, da je to od vašega bančnega uradnika, in da 

vas prosijo, da vnesete svoje bančne prijavne poverilnice, da vam lahko pomagajo 

rešiti težavo, ki so jo prepoznali. Ali pa bodo prostovoljci želeli, da darujete za ljudi v 

stiski in tako naprej. Morali boste biti resnično previdni, razumeti vse in imeti v mislih, 

da organizacije nikoli ne bodo zaprosile za vaše poverilnice preko e-pošte. Vse ni v 

redu. Obstaja velika možnost, da je napadalec skušal krasti dragocene informacije od 

vas. 

Phishing postaja vse bolj prefinjen in usmerjen, zaradi česar je njegovo odkrivanje vse 

težje. Prav tako se pogosto uporablja instantno sporočanje, ne le e-pošte. 

Phishing se lahko pojavi tudi s ponarejenim spletnim mestom, ki izgleda zelo podobno 

drugim priljubljenim. Pomembno je, da te goljufive spletne strani običajno izgledajo 

enako kot legitimna spletna mesta, edina razlika pa je URL spletnega mesta. Na 
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primer, nekdo lahko preusmeri na spletno mesto, ki se imenuje www.bankofvvest.com 

namesto www.bankofwest.com. Izgleda enako, vendar je prva lažna nadzorovana 

spletna stran napadalčeva, da bi dobil vaše osebne podatke, bančne račune, kreditne 

kartice itd. Slednjemu primeru bi se bilo mogoče izogniti s pravilno uporabo potrdil, ki 

bo opisana v kasnejšem poglavju. Na splošno so se lažne oglaševalske akcije 

povečale tako po obsegu kot prefinjenosti. Phishing se ponavadi uporablja kot prvi 

korak v kibernetskih napadih. Zaradi tega lažnega predstavljanja je povezan z večino 

kibernetskih groženj, kot so: botneti, zlonamerna programska oprema, napadi na 

spletu, kompleti za izkoriščanje, kibernetska špijunaža itd. [43]  

Notranja grožnja 

Notranja grožnja se v skladu s svojo definicijo nanaša na grožnjo, da bo uporabnik z 

notranjimi informacijami namerno ali nenamerno uporabil svoj pooblaščeni dostop za 

škodo varnosti organizacije. Te notranje grožnje so veliko tveganje za različne 

institucije in organizacije, ne glede na njihovo lokacijo, velikost ali sektor. Nezgode so 

lahko namerne ali nenamerne. Pomembno pa je omeniti, da so izgube zaradi groženj 

z notranjimi informacijami v glavnem neznane. Vendar so privilegirani uporabniki, 

vključno z menedžerji, ki imajo dostop do občutljivih informacij, ki predstavljajo največje 

grožnje organizaciji [44]. 

Kraja identitete 

Kraja identitete je poseben primer kršitve podatkov. Gre za napad, katerega cilj je 

pridobiti zaupne podatke, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo osebe ali celo 

računalniškega sistema. Te podatke lahko nato uporabi za lažno predstavljanje kot 

lastnika identitete. Napadi so namenjeni pridobivanju informacij, kot so: imena, naslovi, 

kontaktni podatki, poverilnice, finančni podatki, podatki o zdravju, dnevniki itd. Ko 

napadalec pridobi osebne podatke, lahko izčrpa bančni račun žrtve, izprazni kartice 

žrtve, odpirajo nove uporabne račune ali celo koristijo zdravstveno zavarovanje žrtve. 

Po mnenju Zvezne komisije za trgovino, neodvisne agencije vlade Združenih držav, 

krajo identitete delimo v šest glavnih kategorij: z goljufijo v zvezi z zaposlovanjem ali 

davki (z uporabo osebnih podatkov nekoga drugega, da bi pridobili zaposlitev ali vložili 

davčno napoved) goljufije s kreditnimi karticami (uporaba tuje kreditne kartice ali 

številke kreditne kartice zaradi goljufivih nakupov), goljufije v telefonu ali storitvah 
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(uporaba osebnih podatkov druge osebe za odpiranje mobilnega računa ali 

uporabniškega računa), goljufije bank (uporaba osebnih podatkov nekoga drugega za 

prevzem obstoječega finančnega računa ali odprtje novega računa v imenu nekoga 

drugega), goljufije pri posojilu ali zakupu (uporaba nečloveških informacij za pridobitev 

posojila ali zakupa), vladnih dokumentov ali goljufij (uporaba ukradenih osebnih 

podatkov za pridobitev vladnih koristi) [45 ]. 

Iztekanje informacij 

Uhajanje informacij je glavna grožnja za varnost v računalništvu. Uhajanje informacij 

pomeni različne vrste informacij, od osebnih podatkov, ki jih zbirajo internetni velikani 

in spletne storitve, celo do poslovnih podatkov, shranjenih v IT infrastrukturah podjetij 

[46]. 

Cyber-espionage / Cyber-špionaža 

Kibernetska-špijunaža pomeni krajo tajnih podatkov, shranjenih v digitalnih formatih ali 

v računalnikih in IT omrežjih, brez dovoljenja in znanja imetnika informacij od 

posameznikov, konkurentov, tekmecev, skupin, vlad in sovražnikov za osebne, 

ekonomske, politične ali vojaška prednosti. Kibernetska-špijunaža običajno vključuje 

uporabo takih tajnosti in informacij ali celo nadzor nad posameznimi računalniki / celimi 

omrežji, za strateško prednost ali za psihološke, politične dejavnosti in sabotaže. V 

zadnjem času kibernetska-špijunaža vključuje tudi analizo javne dejavnosti na spletnih 

mestih za socialno mreženje, vključno s Facebookom in Twitterjem [47]. V večini 

primerov se uporabniki ali organizacije, katerih digitalna varnost je postala ogrožena, 

tega niti ne zavedajo. Toda kakšne so najboljše zaščite zaradi tehničnih tveganj v zvezi 

z digitalno varnostjo, kot so: zlonamerna programska oprema, napadi na spletu, napadi 

spletnih aplikacij, phishing, neželena elektronska pošta, denial of service, ransomware, 

botneti, grožnja notranjih informacij, fizična manipulacija, , kraja identitete, uhajanja 

informacij,  kibernetske špijunaže? Enostavni, običajni varnostni ukrepi pri uporabi 

interneta in drugih novih tehnologij lahko preprečijo izpostavljenost zgoraj omenjenim 

tehničnim tveganjem. Računalniški operacijski sistem je treba čim prej posodobiti 

(samodejne posodobitve je treba upoštevati), saj hekerji pogosto uporabljajo znane 

pomanjkljivosti v varnosti operacijskega sistema za svoje cilje. Redne posodobitve so 

prav tako zelo pomembne za različne aplikacije na računalnikih, pametnih telefonih, 
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tabličnih računalnikih ali celo napravah interneta stvari. Za nekatere šibke točke, ki so 

jih odkrila in napovedala programska podjetja, začnejo ustvarjati programe za 

izkoriščanje teh pomanjkljivosti. Prav tako je treba redno posodabljati spletne 

aplikacije, spletne storitve, spletne strani (vključno s sistemi za upravljanje vsebine 

CMS). Tudi brskalnike in vtičnike je treba posodobiti na najnovejšo različico. 

Uporabniki ne smejo prenašati priponk ali klikati povezav iz e-poštnih sporočil, ki so 

sumljive in še zlasti prihajajo iz e-poštnih naslovov, ki jih ne prepoznajo. Programsko 

opremo požarnega zidu in spletno varnostno zbirko, protivirusno programsko opremo, 

je treba redno uporabljati in posodabljati, zlasti kadar brskate po internetu. Sumljivih 

spletnih mest ne bi smeli obiskati. Uporabljena gesla ne smejo biti enostavna, nujna je 

pogosta menjava gesel (vsake 4 tedne). Redno varnostno kopirajte podatke in shranite 

varnostne kopije na varnem mestu. IT skrbniki morajo zagotoviti, da so vsi sistemi v 

omrežju popravljeni in posodobljeni. Posamezniki morajo biti pozorni na to, kar delijo 

na socialnih medijih, ne smejo navajati preveč podrobnosti o svojih profilih [48].  

V. Več potencialnih problemov za podjetja 

Različne grožnje se nenehno pojavljajo, hekerji poskušajo goljufati ljudi z uporabo 

novih in zelo ustvarjalnih načinov. Takšni so: 

 Prevara po telefonu je podobna e-poštnim sporočilom z lažnim predstavljanjem. 

Ljudje zelo prepričljivo rečejo, da bodo potrebovali nekaj informacij o vas v zvezi 

s ponarejenim problemom. Na primer, lahko rečemo, da kličemo od Microsofta 

in smo odkrili, da imate problem v vašem sistemu. Torej, da bi vam lahko 

pomagali, bi potrebovali vaše poverilnice za prijavo in druge informacije. 

 Fizična prisotnost nepooblaščenih oseb v podatkovnem središču ali pred 

računalnikom ali prenosnikom. Morda je to lahko nekdo, ki je vlomil v vaše 

prostore, da bi ukradel podatke ali celo nekdo, ki se je pretvarjal, da je stranka, 

ampak dejansko gleda podatke, predstavljene na zaslonu, medtem ko brskate 

po vašem sistemu in poskušate odgovoriti na njegova vprašanja o cenah in 

zalogah. 

 Ransomware je res velik problem za vsa podjetja, od najmanjšega podjetnika 

do največjega podjetja. To je napad, kjer agent dobi dostop do računalnika, 
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šifrira vse podatke tako, da jih ni več mogoče uporabljati in nato zahteva odkup, 

da jih odšifrira. Podroben primer bo naveden v naslednjih dveh poglavjih. 

 Nenazadnje, bolj inteligentni in bolj prožni virusi in druga zlonamerna 

programska oprema se vedno pojavljajo kot grožnja. Vlaganje v dobro 

protivirusno programsko opremo, ki nenehno posodablja bazo podatkov o 

virusih, bi bila zelo dobra in učinkovita rešitev za to.  
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I. Vpliv 

Opisali smo že zgornje primere, v katerih zaradi tehnične napake v poslovnem 

računalniškem sistemu ali zaradi pomanjkanja varnosti lahko pride do motenj v 

poslovnih procesih. Na tak ali drugačen način, če se sistem ali njegov del zruši, to 

pomeni stroške za podjetje. Stroški ne pomenijo vedno denarja, lahko pomenijo izgubo 

časa ali truda, izgubo prihodnjih ali rednih strank, izgubo dragocenih podatkov ali celo 

soočanje s tožbo. 

