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POVZETEK 

Magistrska naloga analizira pravne vidike zaščite avtorskih in sorodnih pravic upravljavcev baz 

podatkov v Sloveniji in EU, po drugi strani pa raziskuje tudi njihove dolžnosti glede varstva 

zasebnosti posameznikov, katerih podatke zbirajo, hranijo in obdelujejo v svojih zbirkah. 

Predstavljena in utemeljena je bistvena ugotovitev, da je trenutna ureditev varstva osebnih 

podatkov v EU zastarela in da zaviralno deluje na ustvarjanje novih baz podatkov. Analiza 

slovenske zakonodaje je pokazala, da je domača pravna ureditev skladna z evropsko, analiza 

sodb in odločitev informacijskega pooblaščenca pa, da se posamezniki pogosteje obračajo na 

slednjega kot na sodišča. Število prijav zaradi suma kršitve predpisov na področju varstva 

osebnih podatkov se je v letu 2014 začelo zmanjševati, kar kaže na učinkovitost zakonodaje v 

tem segmentu. Prav zaradi visokih standardov varstva zasebnosti pa so evropski izdelovalci baz 

podatkov v konkurenčno slabšem položaju od ostalih, zato bo v prihodnosti treba tudi tuje 

ponudnike zavezati k upoštevanju višjih standardov na tem področju. 

Ključne besede: informacijsko pravo, baza podatkov, avtorske in sorodne pravice, pravica do 

zasebnosti, varstvo osebnih podatkov.  

SUMMARY 

 

Master's thesis analyzes the legal aspects of protection of copyright and related rights, database 

managers in Slovenia and the EU, On the other hand, it also explores their duties regarding the 

protection of the privacy of individuals whose data are collected, stored and processed in 

databases. Presented and justified is the fact that the current regime of the protection of personal 

data in the EU is outdated and it acts inhibitory on creation of new databases. Analysis of the 

Slovenian legislation has shown that the domestic legal system is in accordance with the 

European System. Analysis of judgments and decisions of the Slovenian Information 

Commissioner shows that individuals are applying infringements of their rights more to the 

latter than to the courts. The number of legal notification on suspicion of violation of the 

protection of personal data in 2014 began to decline, reflecting the effectiveness of legislation 

in this segment. Also, due to the current high standards of privacy protection in EU, domestic 

makers of databases are at a competitive disadvantage than others and in the future, foreign 

service providers will also commit to the high standards in this area. 

Key words: Information law, database, copyright and related rights, the right to privacy, 

protection of personal data. 
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1 UVOD 

Svetovni splet predstavlja veliko, prepleteno omrežje informacijskih tehnologij, 

telekomunikacijskih omrežij in sistemov za računalniško obdelavo. Postal je obsežen 

komunikacijski prostor, dostopen prek globalno povezane računalniške opreme, hkrati pa tudi 

prostor globalnih konfliktov ter novih ekonomskih in kulturnih mej (Levy 2001). 

Živimo v informacijski družbi, v kateri je ustvarjanje, posredovanje in upravljanje z 

informacijami vse pomembnejša ekonomska in kulturna dejavnost. Hiter razvoj informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij pa prinaša sodobni ekonomiji znanja (Drucker 1993) oz. 

postindustrijski družbi (Bell 1976) tudi tveganja zaradi bliskovitega tehnološkega razvoja na 

področju zbiranja, obdelovanja in shranjevanja informacij. Nekaj od teh tveganj je predmet 

obravnave v tej magistrski nalogi, pri tem pa raziskujemo predvsem pravne vidike omenjenih 

tveganj, ki posegajo tako na področje varstva baz podatkov z avtorsko in sorodnimi pravicami 

kot tudi na področje varstva zasebnosti oseb, katerih podatki se v teh bazah obdelujejo in 

shranjujejo. 

V magistrski nalogi smo želeli oceniti ustreznost trenutne pravne ureditve na področju varstva 

pravic upravljavcev baz podatkov glede premoženjskih in drugih pravic, ki izhajajo iz njihove 

naložbe v izgradnjo baze podatkov. Prispevati želimo tudi k ozaveščanju o pravicah 

posameznika glede varstva informacijske zasebnosti in opredeliti dolžnosti  upravljavcev na 

tem področju. Predstavili smo ugotovitev, da se ureditev varstva osebnih podatkov v EU 

prepočasi prilagaja hitremu razvoju informacijske družbe in oblikovali nekatera priporočila za 

podjetje, ki smo ga obravnavali kot primer upravljavca baze podatkov. Podali smo tudi 

izhodišča za nadaljnje raziskovanje, predvsem pri obravnavi spremenjenega koncepta 

zasebnosti v sodobni informacijski družbi. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Podatkovna zbirka (baza podatkov, informacijska zbirka …)1 predstavlja končni izdelek, ki je 

kot intelektualna stvaritev varovan z avtorsko in sorodnimi pravicami lastnika – izdelovalca 

baze podatkov. Tovrstne naložbe so zelo občutljive, glede na to, da zbiranje ustreznih in 

pravilnih podatkov pogosto zahteva občutno finančno, tehnično in časovno naložbo. 

Izdelovalcem podatkovnih baz je zato treba  nuditi ustrezno pravno varstvo, na osnovi katerega 

lahko tretjim osebam prepovejo nedovoljene posege v svoje baze in s tem zaščitijo svoje 

naložbe (Levovnik 2014).  

                                                 
1 Pojme uporabljamo kot sinonime. 
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Podatkovna zbirka predstavlja zbir množice različnih podatkov, ki se lahko zbirajo in 

obdelujejo na različne načine. Pri tem je s pravnega vidika posebno pozornost treba nameniti 

varstvu zasebnosti oseb, za katerih podatke gre, saj lahko pomeni uporaba ali celo zloraba 

osebnih podatkov poseg v osebnostne pravice in dostojanstvo posameznika. Posameznik, 

katerega podatki so v bazi podatkov, ima  namreč ustavno zagotovljeno pravico do zasebnosti 

in nadzora nad svojimi osebnimi podatki, pravo pa vzpostavlja razliko med osebnimi podatki, 

ki jim pripada posebno varstvo, in tistimi podatki o posameznikih, ki jim takšno varstvo ne 

pripada (Cerar 2001, 57).  

Pravni vidik obravnavanega področja je torej večplasten. Po eni strani je treba zagotoviti pravno 

varstvo in odgovornost izdelovalcev in uporabnikov podatkovnih baz, kar je pomembno za 

varnost, zasebnost in razpoložljivost podatkovnih zbirk, po drugi strani pa je treba zaščititi tudi 

interes posameznikov, katerih podatki se v teh zbirkah shranjujejo in obdelujejo. Vse te vidike 

(avtorske in podobne pravice, dolžnosti izdelovalcev podatkovnih baz, varstvo posameznikove 

zasebnosti, kazenska odgovornost, zagotavljanje javnega dostopa do podatkov ...) ureja 

posebna veja prava, ki jo imenujemo informacijsko pravo. Predstavlja vse pomembnejši 

dejavnik poslovnega in zasebnega okolja, zato se morajo udeleženci – organizacije, javna 

uprava in posamezniki – pravočasno prilagajati ne samo hitremu razvoju informacijske 

tehnologije, temveč tudi spremembam na področju informacijskega prava.  

