
 
 

Pomagajte nam razširiti zavedanje o kibernetski varnosti v Sloveniji in si prislužite ALL INCLUSIVE 

udeležbo na ESET ZIMSKEM DNEVU z Žanom Koširjem  

Spoštovani,  

 

Pri ESET Slovenija, kot eden vodilnih ponudnikov rešitev za kibernetsko varnost, si želimo izobraževati 

splošno populacijo glede varnosti na spletu ter uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.  

V lanskem letu so pri SI-CERT (nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost) obravnavali 3.177 

varnostnih incidentov, kar predstavlja 14,49% povečanje v primerjavi z letom poprej.  Med incidenti 

je bilo zaznati izrazito povečanje phishing napadov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, 

izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Večini incidentov bi se lahko izognili, če bi jih lažje 

prepoznali in ustrezno ukrepali. Z vašo pomočjo lahko začnemo število incidentov, ki iz leta v leto 

rastejo, dolgoročno zmanjševati in skupaj pripomoremo k varnejši uporabi spletnih tehnologij.  

Mlada generacija raste s tehnologijo že od malega in izobraževanje o kibernetski varnosti je najbolje 

začeti zgodaj.  

Zato vas vabimo k sodelovanju pri aktivnosti v okviru projekta Saferkidsonline (www.sko.si) , ki je 

namenjena prav tovrstnemu izobraževanju osnovnošolcev. 

Kdo in kako lahko sodeluje?  

Sodelujejo lahko otroci, ki obiskujejo 7. do 9. razred OŠ. Razred sodeluje pod mentorstvom učitelja. 

Otroci bodo morali izdelati video na temo: 

- varne uporabe spleta, 

- izdelava promocijskega ESET videa preko otroških oči. 

http://www.sko.si/


 
 

Dolžina videa je največ 3 minute. Skupaj z učenci si lahko pogledate videe, ki so bili v dosedanjih 

natečajih na Youtube kanalu ESET Slovenija. 

Zakaj sodelovati?  

Znanje, ki ga osnovnošolci ob aktivnosti pridobijo, jim pride prav ob vsakem stiku s spletnimi 

tehnologijami in jih spremlja vse življenje.  

Kako vas bomo nagradili?  

Zmagovalni razred bomo peljali 03.03.2023 na smučišče v bližini zmagovalne šole, kjer bodo vsi otroci 

imeli hitri tečaj deskanja na snegu z Žanom Koširjem. Drugo uvrščeni in tretjeuvrščeni razred pa 

dobijo promocijska darila ESET. 

ŽAN KOŠIR je lastnik treh olimpijskih medalj in trenutno eden izmed najboljših deskarjev v alpskih 

disciplinah na snegu.Tekmuje v paralelnem slalomu in veleslalomu. 

Kako smo se imeli na zimskem dnevu 2021/2022 lahko pogledate video na YouTube kanalu ESET 

Slovenija. 

Do kdaj sprejemamo prijave in do kdaj imate čas za oddajo izdelkov? 

Vse razrede, ki se želijo udeležiti natečaja vljudno naprošamo, naj prijavo na natečaj pošljejo 

najkasneje do vključno 16. Decembra 2022. 

Videe pa sprejemamo najkasneje do 16.01.2023 na e-poštnem naslovu: natecaj@sisplet.com . Videi 

bodo objavljeni v petek, 20.01.2023. Zmagovalci pa bodo znani 03.02.2023.  

Kako bomo določili zmagovalni razred?  

Vse prejete videe bomo objavili na spletni strani ter socialnemu omrežju Facebook ESET Slovenija. 

Zmagovalni razred bomo določili na podlagi glasu ljudstva (glasovanje), ESET Slovenije in strokovne 

žirije iz KRULZ Digital Agency (www.krulz.com). 

Kje začeti?  

Prijavite svoj razred na natecaj@sisplet.com, mi pa vam bomo poslali navodila in gradivo za vaš 

razred.  

Na koga se obrnem v primeru vprašanj in dodatnih informacij?  

Pišete nam lahko na natecaj@sisplet.com  ali pokličite odgovorno osebo Petro Veber na 040 733 770. 

Lepo pozdravljeni, 

Petra Veber 

prokurist 
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