Od najpreprostejše stvari, kot je internet, kjer je le nekaj minut, do najhujših primerov, 

kot so ukradeni podatki vašega odjemalca, lahko pride do slabih stvari. 

Zgrešenih rokov, ne izdanih računov ali potrdil, nedokončanih transakcij ali prodaj, 

nepooblaščenih oddaj naročil, izgube vseh računovodskih podatkov ali kraja podatkov 

administratorja so samo nekateri primeri, v katerih se lahko podjetniki znajdejo zaradi 

neustrezne varnostne konfiguracije svojega sistema. 

Kaj, če nekdo ukrade vaše poverilnice, se prijavlja v vašo spletno trgovino in jo 

prevzame pod svoj nadzor? Če nimate rezervnega načrta, lahko celo izgubite celotno 

podjetje. 

Kot smo že omenili, je ransomware napad resna situacija. Uporabimo ta primer kot 

študijo primera v tem poglavju. 

II. Študija primera: Ransomware 

Ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme, ki pridobi dostop do vaših 

računalniških sistemov in s šifriranjem vaših datotek lahko te zadrži skupaj s celotnim 

sistemom ali napravo kot "talce", s čimer blokira dostop do njih, dokler ne plačate 

zahtevanega odkupa v zameno za ključ za dešifriranje. Kot smo pojasnili v prejšnjem 

poglavju, so šifrirani podatki neberljivi, razen če imate ključ [4]. Seveda, tudi če je 

odkupnina plačana, nihče ne more jamčiti, da bo dešifrirni ključ na koncu zagotovljen. 

Ne pozabite, da se ukvarjate s storilci kaznivih dejanj, ki jim je mar samo za vaš denar 

in ne za vaše podatke. Če prosijo za podatke o bančnem računu ali podatke o kreditni 

kartici in jim jih posredujete, morda poskušajo čim bolj povečati svoj dobiček z uporabo 
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teh podatkov tudi po tem, ko pošljejo ključ za dešifriranje (če to storijo). Ali pa vam 

lahko pošljejo datoteko »odklepanje«, ki lahko okuži računalnik z še več malware-a 

[28]. 

Ransomware lahko dobite iz priloge za e-pošto, zlonamerne prenesene datoteke, 

lažne spletne strani ali navidez nedolžnega, vendar dejansko zlonamernega oglasa. 

Uporaba zlomljene programske opreme, P2P Networks ali USB, okuženega z 

ransomware, bi lahko okužili vašo napravo [29]. Ko ste okuženi z Ransomwareom, 

boste opazili, da so bile vaše datoteke, slike in podatki šifrirani in jih ne morete odpreti. 

Prav tako lahko dobite pop-up okno, ki zahteva plačilo odkupnine, ki mu sledi grožnja. 

Napadi Ransomware obstajajo že desetletja, vendar se držijo kot ena 

najpomembnejših groženj, s katerimi se danes srečujejo podjetja in posamezniki. Ker 

se prejšnja programska oprema za prenos programske opreme prepreči, njihova 

raznolikost postaja vedno bolj napredna pri razširjanju zmogljivosti, preprečevanju 

odkrivanja, šifriranju datotek in prisilnim uporabnikom pri plačevanju ransomov. Vsaka 

nova takšna programska oprema je bolj izpopolnjena, bolj zahtevna za preprečevanje 

in škodljiva žrtvi. 

Zgodovinsko dejstvo je, da se je prvi napad na ransomware, ki ga poznamo, zgodil 

leta 1989, cilj pa je bila zdravstvena industrija, ki je pravzaprav še vedno ena od glavnih 

ciljev za takšne napade. Nekateri napredni kiberkriminalci uporabljajo ransomware za 

resno denarno poslovanje, tako da ponujajo programe za pretvorbo programske 

opreme. Nekateri najbolj znani ransomware so CryptoLocker, CryptoWall, Locky in 

TeslaCrypt. Samo CryptoWall je ustvaril več kot 320 milijonov dolarjev prihodkov. 

Ransomware danes zahteva od uporabnika povprečno 500 USD. Običajno se žrtvi 

postavi rok za plačilo odkupnine, v katerem je navedeno, da če se rok izteče, se bo 

zahteva podvojila ali pa bodo datoteke trajno nedostopne ali uničene ali celo javno 

izpostavljene. 

Zato je očitno, da bi napad Ransomware lahko imel pomemben in resnično negativen 

vpliv na podjetje, ne glede na to, ali je v lasti mladega podjetnika ali pa je to zelo dobro 

uveljavljeno podjetje. Razpoložljivost postane ogromno vprašanje, in če niste 

pripravljeni na izterjavo, bo to bodisi izguba podatkov ali izguba denarja, in vse 

posledice, ki jih to vključuje. 
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Če potrebujete več informacij, si lahko preberete podrobnosti o 10ih najslabših 

napakah ransomware leta 2017 v [9].   

Na koncu naslednjega poglavja bomo razpravljali o ukrepih, ki jih je mogoče sprejeti, 

da bi rešili tak napad, ki ga je povzročil Ransomware.  
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I. Varnostni okvirji 

Zavarovanje računalniških sistemov je pogosto frustrirajoče in medoče. Za pomoč pri 

tej nalogi lahko uporabite vodnike, kot so varnostni okviri in standardi, ki pojasnjujejo, 

kako ravnati v skladu z varnostjo, in tudi opozorijo, na kaj je treba biti pozoren. Z 

upoštevanjem teh vodnikov lahko izboljšate in potrdite svojo varnost. Bolj splošni okviri 

se lahko uporabljajo za skoraj vsako podjetje in človek lahko izbere, katerim 

smernicam bo sledil. Primeri takšnih okvirov vključujejo okvire NIST [25], ISO 

Frameworks [26] in okvir CIS [27]. 

Pri odločanju o tem, kateri okvir izbrati, upoštevajte tistega, ki mu je relativno 

enostavno slediti in se zdi najbolj primeren za vas. Ko ste izbrali okvir, se odločite, 

katere kontrole najbolje ustrezajo vašemu podjetju. Glede na procese in potrebe 

vašega podjetja morda ne bo treba upoštevati vsega ali izvajati vseh ukrepov od 

samega začetka. To vam pripelje do ustvarjanja lastne varnostne politike, ki jo je treba 

upoštevati in izdelati. 

II. Drugi ukrepi za doseganje varnosti 

V prejšnjih poglavjih so bili številni ukrepi v glavnem navedeni kot primeri. Če 

povzamemo, so nekateri ukrepi, ki lahko nudijo rešitve za področje kibernetske 

varnosti, naslednji:  

 Pravilno in redno varnostno kopiranje vseh podatkov; 

 Namestitev protivirusne programske opreme in požarnega zidu z ustreznimi 

specifikacijami za vsako napravo. Upoštevajte, da je včasih vredno kupiti to 

vrsto programske opreme in ne uporabljati brezplačnih ali poskusnih različic; 

 redno posodabljanje vaših sistemov; 

 Spoštovanje varnostnega okvira ali njegovega dela; 

 izbrati močna gesla in jih zaščititi tako, da jih ne delite z nikomer in jim ne 

dovolite, da bi bila izpostavljena; 

 pridobitev potrdila https za vaše spletno mesto; 

 preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, do vaših prostorov ali naprav; 
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 Upravljanje samo s programsko opremo iz zaupnih virov, ki so potrjeni in 

preverjeni ter vsebujejo vse potrebne tehnične varnostne ukrepe. 

Obstajajo številna spletna orodja, ki jih lahko uporabite, bodisi da ocenite svojo varnost 

ali ugotovite, ali je bila kršena vaša varnost. 

 orodja za oceno varnosti so lahko uporabna za preverjanje tega, kako dobro ste 

uvedli varnostne ukrepe v vašem podjetju. Eden od primerov je orodje Microsoft 

Security Assessment Tool, ki ga najdete in prenesete v [10] 

 Orodja, ki vam bodo v pomoč pri učenju vseh kompromisov vaših e-poštnih 

računov. Nekatera med njimi tudi poudarjajo resnost tveganj spletnih napadov 

na današnjem internetu. Eden od primerov je orodje "Ali sem bil pwned?", Ki ga 

najdete v [11]. Vsi podatki o tem orodju izhajajo iz javno objavljenih "kršitev" ali 

z drugimi besedami, osebnih podatkov o računih, ki so bili nezakonito dostopni, 

nato objavljeni v javni domeni. "Ali sem bil pwned?" jih naredi dostopne in 

omogoča enostavno iskanje.  

III. Študija primera, 2. del 

Če ponovno preučimo študijo primera o Ransomware, lahko analiziramo korake, ki so 

potrebni za rešitev takšne težave. 

Najprej morate razumeti, da bodo do takrat, ko se zavedate, da vas takšna programska 

oprema napade, vaše datoteke (vse ali nekatere od njih) že šifrirane. Torej, kako se 

odzvati? 

Prvi korak je ustaviti napad. Da bi to storili, morate prekiniti dostop okužene naprave 

do omrežja. Če imate na primer, centraliziran imenik datotek, kar pomeni strežnik z 

vsemi dokumenti, ki so tam locirani, in uporabniki, ki so z njim povezani iz ločenih 

naprav, morate odjemalcu onemogočiti dostop do tega strežnika za vse uporabnike. 

To morate narediti zato, ker ransomware deluje prek uporabniške okužbe, okuženim 

uporabnikom morate preprečiti dostop do vseh podatkov na strežniku. To storite tako, 

da naredite strežnik "samo za branje", tako da noben uporabnik ne bi mogel pisati. 

Seveda bo to negativno vplivalo tudi na onemogočanje dostopa za pisanje za vse 

"nedolžne" uporabnike. Zelo pomembno je, da ne izklopite strežnika. Potrebno je delati 

z vsemi razpoložljivimi dnevniki. 
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Zdaj morate najti okuženega uporabnika, tako da ohranite omejitve dostopa do 

strežnika samo zanj in dovolite dostop drugim uporabnikom. Tukaj lahko najdete, kdo 

je ta oseba, tako da preverite, kdo je imel dovoljenje za napadane datoteke in kdo je 

dostopal do njih tik pred napadom. Okuženemu uporabniku je treba naročiti, da takoj 

odklopi ethernetni kabel, da se odklopi iz omrežja (ali prekine povezavo z omrežjem 

wi-fi), da se bo napad ustavil. Upoštevajte, da uporabnik ne bi smel zaustaviti 

računalnika, ker bi lahko prišlo do izgube pomembnih informacij o napadu v pomnilniku 

računalnika, ki ga boste izbrisali pri odklopu napajanja.   