V magistrski nalogi predstavljamo oba omenjena vidika informacijskega prava in pripadajočo 

pravno prakso v Sloveniji in EU: v prvem delu je na kratko predstavljen avtorskopravni vidik 

izdelovanja, upravljanja in uporabe baz podatkov, v drugem delu pa raziskujemo pomembno 

področje varstva informacijske zasebnosti posameznikov, katerih podatki se hranijo in 

obdelujejo v bazah podatkov. V središču obravnave naloge je predvsem praktični vidik uporabe 

obstoječih pravil, standardov in tehnologij za varovanje osebnih podatkov, saj so v trenutno 

veljavni zakonodaji dolžnosti upravljavcev podatkovnih baz zapisane precej splošno. Naš 

namen je tudi analizirati ustreznost oz. učinkovitost trenutne zakonske ureditve glede na 

trenutno stanje informacijskih tehnologij.  

Zakonodaja RS ureja področje varstva podatkov v številnih sodobnih zakonih in institutih, ki 

izhajajo iz pravnih podlag EU. Evropskim direktivam glede varstva avtorskih pravic 

upravljavcev podatkovnih baz se je Slovenija prilagodila z Zakonom o avtorskih in sorodnih 

pravicah (ZASP, Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13 in 56/15), ki opredeljuje pravice in 

obveznosti tako izdelovalca kot tudi uporabnika baze podatkov. Zakonodaja nalaga 

upravljavcem podatkovnih zbirk tudi uvedbo postopkov in ukrepov, s katerimi varujejo 

prostore, strojno, sistemsko in aplikativno programsko opremo, uporabljeno za obdelavo 

osebnih podatkov. Obdelava teh podatkov mora biti v skladu z določbami 14. člena Zakona o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07) posebej zavarovana, postopki 
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in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v 24. členu tega zakona. V 25. členu 

je določeno, da morajo upravljavci osebnih podatkov postopke in ukrepe za zavarovanje 

osebnih podatkov predpisati v svojih aktih ter seveda zagotoviti njihovo izvajanje.  

Konkretnih odgovorov na to, kaj so dejansko ukrepi, ki jih upravljavec mora izvesti, zakonodaja 

sicer ne daje, saj so določbe zakonodaje na področju varstva zasebnosti zapisane precej splošno, 

gotovo z namenom, da bi omogočale prilagajanje zakonodaje razvoju tehnike in tehnologije. 

Načeloma rešuje pomanjkanje konkretnih zakonskih navodil uvajanje določenih mednarodno 

sprejetih standardov, kot sta standarda za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27002 in 

ISO/IEC 27001, ki ju uvajajo predvsem večja podjetja. Uvedba omenjenih standardov pa je 

običajno povezana s stroški in njihova uporaba ni predpisana z zakonom.  

Kritiki obstoječega sistema zahtevajo spremembo pravne ureditve nekaterih področij, vendar je 

posodobitev zakonodaje težavna naloga, kot to kaže primer razveljavitve Direktive 2006/24/ES 

o hrambi podatkov (Ur. l. EU, št. L 105/54, z dne 24. 4. 2016), ki naj bi pomenila širok in 

posebno hud poseg v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in do varstva osebnih 

podatkov (SEU 2014a).  

Vso razsežnost in težavnost te problematike je pokazal tudi poskus regulacije interneta v letu 

2012, ko je postopek sprejemanja trgovinskega sporazuma ACTA2 sprožil veliko negativnih 

odzivov in je bil na pritisk javnosti celo umaknjen iz obravnave. ACTA bi morala predvsem 

preprečiti piratsko delovanje v medmrežju, vendar bi pri tem posegala v svobodo in zasebnost 

uporabnikov interneta v korist lastnikov pravic intelektualne lastnine, kar kaže na velik konflikt 

interesov predvsem med nosilci pravic intelektualne lastnine in uporabniki spleta kot nosilci 

temeljne človekove pravice – pravice do zasebnosti. 

Informacijsko pravo torej po eni strani ščiti interese izdelovalca oz. upravljavca podatkovne 

zbirke, po drugi strani pa mu nalaga tudi obveznosti glede ustreznega načina zbiranja, hranjenja, 

varovanja in posredovanja podatkov. Lahko bi rekli tudi, da ta veja prava zagotavlja ravnovesje 

med interesi izdelovalcev podatkovnih zbirk in interesi oseb, katerih podatki se obdelujejo, kjer 

si nasprotujeta  dve pravici: avtorska pravica in pravica do zasebnosti, ki se srečata v kreirani 

bazi podatkov. Posameznikova pravica do zasebnosti je pogosto v konfliktu z drugimi 

pravicami in interesi, jasno hierarhijo pravic pa je nemogoče oblikovati. Še posebej po pojavu 

svetovnega spleta je meja med javnim in zasebnim zelo zabrisana in posamezniki iz različnih 

razlogov pogosto pristajajo na nadzor in se niti ne poskušajo zaščititi (Kovačič 2006). Vse večje 

število spletnih kriminalnih aktivnosti pa po drugi strani tudi povečuje občutljivost in strah 

posameznikov pred zlorabo njihovih podatkov, pogosto pa pride do nasprotja interesov tudi na 

področju direktnega marketinga in s tem povezane obdelave osebnih podatkov. Vloga 

                                                 
2   ACTA – trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju, angl. Anti-counterfeiting Trade Agreement. 
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zakonodajalca je torej vse bolj v postavljanju zakonske razmejitve med pravicami in dolžnostmi 

posameznikov in upravljavci osebnih podatkov, ob upoštevanju instituta razumnega 

pričakovanja varstva zasebnosti in utemeljenosti tega pričakovanja. 

Magistrska naloga pravno analizira trenutno prakso na področju izdelovanja, upravljanja in 

uporabe baz podatkov z vidika interesov izdelovalcev in upravljavcev teh baz, po drugi strani 

pa tudi interesov oseb, katerih podatki se obdelujejo.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je analizirati pravne vidike izgradnje, uporabe in zaščite podatkovnih 

zbirk, predvsem s stališča varovanja osebnih podatkov in dolžnosti izdelovalcev oz. 

upravljavcev podatkovnih zbirk. Na osnovi analize razpoložljive literature, relevantne 

zakonodaje in dejanske pravne prakse na tem področju smo podali pregled stanja in ugotavljali, 

ali vsebuje zakonodaja dovolj abstraktne določbe, ki omogočajo prilagajanje zakonodaje 

razvoju tehnike in tehnologije, hkrati pa takšne, da v zadostni meri obvezujejo upravljavce 

podatkov, pa naj bodo to podjetja ali pa javni sektor. V okviru naloge smo raziskali, s kakšnimi 

težavami se v praksi srečujejo upravljavci pri izpolnjevanju zavez, bodisi zaradi nedorečenosti, 

neusklajenosti, bodisi zaradi prezahtevnosti predpisov. Naš namen je bil podati uporabna 

priporočila za delovanje v skladu z zakonodajo upravljavcem podatkovnih baz, opozoriti na 

njihove težave in predlagati morebitne spremembe zakonodaje. Preučili smo tudi vprašanje, ali 

bi uvedba določenih standardov lahko doprinesla k ureditvi nekaterih odprtih vprašanj. 

Raziskali smo vidik izdelovalca in upravljavca baze podatkov, nato pa še vidik varstva 

informacijske zasebnosti posameznika, katerega podatki se hranijo v bazi podatkov. Zanimalo 

nas je, ali zakonodaja dovolj ščiti zasebnost posameznika in v kakšni meri prihaja do kršitev na 

tem področju. 

