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VARNI NA SPLETU – 
SPLETNA KAMPANJA 2019  

Z začetkom oktobra se začenja tudi evropski teden kibernetske varnosti, ki ga 
s podporo držav članic organizirata Agencija Evropske unije za kibernetsko 
varnost (ENISA) in Evropska komisija. Tokratna kampanja se bo osredotočila 
na ozaveščanje državljank in državljanov po vsej Evropi o kibernetski varnosti.  

Kampanja za leto 2019 obravnava različne teme, poseben poudarek pa je na 
potrebi po spremembi vedenja ter načinih, na katere lahko uporabnice in 
uporabniki prepoznajo tveganja, ki jih predstavljajo nove tehnologije.  

Prva tema zajema osnovno „kibernetsko higieno“. S to metaforo želijo 
organizatorji kampanje predstaviti dobre navade v zvezi s kibernetsko 
varnostjo, ki bi morale biti del naše vsakodnevne rutine. Z zdravimi navadami 
uporabnice in uporabniki naprave uporabljajo bolj samozavestno, naj gre za 
računalnik, pametni telefon, nosljivo napravo ali katero koli drugo napravo, 
povezano s spletom. Ključno sporočilo je, da je kibernetska varnost navada, ki 
jo pridobimo v mladosti in nas spremlja vse življenje.  

Druga tema se osredotoča na „nastajajočo tehnologijo“. V zvezi s tem je 
priznan pomen ohranjanja varnosti uporabnic in uporabnikov ter njihovih 
naprav nove tehnologije. Tehnologija se hitro razvija in pomembno je, da pri 
novih napravah ne pozabimo na nastavitve varnosti in zasebnosti. V okviru te 
teme bodo državljani in državljanke izvedeli, na kaj morajo biti posebej 
pozorni, ko gre za nove tehnologije. 

Evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je 
povedala: „Danes smo otvorili evropski mesec kibernetske varnosti 2019, s 
katerim želimo izboljšati ozaveščenost o varnosti na spletu ter znanja in 
spretnosti na področju kibernetske varnosti. Če želimo dokončati enotni 
digitalni trg, moramo poskrbeti, da imajo državljani in državljanke EU, še 
posebej mladi, znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo za varno uporabo spleta. 
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Skupaj smo odgovorni za to, da vsi državljani in državljanke postanejo 
odgovorni uporabniki oziroma uporabnice nastajajočih tehnologij.“ 

Izvršni direktor Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost Udo 
Helmbrecht je dejal: „Kibernetske grožnje se hitro razvijajo in ravnanje ljudi je 
lahko bistvenega pomena pri zagotavljanju kibernetske varnosti. Glavni cilj 
evropskega meseca kibernetske varnosti je poskrbeti, da se vsi državljani in 
državljanke seznanijo s spletnimi tveganji ter imajo orodja, da postanejo 
odpornejši in samozavestnejši pri uporabi svojih naprav. Letos vse pozivamo, 
naj premišljeno uporabljajo nove tehnologije in pridobijo trdne navade v zvezi 
s kibernetsko higieno.“ 

ENISA je danes ob začetku kampanje objavila videoposnetek s preprostimi 
koraki za zagotavljanje kibernetske varnosti, ki jih lahko državljani in 
državljanke vključijo v svoj vsakdan. Poleg tega bodo njeni predstavniki 
30. septembra ob 10. uri na Twitterju v živo odgovarjali na vprašanja 
državljank, državljanov in organizacij ter jim svetovali, kako zavarovati 
naprave. 

OPOMBE ZA UREDNIKE 

Evropski mesec kibernetske varnosti je vsakoletna kampanja ozaveščanja 

Evropske unije, namenjena spodbujanju kibernetske varnosti med državljani in 

državljankami ter predstavitvi najnovejših informacij o tej temi. 

Kampanjo lahko spremljate na Twitterju (@CyberSecMonth, 

#CyberSecMonth) in na Facebooku (@CyberSecMonthEU). 

Več informacij o evropskem mesecu kibernetske varnosti je na voljo na 

spletišču cybersecuritymonth.eu. 

 

INTERVJUJI 

Službo za medije Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost lahko 

kontaktirate po elektronski pošti na naslov press@enisa.europa.eu. 
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