 

 
 

Slika 8 - Centralizirani imenik datotek 

 

Če ste uporabnik ene naprave z datotekami v napravi, odstranite napravo iz omrežja, 

vendar je ne izključite iz istih razlogov, navedenih zgoraj.  
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Slika 9 - Datoteke, ki se nahajajo na eni napravi 

 

Kot drugi korak morate oceniti škodo, ki je bila storjena. Če bi upoštevali načelo 

zaupnosti, boste verjetno imeli manjšo in omejeno škodo. V primeru centraliziranega 

datotečnega imenika to pomeni, da če je imel vsak od vaših uporabnikov dovoljenje za 

dostop do le nekaj skupnih podatkov strežnika in je napadalec šel skozi enega 

uporabnika, se bodo poškodovale samo njegove / njene dostopne datoteke.  

Če ste upoštevali načelo integritete, ste lahko prepričani, katere datoteke so bile med 

napadom poškodovane, če jih primerjate s prejšnjim stanjem (na primer nedavno 

varnostno kopijo). Pri ocenjevanju škode, če želite, lahko za kasnejšo analizo ustvarite 

kopijo diska ali okuženih datotek. 

Tretji in zadnji korak je obnovitev. V tej študiji primera je napad načelo utrpelo 

razpoložljivosti. Najboljša praksa za sledenje je, da očistite svoj sistem in nato obnovite 

vse svoje podatke z uporabo najnovejših varnostnih kopij. Če želite očistiti svoj sistem, 

preden obnovite podatke, lahko formatirate in znova namestite operacijski sistem ali 

pa poskusite dezinficirati napravo tako, da se zažene v varen način in zaženite globoko 
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optično branje protivirusne programske opreme. To ne bo pomagalo pri dešifriranju 

vaših podatkov, ampak lahko očisti vaš sistem okužb, tako da se lahko obnovljena 

varnostna kopija varno uporablja. Zdaj lahko razumete pomen rednih varnostnih kopij. 

Zato je razpoložljivost rešena. Ne pozabite obnoviti dostopa do strežnika. 

V primeru, da nimate na voljo nobene varnostne kopije, je tukaj seznam nekaterih 

stvari, ki jih lahko poskusite [30], [31]:  

 se vrnite na zdrav sistem za obnovitev sistema, če ga imate; 

 poskusite obnoviti starejšo različico datotek z uporabo programske opreme 

senčnega raziskovalca ali orodja za obnovitev podatkov; 

 poskusite identificirati posebno vrsto ransomware (obstaja nekaj razpoložljivih 

spletnih orodij, ki to lahko storijo) in če jih prepoznate, preverite, ali je orodje za 

dešifriranje že na voljo in ga uporabite.  

Zgornji scenarij zveni grozljivo, vendar ga je mogoče relativno enostavno rešiti, če 

upoštevate tri načela in rešitve, ki smo jih obravnavali v celotnem poglavju.  
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Redno se ustvarjajo varnostne kopije računalnikov  

Sistemi se redno posodabljajo  

Anitvirus je nameščen previlno in skladno z okvirji  

Požarni zid je nameščen  

Ocena tveganja je opravljena  

Sledite varnostnemu okviru, da bi postali bolj varni  

Vzpostavite VPN omrežje za svoje uporabnike, ko ga 

potrebujete 

 

Pridobite preverjeno varno potrdilo za svoje spletno mesto 

(Https) 

 

Ne dostopajte do spletnih strani, ki so označene kot negotove 

iz brskalnika 

 

Uporaba močnih gesel in njihova skritost od vsakega 

nepooblaščenega posameznika 

 

Nadzirajte fizični dostop do vaših prostorov in naprav  

Potrdite identiteto pošiljatelja elektronske pošte, preden 

zagotovite podatke ali kliknete na katere koli datoteke v e-

poštnem sporočilu 

 

Šifriranje shranjenih občutljivih podatkov (npr. Z uporabo 

namenske programske opreme) 

 

Ne prenesite nezaupne programske opreme  

Kontrolni seznam nastavitev požarnega zidu 

Uporabite pravilo z dovoljenimi storitvami v požarnem zidu  
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Preglejte glave paketa  

Uveljavite pravila  

Kontrolni seznam za nadzor omrežja 

Uporabite šifrirano komunikacijo za resne transakcije svojega 

podjetja 

 

Snemanje in obdelava omrežnega prometa  

Odkrjite znane napade  

Odkrijte anomalije  

Znebite se zlonamernega prometa  
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Asset / Sredstvo: kot sredstva lahko štejemo vse informacije, podatke, naprave, 

računalniške sisteme in storitve, ki podpirajo dejavnosti, povezane z informacijami. 

Tako lahko v to definicijo vključimo tudi ljudi, ki proizvajajo delo na informacijskem 

računalniškem sistemu. V zvezi s spletno varnostjo je treba vsa sredstva zaščititi. 

Threat / Grožnja: vsaka morebitna kršitev, ki bi lahko omejevala varnost in povzročila 

škodo sredstvu. Lahko je bodisi namerna, naključna ali celo posledica naravne 

nesreče. 

Threat agent / Agent grožnje: Vsak posameznik ali subjekt, ki želi storiti škodo 

sredstvu, ali pa mu škoduje npr. nekdo izklopi strežnik z napako ali fizično preide v 

sistem. 

Vulnerability / Ranljivost:  pomanjkljivost pri oblikovanju ali izvajanju sredstva, ki bi 

ga lahko izpostavila grožnji ali agentu grožnje in mu omogoča, da jo uporabi za 

spodkopavanje varnosti. Primeri se lahko razlikujejo od vprašanj na visoki ravni, kot so 

slaba varnostna kopija ali težav z nizko stopnjo, kot je slabo kodiranje. 

Exploit / Izkoristek: katera koli programska oprema ali orodja, ki so namerno uporabili 

za izkoriščanje ranljivosti na sredstvu, da bi povzročili nepravilno delovanje ali 

nenormalno funkcionalnost. Očitni primer je lahko vdiranje orodij. 

Firewall / Požarni zid: pri računalništvu je požarni zid omrežni varnostni sistem, ki 

nadzoruje dohodni in odhodni omrežni promet na podlagi vnaprej določenih varnostnih 

pravil. Požarni zid običajno vzpostavlja oviro med zaupnim notranjim omrežjem in 

nezaupnim zunanjim omrežjem, kot je internet. 

Risk / Tveganje: verjetnost, da bo grožnja izkoristila ranljivost na sredstvu in 

povzročila škodo. Tako kot v vseh verjetnostnih teorijah je tveganje lahko večje ali 

manjše zaradi nekaterih pogojev. Na primer, lahko rečemo, da obstaja večje tveganje 

za izgubo nekaterih podatkov, če obstaja samo ena varnostna kopija, ali obstaja večje 

tveganje, da bi nekdo napadel bančni podatkovni strežnik, namesto da bi napadel 

strežnik za zbiranje fotografij. 

Attack / Napad: katerikoli naklepni dogodek, ki škoduje sredstvu bodisi s samo 

pridobitvijo (pasivnim napadom) ali z urejanjem, uničenjem, odstranjevanjem ali celo 
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odkrivanjem brez kakršnega koli dovoljenja (aktivni napad). Primeri so napadi 

zavrnitve storitve, kršitev podatkov itd.  

Fault / Pomanjkljivost: vsak naključni dogodek, ki škoduje sredstvu, na primer fizično 

uničenje opreme. 

Mitigation / Ublažitev: vsako orodje, storitev ali sistem, ki zmanjšuje nevarnost 

napada. 

Compensating control / Nadomestni nadzor: vsa orodja, storitve ali sistemi, ki 

zmanjšujejo nevarnost napada na sredstvo z namernim stopiti na pot groženji. Primer 

je požarni zid med internetom in računalniškim sistemom. 

Associated individual / Povezani posameznik: oseba, ki je pomembna in je 

povezana z informacijami. 

 

Glosar je bil ustvarjen z uporabo definicij iz [5] in tudi [12], [13], [14], [15], [16], [20]  
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Ohranjanje varnega sistema po spletu je zapleteno vprašanje, vendar se ga lahko 

lotimo z izvajanjem nekaterih posebnih previdnostnih ukrepov, in sicer tako, da 

postopamo po korakih, po potrjenih postopkih in protokolih ter z uporabo določenih 

rešitev ob pojavu težave. 

Najpomembneje je, da morajo vsi sistemi kadarkoli izpolnjevati tri glavna načela trijade 

Cie: zaupnost, integriteta, razpoložljivost. Če ne morete reči, da ste za vsak sistem in 

proces v vašem podjetju pokrivali triado Cie, boste imeli prej ko slej težave. Da bi 

zmanjšali morebitne prihodnje težave in tveganje, morate razmišljati o načelih v vsaki 

fazi življenjskega cikla sistema, redno ponovno preučevati varnost in vsakič, bo postal 

boljši kot prej. 
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Seznam okrajšav 

 

Abbreviation Definition 

DDoS Distributed Denial of Service - Porazdeljena zavrnitev storitve  

DoS Denial of service - Zavrnitev storitve 

ICT Information and Communication Technologies – Informacijske in 

komunikacijske tehnologije  

LFI Local File Inclusion - Lokalna vključitev datotek 

PHPi PHP injection or PHP Object Injection  

RFI Remote File inclusion - Vključitev v oddaljeno datoteko 

SQLi SQL Injection attacks - SQL Injection napadi  

XSS Cross-site Scripting  
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V zadnjih letih so se močno povečale digitalne varnostne grožnje in različni incidenti 

digitalne varnosti. Te različne grožnje in incidenti v zvezi z digitalno varnostjo 

povzročajo resnične posledice, tako gospodarske kot socialne, za javni sektor, 

zasebne organizacije, da ne omenjam posameznikov. Različni primeri teh posledic so 

lahko: finančna izguba, izguba strank ali zaupanja partnerjev, skazenje ugleda 

organizacije, motnja organiziranosti itd. Danes so gospodarske dejavnosti zelo 

povezane in se zanašajo na podatke. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

in zlasti internet, so sedaj bistvenega pomena za delovanje gospodarstva. Vlade, javne 

in zasebne organizacije ter posamezniki so danes tako ali drugače odvisni od digitalnih 

orodij. Taki problemi, kot so "Big Data" in "internet stvari", ponujajo velik potencial 

inovacij v zvezi s proizvodi in storitvami. Toda vplivajo tudi na obseg in obseg digitalne 

varnosti. Da ne omenjam števila spletnih strani z vdori vsak dan in števila virusov, 

ustvarjenih vsak mesec. Potrebne so strategije za upravljanje digitalne varnosti, ki so 

bistvene za gospodarske in družbene dejavnosti. Zato lahko izvajanje postopkov 

ocene tveganja pomaga zagotoviti digitalno varnost v gospodarskih in družbenih 

dejavnostih. 