Cilji  naloge so bili: 

1. analizirati pravno ureditev varstva pravic izdelovalcev in upravljavcev podatkovnih baz in 

varovanja osebnih podatkov, ki se v teh bazah zbirajo in obdelujejo, ter se do nje kritično 

opredeliti; 

2. spoznati  slovensko sodno prakso na področju varstva pravic izdelovalcev baz podatkov in 

njihovih dolžnosti glede varovanja osebnih podatkov; 

3. na osnovi izvedene raziskave in analize pravnih virov ugotoviti, ali je obstoječa pravna 

ureditev v Sloveniji in EU ustrezna, torej sodobna in učinkovita in ali omogoča zadostno 

zaščito tako izdelovalcev, upravljavcev in obdelovalcev baz podatkov, kot na drugi strani 

tudi posameznikov, katerih podatki se obdelujejo; 

4. pripraviti predlog dopolnitev in/ali sprememb pravne ureditve; 
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5. podati seznam priporočenih in/ali nujnih ukrepov za upravljavce in obdelovalce 

podatkovnih zbirk, ki ga bodo lahko uporabili kot pripomoček pri usklajevanju svojega 

poslovanja z veljavno zakonodajo oz. priznanimi standardi, in 

6. na osnovi analize izbranega informacijskega podjetja pripraviti predlog izboljšav sistema 

varovanja podatkov in informacijske zasebnosti za obravnavano podjetje. 

1.3 Predvidene raziskovalne metode  

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij zahteva znanstveno-raziskovalno delo na 

več pravnih področjih, od avtorskega prava do varstva zasebnosti in informacijske varnosti. 

Pravna ureditev teh področij je relativno mlada, zato ponuja veliko možnosti raziskovanja.  

V prvem, po vsebini najobsežnejšem delu naloge, je doseganje zastavljenih ciljev podprto z 

uporabo nekaterih najbolj uveljavljenih metod raziskovanja v pravu. Med njimi prevladuje 

analiza dokumentov – različnih pravnih virov, s katero preučujemo (vsebinsko analiziramo) 

temeljne mednarodne in domače primarne in sekundarne pravne vire s področja varstva baz 

podatkov, vključno z ustreznimi avtonomnimi akti, kot so pravilniki in standardi. Izmed 

množice podatkov in pravnih pravil smo upoštevali le tisto, kar je z vidika namena naloge in 

doseganja zastavljenih ciljev relevantno. S tega vidika predstavlja pomemben korak v 

raziskovanju že sam pregled zakonodaje (seznam pravnih virov), ki so relevantni za 

obravnavano področje. Z metodo deskripcije opisujemo mednarodno in nacionalno ureditev na 

področjih varstva podatkov, varstva pravic ustvarjalcev podatkovnih baz ter varstva zasebnosti. 

Z metodo kompilacije povzemamo ugotovitve vodilnih avtorjev, tako pri opredelitvi pojmov, 

opisu razvoja sistema varstva baz podatkov in varstva zasebnosti kot tudi pri opisu obstoječe 

pravne ureditve. Analiza sodb ter odločitev informacijskega pooblaščenca nam je pomagala do 

pomembnih in splošnih zaključkov glede učinkovitosti pravne ureditve v praksi. Te zaključke, 

kakor tudi tiste, do katerih smo prišli z uporabo ostalih navedenih metod, z metodo sinteze 

povežemo tako, da lahko oblikujemo sklepe glede obstoječe pravne ureditve analiziranega 

področja in priporočila za bodoče urejanje. 

V drugem delu naloge smo na podlagi analize sekundarnih podatkov, to je literature, sodb 

sodišč prve in druge stopnje ter podatkov o delu informacijskega pooblaščenca, analizirali 

obstoječe stanje v praksi glede pogostosti in obsega kršitev pravice do zasebnosti, kršitev 

določb ki urejajo zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov posameznikov, pa tudi kršitev 

pravic izdelovalcev baz podatkov. Prav tako smo proučili konkreten primer v praksi – v 

izbranem podjetju smo analizirali dejansko stanje na področju varovanja osebnih podatkov, ki 

jih zbira in obdeluje za svoje naročnike, ter na področju zagotavljanja informacijske varnosti. 

Splošna pravna pravila smo aplicirali na konkreten primer v praksi ter oblikovali lastna stališča 

in predloge priporočil za konkretno uporabo v izbranem podjetju.    
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Pri pisanju te naloge smo uporabili vsa teoretična znanja s področja managementa, ekonomije 

in prava, pridobljena v okviru podiplomskega študija, kot tudi informacijska znanja, pridobljena 

na dodiplomskem študiju računalništva in informatike, pa tudi večletne izkušnje pri delu na 

področju informatike in vodenja projektov ter znanje o izvajanju delovnih procesov, 

pridobljenem z delom notranje presojevalke v podjetju. 

1.4 Predpostavke in  raziskovalna vprašanja  

Podatkovne baze so neločljivi del sodobnega poslovanja in načina življenja, ki se izredno hitro 

spreminjata. Z izzivi regulacije interneta, od varstva zasebnosti in zaščite pravic intelektualne 

lastnine do pooblastil organov pregona, se je treba soočati transparentno in na osnovi široke 

javne razprave. Ti postopki pa so pogosto dolgotrajni, kar vpliva na hitrost odzivanja prava na 

spremembe v tehnologiji. Pri raziskovanju smo izhajali iz predpostavke, da obstoječa pravna 

ureditev ne ustreza trenutnemu stanju v razvoju tehnike in tehnologije tako, da bi v zadostni 

meri spodbujala razvoj in ustvarjanje novih podatkovnih baz, po drugi strani pa ustrezno 

varovala osebne podatke posameznikov.  

Naše prvo raziskovalno vprašanje je bilo: Kako se zakonodaja na obravnavanem področju 

prilagaja razvoju tehnike in tehnologije, hkrati pa v zadostni meri obvezuje upravljavce 

podatkov?  

Pri pravu Evropske unije velja načelo primarnosti, kar pomeni, da pravila, sprejeta na ravni 

Unije, prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih držav članic. V primeru neskladnosti 

med domačim pravom in pravili prava EU je potrebna uskladitev domače zakonodaje v 

predpisanem roku. Iz tega izhaja drugo raziskovalno vprašanje: Kako je slovenski pravni sistem 

na področju varovanja pravic upravljavcev baz podatkov in varovanja osebnih podatkov 

usklajen z evropsko zakonodajo? 

Posamezniki, katerih osebni podatki se zbirajo, se pogosto ne zavedajo dovolj svojih pravic in 

dolžnosti, ki jih upravljavcem podatkovnih zbirk nalaga zakonodaja (Kovačič 2006). Še zlasti 

po pojavu svetovnega spleta je meja med javnim in zasebnim zelo zabrisana in posamezniki iz 

različnih razlogov pogosto pristajajo na nadzor in se niti ne poskušajo zaščititi (Kovačič 2006). 

Z analizo podatkov o številu inšpekcijskih in sodnih postopkov v zvezi z varovanjem osebnih 

podatkov smo raziskovali, na katere organe se posamezniki pri varstvu osebnih podatkov in 

zasebnosti večinoma obračajo ter s katerimi vsebinami varstva osebnih podatkov se omenjeni 

organi večinoma ukvarjajo. S tem smo skušali odgovoriti na tretje raziskovalno vprašanje: 

Katere kršitve na področju varstva osebnih podatkov in varstva zasebnosti posamezniki 

najpogosteje prijavljajo? 
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1.5 Omejitve raziskave 

Pravni vidik obravnavanega področja je večplasten, saj informacijsko pravo ureja zelo različne 

vidike informacijske zasebnosti posameznikov na eni strani in pravice ter dolžnosti kreatorjev 

in upravljalcev baz podatkov na drugi. Pravne norme na tem področju so zato razpršene med 

avtorskim pravom, kazenskim pravom, varstvom osebnih pravic in podobno. V magistrski 

nalogi smo se omejili na obravnavo pravice do razpolaganja z intelektualno lastnino v obliki 

podatkovne baze in pravico do varstva osebnih podatkov, ki so zapisani v tej podatkovni zbirki, 

kar že samo po sebi predstavlja precej široko področje raziskovanja.  

Na področju varstva osebnih podatkov posameznikov, katerih podatki se shranjujejo v 

podatkovnih zbirkah, smo se omejili na analizo dostopnih sekundarnih virov raziskovanja 

(literatura, tuje raziskave, objavljena pravna praksa) in obravnavo priložnostnega vzorca 

izbranega podjetja, ki se ukvarja z upravljanjem večjih podatkovnih zbirk, tako svojih kot svojih 

naročnikov. Za ta vzorec velja, da je nenaključen, saj njegov namen ni posploševati ugotovitev 

na celotno populacijo, kot podjetje z dolgoletnim delom na obravnavanem področju pa je 

predstavljal priložnost za zbiranje podatkov na določenem mestu v določenem časovnem 

intervalu. Izbira podjetja, v katerem je avtorica naloge zaposlena, pa predstavlja tudi subjektivni 

vzorec, izbran po presoji raziskovalca. 
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2 BAZA PODATKOV KOT DEL  INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Baza podatkov predstavlja zbirko povezanih podatkov (Elmasri in Navathe 2011, 4-6), ki 

morajo biti organizirani tako, da je možen enostaven dostop, upravljanje in njihovo 

obdelovanje. Vsebuje opise podatkov in odnosov med njimi, občasno pa vsebuje še 

proceduralne predmete, kot so npr. shranjene procedure in pravila. Sistemi za upravljanje baz 

podatkov zagotavljajo nadzorovan zapis, integracijo, varnost in dostop do zapisanih podatkov 

in delujejo kot vmesniki med fizično bazo podatkov in programsko opremo, s katero dostopamo 

do podatkov (Turban idr. 2008). To programsko opremo lahko predstavljajo različni 

uporabniški vmesniki, kot so aplikacije na računalnikih, tablicah, telefonih ipd., ki preko 

namenskih podatkovnih strežnikov omogočajo varen in nadzorovan dostop množici različnih 

uporabnikov. 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah opredeljuje baze podatkov kot zbirke neodvisnih del, 

podatkov ali drugega gradiva v kakršni koli obliki, ki je sistematično ali metodično urejeno in 

posamično dostopno z elektronskimi ali drugimi sredstvi. Pojem baza podatkov (oz. 

podatkovna zbirka) vsakodnevno uporabljamo v glavnem za označevanje tistega dela 

informacijskega oz. računalniškega sistema, ki je namenjen elektronski hrambi in upravljanju 

podatkov v okviru tega sistema z izvajanjem pravil, ki so potrebna za upravljanje.  

Po eni od klasičnih definicij mora pri tem baza podatkov ustrezati določilom Ameriškega 

državnega inštituta za standardizacijo – ANSI iz leta 1975, ki jih lahko strnemo v naslednje 

štiri zahteve:  

1. podatki v bazi so povezani in urejeni v določenem vrstnem redu; 

2. podatke v podatkovni bazi lahko istočasno uporablja en ali več uporabnikov; 

3. podatki se v bazi ne ponavljajo in 

4. podatkovna baza je shranjena v računalniški strojni opremi ter dostopna prek elektronskega 

vmesnika. 

Primeri uporabe baz podatkov v vsakdanjem življenju so nešteti: knjižnični katalogi, 

medicinske evidence, podatki o uporabnikih spletnih omrežij, seznam strank določenega 

podjetja, zbirka zgodovinskih meteoroloških podatkov, zbirka posnetkov telefonskih 

pogovorov …  

2.1 Vloga in pomen baz podatkov 

Učinkovito upravljanje, uporabljanje in posredovanje informacij je eden največjih izzivov, s 

katerimi se danes soočamo, saj živimo v dobi vse hitrejšega razvoja razpoložljivega znanja, 

tehnologije in storitev. Baze podatkov pomenijo kapital in potencial lastnika oz. upravljavca in 

nastajajo tako v javnih uradih in agencijah kot v zasebnih podjetjih. Sodobne organizacije, ki 
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so uspešne pri zajemu in obdelavi podatkov, bolje razumejo svoje okolje in zahteve svojih 

odjemalcev. Organizacije, tako pridobitne kot nepridobitne, morajo dnevno prilagajati svoje 

poslovanje in v največji možni meri pravilno predvidevati prihajajoče trende, saj je preživetje, 

tako lokalno kot na globalnem trgu, vse bolj povezano z uspešno razvojno strategijo. Baze 

podatkov imajo pri tem ključno vlogo, saj omogočajo analizo podatkov ter pridobivanje 

informacij, potrebnih za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Njihova varnost in zaščita 

informacij je pri tem izrednega pomena, saj lahko te informacije pomenijo strateško 

gospodarsko in razvojno prednost pred konkurenco.  

Kot napovedujeta Mayer-Schonberger in Cukier (2013), bo vse več ekonomije temeljilo na 

analizi velikih zbirk podatkov, zato predstavljajo informacije pomemben kapital. Google, 

Facebook, Twitter in drugi veliki spletni ponudniki že sedaj ustvarijo velik del svojih prihodkov 

z oglaševanjem, ki temelji na množici podatkov, zbranih prek njihovih storitev. Veliko 

podatkov, ki se zbirajo v bazah podatkov in nova zmogljiva analitična orodja, ki temeljijo na 

obdelavi velikih količin podatkov, ponujajo veliko priložnosti za odkrivanje novih zakonitosti 

in povezav med podatki, ki prej niso bile možne. Omogočajo povečanje prodaje blaga in storitev 

z analizo nakupovalnih navad potrošnikov, turistična panoga uspešneje prilagodi svojo 

ponudbo z ustrezno obdelavo informacij o potovalnih navadah in potrebah potencialnih gostov, 

medicina se uspešneje spoprijema z najrazličnejšimi boleznimi, vremenske napovedi so 

točnejše, odkrivanje potencialnega terorizma je lažje … 

Baza podatkov predstavlja osrednji del večine informacijskih sistemov in se gradi glede na 

potrebe informacijskega sistema, ki mu je namenjena. Ta je prek IKT (informacijsko-

komunikacijskih tehnologij) običajno povezan z drugimi informacijskimi sistemi in skupaj 

tvorijo sodobno, na informacijah osnovano gospodarstvo. Glede na to, da podjetja trenutno 

izkoriščajo le manjši del potenciala svojih podatkov, obstaja še veliko priložnosti, ki bi jih 

podjetja lahko uporabila za pridobivanje konkurenčne prednosti. Zavedati pa se je treba 

nevarnosti, ki jih prinaša zanašanje na tehnologijo in algoritme. Mehansko odkriti vzorci v 

podatkih lahko namreč pomenijo tudi napačne odgovore ali pa napačno uporabo teh vzorcev, 

zato sta (zaenkrat) človeška presoja in intuitivnost pri analizi podatkov, zbranih v bazah 

podatkov, še zmeraj nepogrešljiva. 

V nadaljevanju bomo proučili pomen informacijskih sistemov kot temeljnega pojma sodobne 

družbe.  
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2.2 Vloga in pomen informacijskih sistemov 

Ko pravi Bajec (2011), predstavlja informacijski sistem (IS) po svoji definiciji tehnološko 

implementiran način zajemanja, shranjevanja in posredovanja informacij in priprave na 

odločanje na osnovi teh informacij.  

V slovenski zakonodaji zasledimo ožjo definicijo pojma informacijski sistem (IS), ki zajema le 

sisteme, ki so računalniško podprti, in definira informacijski sistem kot: programska, strojna, 

komunikacijska in druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena zbiranju, 

procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki (Zakon o 

elektronskem podpisovanju in elektronskem podpisu ZEPEP, Ur. l. RS, št. 98/04-UPB, 73/2004 

– ZN-C, 61/06 – ZEPT in 46/14, 11. točka 2. člena).  