Ocena tveganja je proces ugotavljanja, analiziranja in vrednotenja potencialnih 

nevarnosti, s katerimi se lahko sooča organizacija, in vplivajo na njeno sposobnost 

vodenja poslovanja. Ocena tveganja bi morala prav tako zagotoviti ukrepe, procese in 

kontrole, ki zmanjšajo vpliv teh nevarnosti na tekoče in prihodnje poslovanje [1]. Da bi 

lahko izvedla oceno tveganja, mora organizacija opredeliti morebitna tveganja in 

ugotoviti verjetnost takšnih groženj. Ocena tveganja je koristna, kadar: načrtuje 

projekte, izboljša varnost delovnega mesta, pripravi dogodke, načrtuje spremembe v 

okolju (novi konkurenti, spremembe v vladnih politikah itd.) [2]. 

Digitalno gospodarstvo organizacijam omogoča, da se povečajo in razširijo, hkrati pa 

zaradi hitrega razvoja tehnologije prinaša tudi nove izzive na področju varnosti in 

zasebnosti. Digitalna varnostna tveganja so skrb tako za manjše kot za velike 

organizacije. Zato je ocena tveganja tudi edini način za zagotovitev, da izbrani nadzor 

kibernetske varnosti ustreza tveganjem, s katerimi se sooča organizacija. V oceni 

tveganja organizacija oceni verjetnost nastanka tveganja in stroške organizacije, če se 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 141  

 

tveganje zgodi [3], ocena tveganja digitalne varnosti zagotavlja, da se čas, 

prizadevanja in sredstva ne porabijo za izvajanje metod za zaščito pred nevarnostmi, 

ki so verjetno ne bodo zgodile, ali pa ne bodo imele pomembnega vpliva na 

organizacijo [4]. 

Digitalni ekosistem je danes bistvenega pomena za gospodarstvo in zaradi velikih 

incidentov digitalne varnosti, OECD pravi, da bi morali direktorji in vlade digitalno 

varnost obravnavati kot gospodarsko tveganje: "Digitalno varnostno tveganje je treba 

obravnavati kot ekonomsko in ne tehnično vprašanje ( ...) "[5]. To pomeni, da je 

pomembno integrirati oceno varnosti digitalnega tveganja v celoten proces 

obvladovanja tveganj in proces odločanja organizacije. 

Glavni cilj tega poglavja je zagotoviti celovit pregled pristopov ocene digitalnega 

varnostnega tveganja, ki jim morajo slediti potencialni mladi podjetniki in mladi 

podjetniki v svojih digitalnih podjetjih in poudariti pomen izvajanja strategij digitalnega 

varnostnega tveganja v spletnih podjetjih. 

Poglavje je namenjeno opremljanju potencialnih mladih podjetnikov in mladih 

podjetnikov s praktičnim znanju o tehničnih vidikih (digitalna varnost kot tehnično 

tveganje) in o ekonomskih vidikih (digitalna varnost kot gospodarsko tveganje) 

digitalne varnosti. To poglavje vsebuje pregled prednosti in slabosti, ki izhajajo iz 

izvajanja ali ne izvajanja ocene digitalnega varnostnega tveganja. 

Prav tako so zagotovljeni praktični nasveti in opisani primeri dobre prakse o načinu 

načrtovanja in izvajanja ocene varnostnega tveganja. To poglavje vključuje tudi 

primere, kako strategija digitalnega varnostnega tveganja dejansko deluje in kako jo je 

treba izvajati na organizacijski ravni, da bi bila del skupne organizacije za obvladovanje 

tveganj in postopkov odločanja. Poleg tega so opisane možne pomanjkljivosti in vrzeli, 

ki jih je treba preprečiti, pa tudi pristopi za njihovo premagovanje. 

Poglavje vsebuje celovit terminološki slovar, kot tudi kontrolni seznam ocene tveganja 

za varnostno tveganje, ki je potreben za popolno znanje o temi, ki je na voljo. 
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Ob upoštevanju pomembnosti ocene digitalnega varnostnega tveganja in potrebe po 

oceni digitalnega varnostnega tveganja bi morale biti del splošnega upravljanja tveganj 

in procesov odločanja v tem poglavju osredotočene na tehnično razsežnost, saj je 

ocena digitalnega varnostnega tveganja tehnične in gospodarske razsežnosti. Ta 

oddelek opisuje različna tehnična tveganja v zvezi z digitalno varnostjo in izbiro 

ustreznih kontrol za obravnavanje ugotovljenih tveganj. Vsebina je organizirana na 

podlagi kontrastne predsodke prednosti in slabosti zaradi izvajanja / neuporabe takšnih 

strategij. 

Obstaja veliko digitalnih tveganj za podjetja in organizacije, ki  lahko izhajajo iz različnih 

panog, sektorjev in so lahko različnih velikosti, pa tudi z različno varnostno zrelostjo. 

Toda vse vlade, javne in zasebne organizacije, pa tudi posamezniki, morajo upravljati 

in ublažiti svoja digitalna tveganja. Digitalna varnost kot tehnično tveganje bi morala 

biti tudi pomembna za potencialne mlade podjetnike in mlade podjetnike v svojih 

digitalnih podjetjih. Kot tehnično tveganje predstavlja podjetjem grožnje, kot so izguba 

gospodarskega premoženja in škodovanje njihovemu ugledu. 

V tem razdelku so opisana različna tehnična tveganja v zvezi z digitalno varnostjo, 

povezana z: zlonamerno programsko opremo, spletnimi napadi, napadi spletnih 

aplikacij, phishing, neželeno pošto, zavrnitvijo storitev, ransomware, botneti, notranjo 

grožnjo, fizično manipulacijo, uhajanjem informacij, kompleti za izkoriščanje, 

kibernetsko špijunažo, ki so podrobno opisane v poglavju "Kibernetska varnost". 

Seznam različnih tehničnih tveganj je zbirka trenutnih groženj v letu 2017, ki temelji na 

Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) "Landscape Report  

2017" [6]. 

Poznamo definicijo zlonamerne programske opreme, ki je na voljo v poglavju 

"Kibernetska varnost" in običajnih vrstah zlonamerne programske opreme, kot so: 

virusi (ki okužijo programske datoteke in / ali osebne datoteke), črvi (ki se lahko 

ponovijo v omrežju), vohunsko programsko opremo in keyloggerje (ki zbirajo osebne 

podatke o uporabniku), trojanske konje (ki izgledajo in lahko celo delujejo kot zakonita 

programska oprema), rootkit (ki pridobi administrativne pravice operacijskega sistema 

za zlonamerne namene), brskalnik ugrabiteljev (ki spreminja nastavitve spletnega 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 143  

 

brskalnika), zloraba (uporaba legitimnih spletnih sistemov oglaševanja, da bi širili 

zlonamerno programsko opremo), zdaj opisuje različna tehnična tveganja v zvezi s 

tem vidikom digitalne varnosti [7]. 

Ko so zgoraj navedene grožnje prisotne na napravi ali se prenašajo prek omrežja, 

lahko odvajajo napravo ali omrežne vire in upočasnijo internetno povezavo. Obstajajo 

tudi druga tehnična tveganja, ki izhajajo iz teh groženj, saj zlonamerna programska 

oprema lahko: 

 Uniči ali poškoduje vaše poslovne ali osebne datoteke, 

 izključijo protivirusno programsko opremo ali celo ovirajo funkcije spletnega 

brskalnika, da preprečijo prenos orodij za odstranjevanje virusov, 

 zbira pritiske na tipke, ki se lahko uporabljajo za zaustavljanje številk kreditnih kartic 

in gesel, 

 ugrabi spletni brskalnik ali napravo, da bi jo zlonamerno ali komercialno uporabil ali 

pa vas usmeril na spletno mesto, ki vas poskuša prepričati, da vnesete gesla v 

svoje račune, 

 Pošlje kopije same sebe vašim stikom [8]. 

Spodaj lahko najdete izbor najpomembnejših ustreznih kontrol za preprečevanje in 

obravnavo ugotovljenih tveganj, ki prihajajo iz zlonamerne programske opreme: 

 uporabite le licencirane kopije programske opreme in / ali prenesite programsko 

opremo iz znanih in zanesljivih virov, 

 namestite samo programsko opremo, ki je potrebna na napravi, saj dodatna 

neuporabljena programska oprema povzroča dodatno grožnjo, 

 shranite izvirne kopije programske opreme na varno mesto, 

 back-up your files and system regularly and store copies in a safe location, 

 redno varnostno kopirajte datoteke in sistem ter shranite kopije na varno mesto, 

 ne uporabljajte programske opreme, diskov, prenosnih diskov iz domačih sistemov 

itd.. 