Ne glede na izbrano opredelitev pojma predstavljajo informacijski sistemi gotovo enega 

najpomembnejših virov, tako za poslovanje gospodarstva kot tudi javne uprave (Berčič in 

Čebulj 2004). V svojem bistvu obsegajo zajemanje, hranjenje in obdelovanje podatkov, vse 

pomembnejša pa je tudi njihova zmožnost posredovanja določenih informacij pri planiranju in 

odločanju. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) že dolgo ni več omejena 

zgolj na raziskovalne, akademske ter obrambno-vojaške okvire, pač pa je postala temelj 

delovanja vseh pomembnejših družbenih podsistemov (nacionalno-varnostnega, upravno-

političnega, znanstveno-raziskovalnega, izobraževalno-socializacijskega, gospodarskega, 

medijskega, telekomunikacijskega …), hkrati pa je korenito spremenila delovanje 

posameznika, družbenih skupin in institucij (Svete 2005, 10).  

Odprtost, povezljivost in varnost informacijskih sistemov v sodobni družbi omogočajo 

zagotavljanje hitrega pretoka informacij, ki je, kot že rečeno, nujno za čim uspešnejše delovanje 

gospodarstva in države. Danes so že vsaj deloma javno dostopni tudi mnogi informacijski 

sistemi, ki so bili v preteklosti zaprti pred javnostjo.  

Odprtost informacijskih sistemov javnega sektorja je ob vse večji gospodarski in politični 

povezanosti in sodelovanju, kot je primer držav članic Evropske Unije (v nadaljevanju EU), 

prinesla čezmejno posredovanje podatkov (tudi osebnih). Obseg in pretok teh informacij se iz 

dneva v dan povečujeta, pri tem pa naletimo na pravice posameznika, podjetij in ostalih, ki jim 

je nujno treba zagotoviti ustrezno pravno zaščito, da bi preprečili zlorabe. 

Evropska komisija (v nadaljevanju EK) je marca 2010 v okviru strategije Evropa 2020 (EK 

2015c) predlagala sedem vodilnih pobud za izhod iz krize ter preoblikovanje in napredek 

gospodarstva EU. Med temi pobudami je tudi Evropska digitalna agenda (EK 2015b), ki je 

namenjena določitvi ključne vloge IKT pri doseganju strateških ciljev. Splošni cilj agende je 

poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se bo opiral na hitre internetne povezave in 
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interoperabilne aplikacije, omogočil uporabo IKT kot ključne tehnologije za doseganje 

gospodarske rasti.  

EK spremlja in objavlja indeks DESI (Digital Economy and Society Index), s katerim ocenjuje 

stopnjo razvitosti digitalne družbe držav članic z uporabo metodologije petih kazalnikov: 

povezljivosti, človeškega kapitala, uporabe interneta, integracije digitalnih tehnologij in spletne 

storitve javne uprave. Na spletni strani Eurostata in EK so objavljene ocene teh kazalnikov za 

posamezne države pa tudi EU kot celote, kot prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe EU za leto 2015 

Vir: Evropska komisija (2015e).  

Indeks DESI 2015 prikazuje različne stopnje informacijske razvitosti držav članic in hitrost 

razvoja na tem področju. Slovenija že vrsto let vztrajno zaostaja z razvojem, kar je posledica 

bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe in premajhnega zavedanja o pomenu 

IKT in interneta za razvoj gospodarstva, države in celotne družbe (Direktorat za informacijsko 

družbo 2015).  

Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je na osnovi ciljev EDA in ocene trenutnega stanja v 

okviru strateške pobude Digitalna Slovenija 2020 (Direktorat za informacijsko družbo 2015) 

pripravlja strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020, da bi s pospešenim razvojem 

digitalne družbe izkoristila razvojne priložnosti IKT in interneta ter zmanjšala zaostanek za 

ostalimi članicami EU.  

Za spodbujanje razvoja digitalne družbe v Sloveniji so predvideni ukrepi na naslednjih 

področjih: 

- širokopasovna infrastruktura, saj sta od nje odvisna razvoj in uporaba interneta; 

- inovativne podatkovno vodene storitve, saj sodobna digitalna družba v znatni meri temelji 

na učinkovitem pridobivanju, obdelavi in uporabi obsežnih zbirk podatkov; 



 

12 

 

- digitalno podjetništvo, saj intenzivna in inovativna raba IKT predstavlja velik potencial za 

zmanjšanje stroškov poslovanja, povečanje učinkovitosti dela, krepitev inovacijskih 

sposobnosti, izboljšanje angažiranja potrošnikov in širitve na nove trge; 

- kibernetska varnost, saj sta zaupanje in varnost temeljna pogoja za široko uporabo IKT; 

- vključujoča informacijska družba, saj se Slovenija uvršča med najmanj (oz. ničelno) 

aktivne države na področju promocije e-veščin in e-znanj (Direktorat za informacijsko 

družbo 2015, 46). 

Da bi dosegli cilje naštetih področij, je nujno zagotoviti ustrezne regulatorne okvirje, ki bi 

omogočali in spodbujali uporabo novih tehnologij ob istočasnem varovanju avtorskih pravic 

ustvarjalcev teh tehnologij in vsebin (Direktorat za informacijsko družbo 2015, 19). Ti 

regulatorni okvirji se na področju baz podatkov nanašajo tako na varovanje intelektualne 

lastnine upravljavcev baz podatkov kot tudi na varstvo zasebnosti tistih, katerih podatki se v 

teh bazah nahajajo.  

Vidik varovanja intelektualne lastnine upravljavcev baz podatkov je obravnavan v tretjem 

poglavju te naloge, drugi – varstvo zasebnosti – pa v četrtem poglavju.  

Predpogoj za uspešno zaščito baz podatkov in zasebnosti pa je v informacijski varnosti. Do 

nedavnega je bila namreč glavna skrb lastnikov oz. upravljavcev baz podatkov usmerjena 

predvsem v tehnološki razvoj, širjenje proizvodnje in povečanje zmogljivosti.  

S hitrim razvojem tehnologij, ki so vplivale na spremenjen način komuniciranja in poslovanja 

v globalnem okolju, pa je vse pomembnejše tudi zagotavljanje informacijske varnosti, kar 

opisujemo v nadaljevanju.  

2.3 Varnost informacijskih sistemov  

Varnost informacijskih sistemov in podatkov, ki jih ti sistemi obravnavajo in posredujejo, 

predstavlja pomembno in zelo obsežno področje raziskovanja in upravljanja. Zbrane podatke 

bi želeli uporabljati zelo raznoliki deležniki: država in mednarodne organizacije za boj proti 

terorizmu, podjetja za tržne raziskave, marketing in ciljno trženje, multinacionalke in države za 

gospodarsko in politično vohunjenje, teroristične in druge organizacije za zlorabo podatkov v 

kriminalne namene ipd.  

Informacijska varnost ima za posameznika zaradi prej naštetega izredno pomemben vpliv na 

zasebnost in življenje, za podjetja pa bi lahko razkritje pomembnih zaupnih podatkov pomenilo 

izgubo poslovne prednosti in s tem veliko gospodarsko škodo. Državam je informacijska 

varnost nujna za zagotavljanje gospodarske, politične in vojaške stabilnosti in varnosti. Varnost 

informacijskih sistemov in s tem varovanje osebnih pa tudi poslovnih in političnih zaupnih 
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podatkov, je torej izredno pomembna poslovna kot tudi etična in pravna zahteva, in danes 

predstavlja enega izmed pomembnih vidikov informacijskega prava. 

Informacijsko pravo se je v preteklosti prvenstveno ukvarjalo s pravnim varstvom zasebnosti, 

s področjem varnosti informacijskih sistemov pa bistveno manj. To področje bi namreč 

obsegalo močnejše predpisovanje obveznih standardov, normativov in ukrepov z namenom 

zagotavljanja visoke varnosti sistemov, torej bi obsegalo tudi organizacijske in tehnične ukrepe 

za varno uporabo zbranih podatkov. Razvoj učinkovite varnostne politike, ki predstavlja 

pravila, standarde in navodila, je bistven element varnosti poslovnega ali javnega okolja, pri 

čemer je pomembno, da so uporabniki sistema preverjeni, avtorizirani in seznanjeni s predpisi 

področja, ki ga obdelujejo.  

Po eni strani se v okviru informacijskega prava torej obravnavajo klasične pravne teme, kot so: 

varstvo osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, pogodbeno pravo, kazniva dejanja, ki 

dobijo v zvezi z delovanjem in mednarodnim povezovanjem informacijskih sistemov posebno 

veljavo. Po drugi strani pa se odpira vrsta novih pravnih vprašanj, ki jih klasično pravo ne 

pozna: letalniki, avtomatizirano odločanje, elektronski podpis, časovni žigi, spletni kriminal, 

računalniški dokazi in podobno. Po podatkih ITU (International Telecommunication Union), ki 

je specializirana agencija Združenih narodov za IKT, je imelo leta 1995 manj kot 1 % 

svetovnega prebivalstva internetno povezavo, danes jo ima približno 40 %. Po raziskavah 

spletnih agencij je letos število uporabnikov svetovnega spleta preseglo tri milijarde (npr. 

Internet Live Stats, b.  l. ). 

Slika 2 prikazuje rast števila svetovnih uporabnikov interneta od leta 1993 do pričetka leta 2015. 

 

 

Slika 2: Število svetovnih uporabnikov interneta od leta 1993 

Vir: Internetlivestats 2015. 
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Razširjena uporaba svetovnega spleta je postavila pogosto neizkušenega posameznika pred 

veliko izbiro socialnih omrežij, kanalov za poslovno komuniciranje ter ponudnikov blaga in 

storitev za osebno in poslovno rabo. Omogočila pa je tudi porast zlonamernih vdorov v 

informacijske sisteme – t. i. kibernetski kriminal. Po navedbah strokovnih organizacij, ki se 

ukvarjajo z informacijsko varnostjo, organizatorjem kibernetskega kriminala ta prinaša vse več 

dobička s krajo denarja in preprodajo podatkov (IBM 2013). Po navedbah enega glavnih 

razvijalcev antivirusne zaščite (Kaspersky 2013) napadalci vse bolj domišljeno izkoriščajo 

socialne medije in morebitne šibke točke lokalnih omrežij. Širi se izgradnja velikih, 

multinacionalnih spletnih kriminalnih botnetov – robotskih avtonomnih avtomatiziranih 

kriminalnih programov, ki se osredotočajo na tiste strateške točke, s katerimi dosegajo največje 

možno število končnih uporabnikov. 

Tudi pametni mobilni telefoni in druge mobilne naprave, ki predstavljajo trenutno najhitreje 

rastočo IKT platformo na svetu, predstavljajo veliko grožnjo zasebnosti uporabnika. Googlov 

sistem zbiranja podatkov in analitike Google Analytics na najbolj razširjenem operacijskem 

sistemu za mobilne naprave Android, npr. zbira demografske podatke z analizo vedenja 

uporabnika na spletu in izbira oglase, pri katerih hkrati upošteva tudi želje oglaševalcev. 

Posredno je storitev velika grožnja za uporabnikovo zasebnost, saj zbira in na enem mestu hrani 

vse podatke, ki jih uporabniki uporabimo na spletu. Google tako poseduje podatke o našem 

gibanju oz. lokaciji, pošto, govor, sporočila, družabno omrežje, posredno pa tudi ogromno 

podatkov o vseh naših stikih. Uporabniki telefona s prižganim sprejemnikom GPS posredujejo 

Googlu podatke o lokacijah baznih postaj mobilnega omrežja. V primeru okužbe mobilne 

naprave s škodljivo programsko opremo grozi uporabnikom mobilnih naprav dostop 

nepooblaščenih oseb do vsega prej naštetega. 

Novo in izredno močno ogroženost posameznika, podjetja in skupnosti predstavlja tudi dejstvo, 

da storitve finančnih, zdravstvenih, energetskih, prometnih in drugih kritičnih infrastrukturnih 

sistemov, ki so med seboj pogosto povezani in soodvisni, delujejo avtomatizirano in omogočajo 

možnost kontroliranja in spreminjanja na daljavo. Morebitni kibernetski napadi torej 

predstavljajo velik varnostni in družbeni problem, kot to potrjujejo primeri že izvršenih 

napadov. Primer tovrstnega napada se je zgodil leta 2007 v Estoniji, ko je bila onemogočena 

uporaba spletnega bančništva, časopisov, vladnih in nekaterih drugih spletnih strani (Clarke in 

Knake 2010, 12–13). Zavedati se je tudi treba, da kibernetski prostor in kibernetska moč 

spreminjata načine sodobnega vohunjenja in bojevanja in z gotovostjo lahko pričakujemo, da 

bodo vsaj delno tja gotovo usmerjene bodoče vojne (Clarke in Knake 2010, 13). Potekalo je že 

nekaj vojnih spopadov, kjer so se borili tudi t. i. kibernetski bojevniki. Tak primer recimo 

predstavlja istočasna uporaba vojaških in kibernetskih zmogljivosti v Gruziji leta 2008, ko so 

ruski kibernetski bojevniki onemogočili celotni državi komuniciranje izven državnih meja ob 

hkratnem nedelovanju vladnih spletnih strani (Clarke in Knake 2010, 17–21). 
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Novica, da so (predvidoma kitajski) hekerji v ZDA že več kot eno leto, preden so jih odkrili, 

pretakali strogo varovane zaupne osebne podatke o 21 milijonih javnih uslužbencev, kaže na 

nevarnosti, ki smo jim priča na področju varstva podatkov. Izredno nevaren vidik podobnih 

dogodkov pomeni ne samo količina, temveč tudi vsebina ukradenih podatkov. Za dostop do 

posebej zavarovanih podatkov v ZDA se namreč o zaposlenih zbirajo izredno natančne in 

kočljive informacije o posamezniku in milijonih ljudi, katerih osebni podatki so v rokah 

kriminalcev, lahko tako zlahka postanejo predmet izsiljevanja, prevare ali drugih kriminalnih 

dejanj. V opisanem primeru gre tudi za podatke pripadnikov vojske in obveščevalcev, kar 

pomeni še posebej nevarno situacijo in pomeni največji varnostni škandal v zvezi z zaupnimi 

informacijami, odkar je nekdanji uslužbenec centralne obveščevalne agencije ZDA Edward 

Snowden pobegnil iz ZDA skupaj z 1,7 milijona zaupnih dokumentov. 

Predvsem z namenom preventivnega delovanja proti terorizmu je v letih 2004/2005 na območju 

EU nastal predlog programa za zaščito kritične infrastrukture, ki temelji na pristopu upoštevanja 

vseh varnostnih tveganj. V okviru enotne politike EU je bila oblikovana Zelena knjiga o 

evropskem programu za zaščito kritične infrastrukture (EK 2005a). Z njo je želela EU povezati 

aktivnosti posameznih držav članic in poenotiti kriterije za določanje in varovanje kritične 

infrastrukture. V okviru enotne politike EU se od leta 2005 z izvajanjem evropskega programa 

za varovanje kritične infrastrukture skuša zagotoviti varnost držav članic. V kritično 

infrastrukturo so bila uvrščena področja, kot so: energetika, jedrska industrija, informacijske in 

komunikacijske tehnologije, voda, hrana … Žal pa ta politika (glede na omenjeno Zeleno 

knjigo) ščiti predvsem interese zasebnega sektorja, saj pri določanju kritične infrastrukture 

državno-javna administracija nima svoje vloge, življenjski in strateški interesi posamezne 

države, kot so vlada, pravosodni organi, oborožene sile, reševalne službe, kulturna dediščina 

ipd. pa ostajajo breme javnega sektorja posamezne države (Garb in Osolnik 2008).  