Spletni napadi, ki uporabljajo sisteme in storitve s spletom, so opisani tudi v poglavju 

"Kibernetska varnost". Po branju tega poglavja že poznate različne vrste teh napadov, 

kot so: izkoriščanje spletnega brskalnika (zlonamerne kode, ki uporabljajo ranljivost v 

operacijskem sistemu ali nameščeni programski opremi), spletni strežniki in 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 144  

 

izkoriščanje spletnih storitev (izkoriščanje napake ali ranljivost spletnega strežnika ali 

spletnih storitev), napadi na vožnjo (nenameren prenos računalniške programske 

opreme iz interneta), napadi na vodo (okužba izbranih spletnih mest z zlonamerno 

programsko opremo), napadi med brskalnikom (prestrezanje občutljivih podatkov in 

podatki). Zdaj lahko opišemo različna tehnična tveganja v zvezi s tem vidikom digitalne 

varnosti: 

 Izkoriščanje spletnega brskalnika se lahko na primer izvede s prevaro naslovne 

vrstice, kar pomeni, da uporabnik v vrstici prikazuje zaupanja vreden URL (na 

primer spletno banko), vsebino spletnega mesta pa nadzira napadalec. To se 

lahko uporabi za krajo podatkov za prijavo in dostop [9], 

 

 Spletni strežniki in izkoriščanje spletnih storitev lahko na primer uporabljajo 

ranljivost Cross Site Scripting, kar pomeni, da lahko napadalec izvede 

zlonamerne skripte, na legitimno spletno mesto ali spletno aplikacijo. To se 

lahko uporabi za zbiranje podatkov s strani, ugrabitev uporabniških sej, 

preusmeritev uporabnikov, zbiranje informacij o uporabniku, ki obišče spletno 

mesto [10], 

 

 Napadi mimogrede lahko namestijo keylogger, ransomware na napravo ali celo 

ustvarijo backdoor, ki napadalcu omogoča, da namesti še več škodljivih 

programov. To se lahko uporablja za šifriranje podatkov na napravi in zahteva 

odkup ter zbiranje pritiskov ali iskanje gesel, informacij o računu in drugih 

občutljivih podatkov, za nepooblaščen dostop ali nepooblaščene transakcije 

[11], 

 

 Napadi z vodo se uporabljajo za napad profilirane skupine uporabnikov z 

zlonamerno kodo in namenom ukrasti podatke ali prevzeti nadzor nad sistemi v 

organizaciji, industriji ali v regiji (profilirana skupina). To lahko privede do 

groženj pri številnih organizacijah, vključno z zdravjem, tehnologijo, 

izobraževanjem, vlado itd. [12] 
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 Napadi med brskalnikom se pogosto uporabljajo za krajo enkratnih kod za gesla 

(SMS), ki jih banke uporabljajo za overjanje denarnih nakazil uporabnika. Ko je 

naprava okužena s trojanskim konjem v računalniku, in se uporabnik pomakne 

na spletno spletno bančništvo, ta seja sproži trojanskega konja, ki lahko 

spremeni številko računa in / ali znesek bančnega nakazila, hkrati pa prikaže 

spletno stran z zakonitimi podatki o transakciji uporabniku [13]. 

Kot lahko vidimo zgoraj, so spletni napadi pogosto uporabljeni za krajo prijave, gesel 

in drugih informacij o dostopu / enkratnih geselskih kod, da bi pridobili nepooblaščen 

dostop do sistemov ali vodili nepooblaščene transakcije prek spletnega bančništva. 

Kar je velika nevarnost za uporabnike in organizacije, zato je pomembno sprejeti 

ustrezne kontrole za preprečevanje in obravnavo ugotovljenih tveganj. da preprečite 

in zdravite ta tveganja lahko storite to, 

 namestite protivirusno in anti-spyware programsko opremo in jo posodabljajte, 

 vedno obdržite svoj operacijski sistem in spletni brskalnik 

 nastavite varnostne možnosti v spletnem brskalniku (na primer: uporabite pop-up 

blocker, ne shranjujte gesel in informacij o obrazcu), 

 uporabite internet, kjer ste prijavljeni kot uporabnik, ki nima skrbniških pravic, 

 oglejte si e-poštna sporočila v navadnem besedilu, ne kot HTML-pogled, 

 pri nakupu na internetu uporabite predplačniško kreditno kartico, 

 ne uporabljajte svojega spletnega bančništva na nezaupnih napravah ali omrežjih, 

 ročno vnesite naslov spletnega mesta in nikoli ne zaupajte vrstici URL [14]. 

Tudi priljubljenost teh virov in projektov na osnovi odprtega vira ali javnega vira, kot so 

Joomla in Wordpress vtičniki, mesta Magento itd., je pomembana z vidika digitalne 

varnosti. Kot že veste, iz poglavja "Kibernetska varnost" spletna aplikacija napade API-

je spletnih aplikacij. Tukaj lahko preberete tudi več o vrstah takih napadov: SQL 

Injection (SQLi - tehnika vbrizgavanja kode), lokalna / oddaljena vključitev datotek (LFI 

/ RFI - spletna aplikacija vključuje datoteke na spletnem strežniku), skriptni medsebojni 

splet XSS - izvajanje zlonamernih skriptov, na legitimno spletno mesto), PHP injekcija 

ali PHP Object Injection (PHPi - izdelava različnih vrst zlonamernih napadov). 

Spletne aplikacije niso več omejene samo na predstavitev besedila in slik, kot brošuro 

za papir. Varnostna tveganja spletnih aplikacij lahko neposredno ogrožajo 

organizacije, saj danes vsi osebni in poslovni uporabniki dnevno uporabljajo spletne 
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aplikacije. Spletne aplikacije so ključna orodja, ki zasebnim uporabnikom, 

organizacijam, strankam in celo državam omogočajo komunikacijo, dostop in obdelavo 

informacij. Te informacije lahko vključujejo na primer: finančne podatke, zdravstvene 

zapise, podatke o nacionalni varnosti itd. [15]. 

Tukaj je nekaj tehničnih tveganj, ki se tičejo tega aspekta digitalne varnosti: 

 kršitev varnostnih mehanizmov Sistema, 

 pridobivanje informacij, ki ne bi smele biti na voljo zunaj vloge in / ali organizacije 

(na primer intelektualne lastnine), 

 pridobitev nepooblaščenega dostopa do spletnih aplikacij in shranjenih 

podatkov (na primer: imena, številke kreditnih kartic in katere koli druge vrste 

zaupnih in občutljivih komercialnih podatkov), 

 vohunjenje brskalnika (manipulacija s piškotki lahko nepooblaščenim 

uporabnikom omogoča, da se pretvarjajo, da so zakoniti uporabniki), 

 povišanje privilegijev pooblaščenim uporabnikom, 

 Kraja identitete, kraje storitve ali vsebine in goljufij s kreditnimi karticami, 

 zavrnitev storitve. 

Ker so se razvile spletne aplikacije in so bile spletne aplikacije varne, moramo navesti 

najpomembnejše ustrezne kontrole za preprečevanje in obravnavo ugotovljenih 

tveganj: 

 program za obvladovanje tveganj je bistven, politike in postopki bi morali prenehati 

uporabljati spletne aplikacije z ranljivostmi, 

 usposabljanje programerjev za varno programiranje 

 spletne aplikacije morajo preskusiti profesionalni varnostni preizkuševalci pred 

namestitvijo [16], 

 posodabljanje varnostnih popravkov za spletne strežnike in aplikacije, 

 z uporabo sistemov za odkrivanje vdorov (IDS) in sistemov za preprečevanje 

vdorov (IPS), 

 z uporabo naprednih požarnih zidov (ki omogočajo spuščanje zlonamernih 

paketov), 
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 skeniranje za programske ranljivosti po tem, ko je bila napisana aplikacija, s 

specializirano programsko opremo, 

 uporaba skenerjev spletnega strežnika za iskanje nevarnih datotek na spletnih 

strežnikih. [15]. 

Prav tako je pomembno poudariti, da takšne težave kot: 

 sirotišne spletne aplikacije (ki jih razvijejo ekipe, ki niso več s podjetjem ali spletnimi 

aplikacijami, ki se ne vzdržujejo več), 

 stare spletne aplikacije (stare spletne aplikacije, ustvarjene pred izvajanjem 

varnostnih politik), 

 kratek čas za tržno uporabo spletnih aplikacij, 

 prilagojene spletne aplikacije (spletne aplikacije, ki so razvite v spletu, so 

izpostavljene visokim človeškim napakam), 

 povečajo varnostna tveganja spletnih aplikacij [17]. 

 

Ker je phishing na žalost zelo priljubljena internetna goljufija, je pomembno vključiti 

lažno predstavljanje v oceno tveganja za digitalno varnost.  

Uspešni phishing napad lahko povzroči takšna tehnična tveganja kot: 

 uporabo računalnika za namestitev virusov in črvov, 

 pošiljanje e-poštnih sporočil phishing vsem vašim e-poštnim stikom, 

 uporaba ukradenih podatkov za dostop do organizacije organizacije, prekinitev 

varovalnih mehanizmov sistema, 

 odprtje lažnih bančnih računov ali kreditnih kartic z ukradenimi osebnimi podatki in 

njihova uporaba v nezakonitih transakcijah, 

 uporaba vašega spletnega bančnega sistema, da bi naredili goljufane bančne 

prenose ali spletne nakupe. 

Zgornja tehnična tveganja lahko vodijo do takih gospodarskih tveganj, kot so: finančne 

izgube, reputacijska škoda. 

Za zmanjšanje zgornjih tveganj je treba izvajati takšne kontrole: 

 opredeliti oddelke, ki jih phishing najverjetneje oškoduje, 

 razviti načrt zaščite in zaščite pred lažnim predstavljanjem, 
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 sporočiti načrt zaposlenim v vaši organizaciji in zunanjim strankam (partnerjem, 

kupcem itd.), 

 usposobiti svoje zaposlene [18]. 

 

Spam lahko pošljejo botneti ali računalniki, okuženi z virusi, prav tako pa je spam 

problem socialnih medijev, kot so: Facebook, Twitter in LinkedIn. Z napadi z 

neželenimi vsebinami na socialne medije lahko goljufi  pridobijo dostop do strani profila 

uporabnika, kjer lahko objavljajo moteče povezave, slike ali videoposnetke. Spam je 

tudi problem na neposrednem sporočanju v socialnih medijih. Opazimo lahko, da 

pošiljatelji neželene pošte prehajajo iz e-pošte na socialne medije. Torej, kaj so 

tehnična tveganja neželene pošte: 

 okuževanje računalnikov, spletnih aplikacij, strežnikov in omrežij z virusi in / ali 

zlonamerno kodo, 

 e-poštna sporočila z neželeno pošto zavzamejo prostor za shranjevanje na e-

poštnih strežnikih, 

 e-poštna sporočila neželene pošte lahko ustvarjajo veliko število strežniških zahtev 

in včasih lahko povzročijo tudi napako v strežniku, 

 naprave, ki so okužene z uporabo neželene vsebine, lahko postanejo del botnetov, 

zaganjajo zlonamerno programsko opremo, pošiljajo neželeno pošto ali sodelujejo 

pri napadih z distribucijo Denial of Service (DDoS). 

 

Organizacije se lahko zaščitijo pred neželeno pošto in različne negativne posledice 

neželene pošte: 

 z uporabo anti-spam vtičnikov na e-poštnih strežnikih, ki ga vedno posodabljate, 

vtičnik za preprečevanje neželene pošte mora skenirati vsa vhodna in odhodna e-

poštna sporočila za neželeno pošto in zlonamerno programsko opremo, 

 vtičnik proti neželeni pošti mora uporabljati tehnike, kot so: filtriranje ugleda ali 

ujemanje vzorcev, za odkrivanje novih in nastajajočih oglaševalskih akcij, 

 nastavitev opozoril, ko je e-poštni strežnik organizacije postal del botneta, da se 

zagotovi, da se infrastruktura organizacije uporablja le na zakonit način [19]; 
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 Prav tako bi morali biti uporabniki izobraženi: ne smejo odgovoriti na neželene e-

poštne sporočil, ne smejo klikati nobenih povezav ali prenesti / odpirati datotek v 

neželeno pošto, niti posredovati e-poštnega sporočila od nekoga, ki ga ne poznajo, 

za uporabo neželenega filtra , morajo prijaviti vsiljeno pošto [20], 

 v družabnih medijih: ne uporabljajte aplikacij, ki jim ne zaupate, pazite na sumljivo 

povezavo, objavljeno na socialnih medijih ali poslano z neposrednim sporočanjem, 

 vedno izbrišite iz aplikacij račune družabnih omrežij, ki jih ne poznate, 

 z aplikacijami izbrišite vsa objavljena / posredovana sporočila / poslana v vašem 

imenu in obvestite prejemnike, da ste morda pošiljali neželeno pošto [21]. 

Ker večina organizacij uporablja svoje spletne aplikacije in strežniške infrastrukture kot 

svoje redne operacije, je zaščita spletnih aplikacij in strežnika pred napadi Denial of 

Service (DoS) in distribucijskimi napadi denial of service (DDoS) nekaj, na kar morajo 

organizacije paziti. DoS ali DDoS napadi zavrnejo zaposlene, člane ali imetnike 

računov, tako kot tudi dejansko zakonite uporabnike, storitve ali sredstva. Toda ti 

napadi imajo tudi druga tehnična tveganja: 

 visoko pasovno širino ali računsko porabo energije, 

 osebje IT se osredotoči na reševanje tega vprašanja, in tako lahko napadalec 

izvede drugačen napad, na primer na krajo podatkov, pa tudi netehnična tveganja, 

povezana z izgubo prihodka in škodo ugledu organizacij [22]. 

Kakšen bi moral biti odgovor na napad Denial of Service (DoS) in napad Distributed 

Denial of Service (DDoS) in kako zmanjšati tveganje zaradi takih napadov: 

 absorbiranje napada z uporabo požarnega zidu je najpreprostejši odziv, 

 možnost omejitve: dohodni promet iz nekaterih območij IP, število košar, ki jih 

uporabniki lahko ustvarijo, število poizvedb za iskanje na spletni strani, 

 narediti spletne strani, spletne aplikacije in sistem bolj učinkovite, kar zadeva 

procesno moč, 

 spodbujanje najboljše prakse pri kodiranju (na primer, da ostanejo varni pred 

prevladujočo spletno stranjo z iskalnimi poizvedbami), 

 z uporabo orodij za spremljanje, analiziranje dohodnega prometa in prepoznavanje 

zlonamernih zahtev, 
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 vnaprej ugotovite, kakšne ukrepe lahko sprejme ponudnik storitev, med napadom 

DoS / DDoS [23]. 

 

V poglavju "Kibernetska varnost" in tudi prej v tem poglavju smo omenili besedo botnet. 

Kakšna so tehnična tveganja, ki prihajajo iz te grožnje - ko je naprava okužena: 

 boti odvajajo računalniško moč ali omrežne vire naprave, izvajajo naloge 

napadalca, 

 poraba visoke pasovne širine, 

 ukradeni občutljivi podatki, 

pa tudi netehnično tveganje, povezano z visokimi pasovnimi širinami in škodo za ugled 

organizacij, kadar se njihova infrastruktura izvaja ali je cilj botneta. 

Organizacije lahko sprejmejo različne ukrepe za preprečevanje nevarnosti za botnet: 

 spremljanje uspešnosti omrežja in omrežnega prometa, odkrivanje nepravilnega 

vedenja omrežja, 

 redno je treba posodabljati programsko opremo vseh omrežij, strežnikov in naprav, 

 uporaba orodij za boj proti botnetu (požarni zidovi, protivirusna programska 

oprema, paketi za odkrivanje rootkitov, omrežni vohalniki in specializirani programi 

proti botu) za iskanje in blokiranje bot virusov, 

 hitro odstranjevanje virusov bot in odpravljanje varnostne ranljivosti, 

 Prav tako bi morali biti uporabniki izobraženi: ne smejo klikniti nobenih povezav ali 

prenesti / odpirati datotek v neželeni pošti [24]. 

 

Druga grožnja na področju kibernetske varnosti je notranja grožnja, ki smo jo 

obravnavali tudi v poglavju "Kibernetska varnost". Zakaj so te grožnje tako 

pomembne? Obstaja veliko razlogov, vendar moramo omeniti vsaj: 

 težko je odkriti namerne ukrepe, saj jih je težko ločiti od netrajne dejavnosti - 

rednega dela zaposlenih, 

 ponavadi zlonamerni delavci vedo, kako lahko prikrivajo svoja dejanja, zaradi česar 

je težko dokazati njihovo krivdo (poskusili bodo razložiti, da je bila napaka). 
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Torej, kako prepoznati takšne zlonamerne delavce: 

 zaposleni, ki prenesejo podatke na zunanje pogone, 

 zaposleni, ki dostopajo do podatkov, ki niso pomembni za njihovo delo, 

 zaposleni, ki pošiljajo podatke v osebne e-poštne račune, 

 zaposleni, ki zahtevajo dostop na višji ravni, ne da bi to potrebovali, 

 zaposleni, ki pogosto dostopajo do pisarne zunaj delovnega časa, 

 zaposleni, ki kršijo politike organizacije, 

 zaposleni, ki preveč uporabljajo tiskalnike in skenerje, 

 zaposleni, ki nameščajo programsko opremo, ki ni pomembna za njihovo delo, 

 zaposleni, ki poskušajo dostopati do omejenih območij [25].  

 

Kršitev podatkov in kraje identitete kot poseben primer kršitve podatkov so resne 

posledice številnih zgoraj omenjenih vprašanj, povezanih z varnostnimi tveganji. Obe 

temi sta bili obravnavani v poglavju "Kibernetska varnost". V tem poglavju je naveden 

izbor primernih kontrol za preprečevanje teh tveganj: 

 razviti in izvajati načrt varovanja izgube podatkov, 

 izobraževanje zaposlenih glede obdelave in zaščite podatkov, nudenje tehnične 

podpore, 

 ne zbirajte podatkov, ki jih ne potrebujete, 

 ne hranite podatkov na mnogih mestih, 

 naj bodo vaše aplikacije in sistemi vedno posodobljene, 

 ne pozabite, da šifriranje podatkov ne sme biti edina metoda vaše obrambe, 

 zahtevajte iste standarde od vaših prodajalcev in partnerjev [26]. 

Posebno pozornost je treba nameniti tudi zmanjšanju tveganja, da postanete žrtev 

kraje identitete, zato morate: 

 zmanjšati število kreditnih in debetnih kartic, ki jih imate, 

 zmanjšati število finančnih institucij, katerih storitve uporabljate, 

 uporabiti predplačniško kartico, za spletno nakupovanje, 

 nikoli ne navedite številke kreditne ali debetne kartice, osebnih podatkov po 

telefonu, po pošti ali na neustreznih spletnih mestih, 
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 se obrnite na izdajatelja vaše kreditne ali debetne kartice, ko pričakujete, da bo 

prišla nova ali ponovno izdana kartica in da ni v vašem poštnem nabiralniku, 

 vsako leto preverite poročila o kreditih [27]. 

Na žalost se ne morete popolnoma zaščititi in če tat želi ukrasti vaše podatke, so 

njegove ali njene možnosti izjemno visoke [28].. 
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Poznavanju tehnične dimenzije digitalnega varnostnega tveganja, je treba dodati tudi 

gospodarsko razsežnost. To poglavje pojasnjuje učinek digitalne varnosti na 

gospodarsko razsežnost, saj je potreben takšen poseben poudarek gospodarskim in 

socialnim dejavnostim, ne tveganje, ki bi ga bilo treba gledati samo z vidika digitalne 

infrastrukture. 

Gospodarska razsežnost digitalne varnosti bi morala biti tudi v velikem interesu za 

potencialne mlade podjetnike in mlade podjetnike v svojih digitalnih podjetjih, saj bi bilo 

treba digitalno varnostno tveganje obravnavati kot gospodarsko in ne samo tehnično 

vprašanje. To pomeni, da je pomembno integrirati postopke za oceno digitalnega 

varnostnega tveganja v celoten proces obvladovanja tveganj in procesov odločanja 

organizacije. Vse zainteresirane strani, vključno s potencialnimi mladimi podjetniki in 

mladimi podjetniki, se morajo zavedati, da lahko digitalna varnostna tveganja vplivajo 

na doseganje njihovih gospodarskih in socialnih ciljev. Zlasti potencialni mladi 

podjetniki in mladi podjetniki bi morali biti pooblaščeni za izobraževanje in veščine, ki 

so potrebne za razumevanje tega tveganja in vpliv njihovih odločitev na področju 

upravljanja digitalnega varnostnega tveganja na njihove poslovne dejavnosti. Poleg 

tega se morajo zavedati, da se ne morejo popolnoma zaščititi, zato se morajo za 

doseganje svojih gospodarskih in socialnih ciljev spopadati z določeno stopnjo 

digitalnih varnostnih tveganj. Poleg tega bi moralo upravljanje digitalnega varnostnega 

tveganja spoštovati interese drugih strank in družbe kot celote [29]. 