Po podatkih SI-CERT3 je bilo leta 2014 v Sloveniji obravnavanih 2060 informacijskih 

varnostnih incidentov. To predstavlja zaskrbljujoč trend naraščanja, saj predstavlja skoraj 6,4-

kratno povečanje prijavljenih incidentov glede na leto 2008.  

Zlonamerna programska oprema lahko moti delovanje računalnikov, zbira občutljive podatke, 

finančno zlorabi oškodovanca ali pridobi dostop do zaprtih računalniških sistemov in prevzame 

nadzor nad njimi. V tem prostoru je torej varnost pomembnih informacij udeležencev močno 

ogrožena. Ne samo zaradi spletnega kriminala, temveč tudi zaradi tako imenovanih piškotkov. 

Ti sami po sebi niso škodljivi, saj ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode, 

beležijo pa aktivnosti posameznika na posameznem spletnem mestu. Te aktivnosti sicer ne 

predstavljajo osebnih podatkov, vendar so kljub temu osebne narave in jih lahko kasneje 

                                                 
3 SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) opravlja naloge vladnega centra za 

odzivanje na omrežne incidente.  
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uporabijo trgovci za nezaželeno ciljno trženje. To je razlog, da morajo po Zakonu o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/2012) spletne strani, ki vsebujejo piškotke, to jasno 

označiti. 

Kot kažejo rezultati posebne raziskave Eurobarometer in poročilo Evropske komisije CYBER 

SECURITY (EK 2015d) o kibernetski varnosti, se zavedanje o opisanih nevarnostih povečuje 

in anketiranci so glede na predhodno raziskavo vse bolj zaskrbljeni glede posameznih vrst 

kibernetske kriminalitete, kot so npr. kraja identitete, vdor v račun elektronske pošte ali 

družbenega medija, kraja bančnih podatkov ali spletne bančne goljufije. Obseg zasebnih in 

poslovnih aktivnosti na spletu pa se eksponencialno povečuje in treba je zagotoviti varnost 

spletnih IKT-sistemov in tako povečati zaupanje uporabnikov, ki je velikega pomena za hiter 

in uspešen razvoj informacijske družbe. 

Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na 

informacijske sisteme (Ur. l. EU, št. L 218/8), s pričetkom veljavnosti 4. 9. 2015, ugotavlja, da 

so informacijski sistemi ključnega pomena za politično, družbeno in gospodarsko sodelovanje 

v Uniji. Direktiva nadgrajuje Konvencijo Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti iz leta 2001 

(Ur. l. RS, MP 17/2004), ki  predstavlja referenčni pravni okvir za boj proti kibernetski 

kriminaliteti, vključno z napadi na informacijske sisteme. Državam članicam nalaga njeno 

čimprejšnjo ratifikacijo in opozarja na potrebo po skupnih opredelitvah za kazniva dejanja 

nezakonitega dostopa do informacijskega sistema, nezakonitega poseganja v sisteme in podatke 

in nezakonitega prestrezanja podatkov, saj sta nemoteno delovanje in varnost teh sistemov 

bistvena za razvoj notranjega trga ter konkurenčnega in inovativnega gospodarstva. Direktiva 

tudi opozarja na vse večjo grožnjo, ki jo za informacijski razvoj predstavljajo vse bolj 

izpopolnjene metode kibernetskega kriminala. Ta bi lahko z napadi velikega obsega močno 

ogrozil javni interes ali povzročil znatno gospodarsko škodo, zato direktiva opozarja na zahtevo 

po večji zaščiti kritične infrastrukture tudi z uvedbo strožjih kazni za kibernetske napade.  
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3 PRAVNO VARSTVO BAZ PODATKOV 

V sodobni informacijski družbi je ustvarjanje, posredovanje in upravljanje z informacijami vse 

pomembnejša ekonomska in kulturna dejavnost (Damjan idr. 2014). Nanaša se tako na zasebni 

kot na javni sektor in daje podlago za izvajanje storitev informacijske družbe.  

Javni sektor je še posebej pomemben del te družbe, saj se vsakodnevno dotika množice 

posameznikov zaradi velikega števila podatkov, ki jih zbira o svojih državljanih prek 

informacijskih sistemov in telekomunikacijskih povezav. Informacijska družba je torej pojem, 

ki je pomemben za delovanje in obstoj državnega aparata in širše javne uprave, zato je treba 

postaviti ustrezne pravne mehanizme za upravljanje zbranih podatkov, da se ohrani sorazmerje 

med pravico do zbiranja in upravljanja podatkov na eni in pravico do ohranjanja zasebnosti na 

drugi strani. 

Pravo je dejavno v določenem času in prostoru, ki ju mora ustrezno izražati in vpeto v ožjo ali 

širšo mednarodno skupnost (Pavčnik, Cerar, Novak 2006). Po svoji naravi je rigidno, kar mu 

daje stabilnost in ponovljivost, vendar je dolgotrajnost procesov spreminjanja zakonodaje in 

predpisov v direktnem nasprotju z izredno hitrim razvojem tehnologij sodobne informacijske 

družbe. To otežuje sprejemanje ustrezne in predvsem pravočasne pravne ureditve, ki hitro 

zastara zaradi vedno novih možnosti pridobivanja, obdelovanja, hranjenja, uporabe in 

posredovanja podatkov.  

Da bi učinkovito izkoristili vse priložnosti, ki jih ponuja informacijska doba, je torej potrebno 

nenehno preverjanje ustreznosti obstoječe pravne ureditve (Damjan idr. 2014, 11), kar 

predstavlja bistveni izziv informacijskega prava. 

V grobem lahko informacijsko pravo delimo na (Berčič in Čebulj 2004, 237): 

- pravo podatkov in informacij (osebni, tajni, zaupni in statistični podatki, informacije 

javnega značaja, davčne, bančne in druge tajnosti, poklicne aktivnosti); 

- pravo elektronskega poslovanja in elektronskega arhiviranja;  

- pravo informacijske intelektualne lastnine (avtorske pravice, patenti in poslovne skrivnosti 

v zvezi z računalniškimi programi, zbirkami podatkov in elektronskimi dokumenti);  

- računalniško kazensko pravo. 

V naslednjih poglavjih bomo najprej podrobneje predstavili pravo informacijske intelektualne 

lastnine, ki se nanaša na pravice upravljavcev baz podatkov, v nadaljevanju pa tisti del pravnega 

varstva podatkov in informacij, ki obravnava varstvo osebnih podatkov. 
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3.1 Baza podatkov kot informacijska intelektualna lastnina 

Pojem intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki jo imetnik pravice lahko 

komercialno izkorišča. Zaščita intelektualne lastnine je pomembna za razvoj na informacijah 

osnovanega gospodarstva, za katerega je značilna naraščajoča mednarodna izmenjava 

informacij, storitev, dobrin in tehnologije. Obseg te izmenjave je vse večji in inovacije – kot 

rezultat ustvarjalnosti in znanja – postajajo osrednji del konkurenčnosti podjetij.  