Digitalno varnost je mogoče obravnavati z vsaj štirih različnih vidikov, kot so: 

tehnologija, policija, nacionalna in mednarodna varnost ter tudi gospodarska in 

socialna blaginja. V tem poglavju pojasnjujemo vpliv digitalne varnosti na gospodarsko 

razsežnost, ki vključuje "ustvarjanje bogastva, inovativnost, rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje v vseh gospodarskih sektorjih, pa tudi druge vidike, kot so: individualne 

svoboščine, zdravje, izobraževanje, kultura, demokratično sodelovanje, znanost, 

prosti čas in druge razsežnosti blaginje, v katerih digitalno okolje ustvarja napredek 

"[30]. Ker je digitalno okolje bistveno za delovanje današnjih gospodarstev in družb in 

je vir inovacij. 
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Digitalni varnostni incidenti povzročajo različne posledice za prizadete organizacije, 

kot je spodkopani ugled (ko je blagovna znamka organizacije izpostavljena), izguba 

konkurenčnosti (ko so poslovne skrivnosti ukradene), finančna izguba, ki izhaja iz 

samega napada (na primer sofisticirane sheme prevare), do izgubljenega poslovanja, 

prekinitve poslovanja (na primer sabotaže), stroškov izterjave ali sodnih postopkov in 

glob. Prav tako je težko oceniti dejanske stroške incidentov digitalne varnosti, saj 

organizacije pogosto ne delijo takšnih informacij, saj se jih obravnava kot potencialno 

škodljive informacije. Zaradi tega ni nobenih statističnih podatkov ali virov podatkov o 

dejanskih stroških incidentov digitalne varnosti. "Prenehane organizacije lahko na 

koncu plačajo globe, pravne stroške in nadomestilo stroškov". Druga gospodarska 

posledica digitalnih varnostnih tveganj so spremembe v upravljanju organizacij po 

takšnih incidentih. V preteklosti so se številni direktorji ali direktorice odrekli in vodstvo 

na različnih ravneh je izgubilo službo zaradi kršitve varnosti, ki so jo razkrili mediji. Tudi 

posamezniki ter mala in srednja podjetja lahko zaradi kršitev podatkov doživijo 

finančne izgube, krajo identitete in druge gospodarske vplive. Posamezniki kot 

potrošniki lahko tudi izgubijo zaupanje v celoten sektor / sistem, ne le zaupanje 

posamezni instituciji, ki je prizadeta [31]. 

Organizacije in zlasti potencialni mladi podjetniki in mladi podjetniki morajo zagotoviti, 

da bodo njihovi digitalni varnostni ukrepi podpirali gospodarske in družbene dejavnosti. 

Nemogoče je odpraviti vsako morebitno tveganje, zato je treba sprejeti nekatere 

odločitve, pri čemer je treba upoštevati, da ukrepi digitalne varnosti "lahko povečajo 

finančne stroške, kompleksnost sistema in čas na trgu ter zmanjšajo učinkovitost, 

uporabnost, sposobnost razvijanja, inovativnost in udobje uporabnikov ". Vsa 

navedena vprašanja so stroški. [32]. 

Obvladovanje digitalnih varnostnih tveganj zahteva upoštevanje, da takšna tveganja 

dejansko obstajajo in določene spretnosti, ki jih lahko pridobite z izobraževanjem 

(nekatere od teh spretnosti lahko pridobimo prek našega elektronskega priročnika), 

prakso, izkušnjami in vsaka od njih so dodatni stroški za organizacije. 
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Če poznamo različna tehnična in ekonomska tveganja, bi morali videti jasno potrebo 

po integraciji digitalne varnosti kot dela skupnega upravljanja tveganj in procesov 

odločanja v organizaciji. 

Toda kaj tveganje točno pomeni? Razmišljamo lahko o naslednjem primeru: naročnik 

je naročil v naši spletni trgovini pol ure pred poldnevom, naš pravilnik o dostavi pravi, 

da če naroči pred poldnevom, bo naročilo prejel isti dan. Pohitimo, da izdamo in 

natisnemo račun, da lahko kurir pošiljatelju dostavi pošiljko pred odhodom za 

popoldanske pošiljke, da bomo upoštevali naš pravilnik. To je vsakodnevna, zelo 

možna situacija "nujnih" situacij. Obstaja tveganje, da bi prišlo do interneta, kar nas bo 

preprečilo, da bi izdali račun iz naše spletne trgovine. Obstaja tudi nevarnost, da se 

naprave (računalnik ali tiskalnik) sesujejo, zato ne bomo mogli natisniti računa. To ni 

ogromna varnostna kriza, lahko pa povzroči nezadovoljstvo strank, preklic naročila in 

sčasoma izgubo dobrega ugleda. 

Dober način za analizo in razumevanje tveganja je iskanje na naslednjih področjih: 

a) Do česar dostopamo, lahko poveča tveganje za ogrožanje varnosti. Ali vemo, ali 

so spletna mesta, do katerih dostopamo, varna? Včasih lahko ob obisku spletnega 

mesta iz brskalnika dobite obvestilo, da ima ta spletna stran nezaupen certifikat. 

Imate možnost nadaljevati ali oditi. Kaj boste naredili? 

Kaj pa programska oprema? Ali vemo, da je programska oprema, ki jo želimo 

namestiti, varna? Tudi če je popolnoma varno, ali je mogoče, da imamo v naših 

napravah nameščenih preveč aplikacij, ki upočasnijo delovanje? Ali je mogoče, da 

nismo imeli dostopa do najboljše programske opreme za naloge, ki jih moramo opraviti, 

in da bi zato postali manj produktivni? Ali naše osebne naprave povežemo s poslovno 

mrežo? Ali nalagamo ne-poslovno programsko opremo na računalnike? Ali dostopamo 

do in prenesemo nezakonito gradivo? 

b) Kjer se povežemo, lahko povečamo tveganje za ogrožanje celovitosti in zaupnosti 

naših sistemov. Ali smo lahko prepričani, da je omrežje, s katerim smo povezani 
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zaupno? Uporaba naših mobilnih naprav v nezaupnih omrežjih, kot je letališče Wi-

Fi, ali preprosto povezovanje s kavarno, bi lahko bili nevarni in škodljivi za naše 

podatke in naše naprave. 

c) Ko se dogodki zgodijo, se tveganje poveča. Če na primer pride do velikega 

katastrofalnega fizičnega pojava in prejmete e-poštno sporočilo, ki navaja, da je z 

rdečega križa in sprejemajo donacije, lahko takoj verjamemo? Najprej ga moramo 

preveriti. 

d) Kako se držimo najboljših praks varnosti? Ali sledimo najboljšim praksam? Ali 

imamo dovolj znanja pred tem? Če ne, potem moramo opraviti raziskave in se 

naučiti več, preden delamo. Več znanja pomeni manj tveganja. 

e) Zakaj uporabljamo te najboljše prakse? Morali bi biti sposobni logično razbrati in 

vedeti o vseh ukrepih, ki jih sprejemamo glede Kibernetske varnosti. Ne sledite 

samo množici ali temu, kar je napisano na eni spletni strani. Raziščite, raziskajte, 

vprašajte, se naučite in razumite. Mogoče bodo nekateri ukrepi za vaše podjetje 

dobri, ali pa bodo morda škodljivi. Če veste, zakaj nekaj storite, zmanjšate tveganje. 

Na primer, ko prejmete povezavo za klik ali e-poštno sporočilo za branje, tega ne 

storite samo brez razumevanja. Drug primer je nepotrebna uporaba storitev za 

izmenjavo datotek za shranjevanje podatkov samo zato, ker je lažja, ne da bi vedeli, 

katere grožnje lahko obstajajo. Kaj, če je vaše geslo ukradeno ali kaj, če za vedno 

pozabite vse svoje poverilnice? 

Poleg tega, da razumete tveganje, morate upoštevati tudi nekatere dejavnike tveganja, 

ki jih ne boste mogli spremeniti. Na primer, ne boste mogli spremeniti načina delovanja 

operacijskih sistemov ali kupljene programske opreme in ranljivosti, ki jih imajo. Lahko 

jih boste le še izboljšali z drugimi ukrepi. Morda bodo uporabniki zavrnili sledenje 

najboljšim praksam, ki jih boste določili za varnost svojega podjetja. Z njimi se boste 

morali soočiti na drugačni ravni, ne da bi pri tem ogrozili varnostne ukrepe ali 

kibernetsko varnost. 

Za upravljanje operativnega in organizacijskega tveganja lahko uporabite okvir za 

obvladovanje tveganj; proces dela za pomoč pri njihovem upravljanju. Toda kakšna je 

razlika med operativnim in organizacijskim tveganjem. Operativne storitve, sistemi ali 

funkcije v organizaciji se nanašajo na operativno tveganje, medtem ko se celotna 

struktura organizacije kot celote nanaša na organizacijsko tveganje. V okviru 
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upravljanja s tveganji Dejavnosti na področju varnosti in obvladovanja tveganj so 

integrirane skozi celoten življenjski cikel sistema ali storitev, kar je pomemben korak 

pri zagotavljanju učinkovitega programa varovanja informacij. 

Notranji del celotne strategije za vaše podjetje / organizacijo mora biti upravljanje s 

tveganji. To vam bo pomagalo odgovoriti na vprašanja, kot so "Kako ugotovite 

tveganje?" In "Kako se ukvarjate z njim". Dober primer je NIST 800-37, ki je okvir za 

stalno upravljanje tveganj v realnem času za življenjske cikle sistema. 

No, kako vzpostaviti okvir za obvladovanje tveganja? Okvirni cikel življenjskega cikla 

upravljanja tveganj ponuja vrsto korakov, ki jih je mogoče uporabiti za nastavitev 

lastnega okvira za obvladovanje tveganj (glej sliko 1). Naslednji koraki so na kratko 

predstavljeni. 

 

 

Slika 1: Okvir za obvladovanje tveganj [33] 

 

1. korak: kategorizirajte / definirajte sistem in kako ga uporabljate. Upoštevati je treba 

tudi pomen sistema, npr. ali je strežnik s fotografijami ali sistemom kreditnih kartic? V 

primeru, da gre za sistem kreditnih kartic, ali je strežnik s kreditnimi karticami ali 
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terminal? V primeru, da se sesuje, kako lahko delamo, ko so sesuti? Dodelili boste 

vloge, kdo je odgovoren v tem koraku (npr. Lastnik sistema).  

2. korak: Izberite varnostne kontrole, ki bodo postavljene na sistem, ki temelji na 

kritičnosti (npr. Nizka, srednja in visoka). Zavedajte se, da za vse varnostne kontrole 

ni mogoče dodeliti visoke kritičnosti. Kot je že bilo omenjeno, ni dobra praksa, da ima 

varnostne kontrole vse, ker lahko povzroči težave z delovanjem, npr. bo treba določiti 

protivirusne zahteve za delovne postaje zaposlenih ali ugotoviti, ali zaposleni 

potrebujejo posebno overitev za dostop do finančnih sistemov (seveda obstajajo). Še 

enkrat boste morali dodeliti vloge, kdo je odgovoren v tem koraku (npr. Uradnik za 

varnost informacij). 

3. korak: Po izbiri varnostnih kontrol v 2. koraku jih boste morali izvajati v tem koraku 

(npr. Namestite izbrani protivirusni sistem na sisteme). V tem koraku boste morali 

dodeliti odgovorno osebo (npr. Lastnik informacijskega sistema). 

4. korak: Po uvedbi nadzora varnosti informacij v prejšnjem koraku boste morali v tem 

koraku razviti več postopkov, da zagotovite, da so vzpostavljeni in ne vplivajo, npr. 

preverite, ali vaš antivirus dejansko ščiti vaš sistem (e) pred grožnjami ali razmišlja o 

novih grožnjah, ki na začetku niso bile upoštevane in zaščito pred njimi. Določiti morate 

vlogo, kdo je odgovoren tudi v tem koraku (npr. Urad za revizijo / informacijsko varnost 

v vašem podjetju / organizaciji ali podjetju tretje osebe). 

5. korak: Če ste že ugotovili tveganje, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi ga ublažili? 

Poleg tega je mogoče uporabiti tiste ukrepe, ki ste jih imeli v mislih? Ali obstaja razlog, 

zakaj bi sprejeli tveganje (v primeru, da ste pooblaščeni za takšne ukrepe), npr. 

nekaterih antivirusov ni mogoče namestiti na prodajnih terminalih? Zato boste sprejeli 

tveganje, da ne boste imeli nobenega protivirusnega programa ali boste iskali 

kompromisno rešitev. Določiti morate tudi vloge, kdo je odgovoren tudi v tem koraku 

(npr. Služba za revizijo / informacijsko varnost v vašem podjetju / organizaciji). 

6. korak: Nadaljevanje spremljanja informacijskega sistema in varnostnih kontrol, ki 

se uporabljajo za njihovo učinkovitost, se pojavlja v zadnjem koraku postopka 

življenjskega cikla. Skupna metoda je prijavljanje vsakega posameznega sistemskega 

dejanja, paketa omrežnega prometa, sistemske transakcije, uporabniških sej itd. To se 

imenuje logging in vam bo pomagalo spremljati ugotovljena tveganja ali kršitve v 



DiFens DiFens - 2017-1-CY02-KA205-000998 

 

 159  

 

celotnem sistemu, tako da pregledate datoteke dnevnika. To omogoča, da takoj 

ukrepamo. Dodelili boste vloge, kdo je odgovoren tudi v tem koraku (npr. Mnogi različni 

ljudje ali strokovnjaki za določeno področje v vašem podjetju / organizaciji) [33]. 

Odločanje o primernem okviru za obvladovanje tveganja zahteva pametno obravnavo. 

Oblikovati morate celoten okvir, ki bo deloval v vašem poslovnem okolju. 

Pomembna vloga v procesu upravljanja tveganja je pripisana oceni tveganja. Proces 

ocenjevanja tveganja sestavlja več korakov: priprava na presojo, vodenje ocene, 

posredovanje rezultatov ocenjevanja in vzdrževanje ocene. Slika 2 prikazuje te korake. 

Proces ocenjevanja tveganja je podrobneje opisan v nadaljevanju. 

 

 

Slika 2: Ocena tveganja [34] 

1. korak: Pripravite se na oceno. Najprej ugotovite namen ocene. Razmislite o 

stvareh, kot je namen ocenjevanja; kakšen je obseg. Treba je opredeliti 

predpostavke in omejitve, povezane z ocenjevanjem. Poleg tega je treba 

prijaviti vire informacij, ki jih boste morali uporabiti kot vložke za ocenjevanje. 

Končni ukrep določi model tveganja in analitične pristope. 

2. korak: Ocena ravnanja. Razmislite o grožnjah in dogodkih, ki bi jih lahko ustvarili. 

Sledite temu, tako da odkrijete ranljivosti znotraj vaših poslovnih / 
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organizacijskih sistemov, kar pomeni, da sledite posebnemu načrtu, ki ga 

omogočajo grožnji, in predispozicije, ki bi lahko vplivale na izkoriščanje. Nato 

je treba določiti verjetnost prepoznanih virov groženj, ki proizvajajo in izvajajo 

določene grožnje, ob predpostavki, da bodo te grožnje bile uspešne. Nato je 

treba določiti neželene učinke; vpliv na organizacijske operacije in sredstva, 

posameznike, druge organizacije ali celo na nacionalni ravni. To lahko 

povzroči izkoriščanje ranljivosti prek virov grožnje s posebnimi grožnjami. 

Potrebna so jasna pojasnila, na katerih je varnostna tveganja mogoče najti 

kot kombinacijo možnih groženj izkoriščanja ranljivosti in njihovega vpliva, 

vključno z vsemi negotovostmi, povezanimi z določanjem tveganja. 

3. korak: Sporočite rezultate. Rezultati ocene morajo biti dobro razumljeni. Šele 

potem jih lahko delite skupaj z informacijami, ki so bile uporabljene kot 

prispevek na začetku ocenjevanja. Pri sporočanju rezultatov boste podprli 

druge dejavnosti upravljanja tveganja 

4. korak: Vzdrževanje rezultatov. Faktorje tveganja, ki so bili določeni med 

ocenjevanjem tveganja, je treba stalno spremljati, da bi razumeli morebitne 

poznejše spremembe teh tveganj. Ne pozabite posodobiti komponent ocen 

tveganja, tako da odražajo dejavnosti spremljanja, ki jih izvaja vaša 

organizacija [34]. 
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Korak 1: Priprava na oceno tveganja 

Ugotovite namen ocene  

Ugotovite razpon ocene  

Ugotovite predpostavke in omejitve, povezane z oceno  

Določite vir informacij, ki jih je treba uporabiti kot vhodne 

podatke za ocenjevanje 

 

Ugotovite model tveganja in analitične pristope, ki jih je treba 

uporabiti med ocenjevanjem 

 

2. korak: Izvajanje ocene tveganja 

Ugotovite ustrezne vire groženj  

Ugotovite grožnje, ki jih lahko povzročijo ti viri  

Ugotovite ranljivosti v organizaciji, ki bi jih lahko izkoristili ti 

grožnji, s temi grožnjami in pogoji, ki bi lahko vplivali na 

uspešno izkoriščanje 

 

Določite verjetnost, da bi ugotovljeni viri povzročili določene 

grožnje in verjetnost, da bi bili dogodki uspešni 

 

Določite negativne vplive na poslovanje in sredstva 

organizacije 
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Določite digitalna varnostna tveganja kot kombinacijo 

verjetnosti grožnje izkoriščanja ranljivosti in vpliva takega 

izkoriščanja 

 

3.Korak.: Obveščanje in izmenjava informacij o oceni tveganja 

Sporočite rezultate ocene tveganja  

Delite informacije, razvite pri izvajanju ocene tveganja  

4. korak: Ohranite oceno 

Spremljanje dejavnikov tveganja, ki jih pri ocenjevanju 

tveganj ugotavljamo stalno in razumevanje 

 

Naknadne spremembe teh dejavnikov posodobijo 

komponente ocen tveganja, ki odražajo aktivnosti spremljanja 

[34] 
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Tveganje - potencial pridobivanja ali izgube nekaj, kar je vredno [35]. 

Ocena tveganja - postopek ugotavljanja tveganj, povezanih z dobro opredeljeno 

situacijo in določitev verjetnosti pojavljanja, posledični učinek in dodatni zaščitni ukrepi, 

ki bi ublažili ta učinek. Del upravljanja s tveganji in sinonim za analizo tveganja [34]. 

Upravljanje s tveganji - celoten proces ugotavljanja, obvladovanja in zmanjševanja 

tveganj. Vključuje oceno tveganja [34]. 

Grožnja – potencial za vir grožnje, ki lahko izvede določeno ranljivost [34]. 
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Ko preberete zgornje, veste, kako pomembno je integrirati oceno varnosti digitalnega 

tveganja v celoten procesu obvladovanja tveganj in proces odločanja organizacije. V 

tem poglavju smo predstavili celovit pregled pristopov k ocenjevanju digitalnega 

varnostnega tveganja, ki jim morajo slediti potencialni mladi podjetniki in mladi 

podjetniki v svojih digitalnih poslovnih podvigih, in poudaril pomen izvajanja strategij 

digitalnega varnostnega tveganja v spletnem podjetju. Prizadevali smo si pridobiti 

znanje o tehničnih vidikih (digitalna varnost kot tehnično tveganje), pa tudi o 

ekonomskih vidikih (digitalna varnost kot gospodarsko tveganje) digitalne varnosti. 

Nadalje preučujemo in po potrebi svetujemo nadaljnje branje, da bi imeli popolno 

znanje o tej temi. 
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Upamo, da je ta elektronski priročnik služil svojemu namenu in vam pomagal olajšati 

svet digitalne varnosti za vaša sedanja ali prihodnja podjetja ter vas usmeriti v pravo 

smer. 

Razmislite o nadaljnjih raziskavah tem, kar je obravnavano v poglavjih Dodatno branje 

v vsakem razdelku e-priročnika, kot tudi o iskanju dodatne literature, ki je pomembna 

za vaše področje delovanja 

Če ali ko potrebujete dodatna navodila, lahko poiščete mentorstvo na temo 

podjetništva in digitalne varnosti v mentorski platformi DiFens, ki je na voljo na naslovu 

http://www.difens.eu/ . Ko ste dovolj prepričani v svoje znanje, lahko postanete tudi 

mentor in pomagate drugim mladim podjetnikom v svojih prizadevanjih, tako da delite 

svoje znanje in izkušnje z njimi 

Za več informacij o projektu in ekipi, ki je za njim, obiščite http://difens-project.eu/  ali 

nam pišite na naslovu difensproject@gmail.com. 

Hvala, ker ste se nam pridružili želimo vam vso srečo pri varovanju vaših podjetij! 
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