Kot končni izdelek avtorskega podjema predstavljata tudi baza podatkov in pripadajoča 

programska oprema intelektualno lastnino upravljavca – lastnika podatkovne baze, ki z izdelavo 

pridobi temeljne moralne in premoženjske pravice, zavarovane z zakonom. Razmnoževanje 

dela ali celote elektronske podatkovne baze je relativno poceni in preprosto, stroški 

vzpostavitve, vzdrževanja, upravljanja in uporabe pa lahko zahtevajo precejšnja tehnična in 

finančna vlaganja. Baze podatkov morajo biti zato predmet ustrezne pravne zaščite, saj lahko 

imajo kršitve avtorskih pravic, neavtorizirana uporaba podatkov, neupravičeno jemanje 

izvlečkov in/ali ponovna uporaba podatkov škodljive gospodarske posledice in vplivajo na 

padec ustvarjalnosti ter upočasnitev izgradnje novih baz podatkov. Za ustrezno ureditev 

pravnega varstva podatkovnih baz je potreben interdisciplinarni pristop z vidikov avtorskega, 

konkurenčnega in pogodbenega prava (Levovnik 2014).  

Po definiciji Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Ur. l. 

SFRJ-MP, št. 31/1972 in št. 4/1986, Ur. l. RS, št. 24/1992, Ur. l. RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2001, 

št. 3/2007) se delitev pravic intelektualne lastnine nanaša na tri kategorije: na pravice 

industrijske lastnine, avtorsko in sorodne pravice ter ostale pravice. S stališča zaščite baz 

podatkov poznamo v našem pravnem redu dve vrsti njihovega varovanja: varovanje z avtorsko 

pravico in varovanje s tako imenovano sui generis pravico, ki ju bomo predstavili v 

nadaljevanju in sta podrobneje opredeljeni z Direktivo 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

o varstvu baz podatkov.4  

                                                 
4 Za področje varovanja baz podatkov so med pomembnejšimi še naslednje direktive: 
- Direktiva Sveta, št. 91/250/EGS, o pravnem varstvu računalniških programov (UL L, št. 122,  z 

dne 14. 5. 1991); 

- Direktiva Sveta, št. 92/100/EGS, o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter določenih 
pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L, št. 346, z dne 27. 11. 1992); 

- Direktiva Sveta, št. 93/98/EGS, o uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih 
pravic (UL L, št. 290, z dne 29. 10. 199 

- Direktiva, št. 2001/29/ES, o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v 
informacijski družbi (UL L, št. 167, z dne 22. 5. 2001); 

- Direktiva, št. 2001/84/ES, o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L, št. 

272, z dne 27. 9. 2001); 

- Direktiva, št. 2004/48/ES, o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L, št. 195, z dne 

2.6.2004). 
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3.1.1 Varstvo baz podatkov z avtorsko pravico 

Za področje informacijskih sistemov je značilna močna vpetost v mednarodno ekonomsko in 

informacijsko izmenjavo, kjer je že vrsto let prisotna ureditev varstva baz podatkov z avtorsko 

pravico. Prvi sporazum, ki je urejal tovrstno varstvo podatkovnih zbirk, je bil Sporazum o 

trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Ur. l. RS-MP, št. 10/1995), kasneje pa je bilo 

sprejetih še nekaj konvencij pa tudi Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o 

avtorski pravici (Ur. l. RS-MP, št. 25/1999). 

ZASP določa pravno varstvo avtorja, ki sestoji iz moralnih, materialnih in drugih pravic avtorja. 

Avtorja varujejo moralne avtorske pravice, ki pomenijo, da ima avtor pravico odločiti o tem, 

kdaj in kje bo njegovo delo prvič objavljeno, ali bo objavljeno njegovo avtorstvo, upre pa se 

lahko tudi vsakemu posegu v svoje delo. Moralne avtorske pravice so neprenosljive, v nasprotju 

s premoženjskimi avtorskimi pravicami, ki jih avtor lahko delno ali v celoti prenese na drugo 

osebo. Materialne avtorske pravice omogočajo nosilcu pravice, da odloči o uporabi avtorskega 

dela, npr.: reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave in distribuiranja, dajanja v najem 

ipd. Avtor je tudi nosilec drugih pravic – premoženjskih upravičenj, ki mu omogočajo dostop 

do njegovega dela, prenesenega na drugo osebo. Avtorska pravica predstavlja upravičenja, ki 

avtorju omogočajo uresničevanje premoženjskih in osebnih interesov v zvezi z njegovimi deli, 

ki so z avtorsko pravico zaščitena le, če predstavljajo izvirne, individualne in intelektualne 

avtorjeve stvaritve. Izbira ali razporeditev podatkov, ki jih zbirka vsebuje, mora izvirno izražati 

ustvarjalno svobodo njenega avtorja.  Tudi v primeru, da je v pripravo in oblikovanje baze 

podatkov vloženega veliko dela in veščin, to samo po sebi še ne more upravičiti varstva pravic 

avtorja z avtorsko pravico. Kot določa člen 3. Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta o varstvu baz podatkov, je predmet varstva baze podatkov z avtorsko pravico le struktura 

te baze, ne pa tudi njena vsebina.  

3.1.2 Varstvo baz podatkov s sui generis pravico 

Z omenjeno Direktivo 96/9/ES o varstvu baz podatkov se je v EU udejanjila nova oblika 

pravnega varstva baz podatkov – varstvo s t. i. sui generis pravico, ki ščiti investicije v baze 

podatkov. Evropski parlament in Svet Evrope sta sprejela Direktivo z namenom razširjenega 

pravnega varovanja podatkovnih zbirk, s ciljem zagotoviti pogoje za uravnovešeno investiranje 

v napredne sisteme za obdelavo informacij v vseh gospodarskih sektorjih in spodbuditi 

nastajanje novih zbirk z zagotovitvijo ustrezne in enotne ravni varstva baz podatkov za 

zagotavljanje plačila izdelovalcu baze podatkov v vseh državah članicah.  
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Direktiva 96/9/ES je bila sprejeta z namenom poenotenja zakonodaje v EU, da bi zagotovili 

stabilen in enoten sistem pravnega varstva za varstvo pravic izdelovalcev baz podatkov, ki bi 

zagotavljal: 

- prosti pretok blaga in storitev, 

- varno uporabo zbranih podatkov in 

- obvladovanje eksponentnega naraščanja količine informacij v Skupnosti. 

Temeljno načelo držav Evropske unije je tudi pri zagotavljanju in izkoriščanju avtorskih in 

sorodnih pravic upravljavcev baz podatkov povezano z vzpostavitvijo enotnega trga za prosto 

prehajanje proizvodov in storitev med posameznimi državami članicami. Glavne smernice 

pravne ureditve so predvsem v harmonizaciji nacionalnih zakonodaj in enotni konkurenčni 

zakonski regulativi za skupno nastopanje na svetovnih trgih. Pri tem se v državah članicah ne 

smejo uporabljati strožja merila od tistih, določenih v direktivi. 

Direktiva 96/9/ES ne razlikuje med posameznimi oblikami baze podatkov in ščiti tudi zbirke, 

ki niso zapisane v računalniških sistemih (kot so npr. zbirke literarnih del), elektronske baze 

podatkov v pomenu te direktive pa obsegajo tudi naprave, kot je npr. CD-ROM. V drugem 

odstavku  člena 1. direktiva opredeljuje pojem baze podatkov kot: 

- zbirko neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva, ki je  

- sistematično in metodično razporejeno in  

- individualno dostopno z elektronskimi in drugimi sredstvi. 

Direktiva je na novo zasnovala sistem varstva pravic izdelovalcev baz podatkov z namenom, 

da bi dosegla ravnotežje med pravicami izdelovalcev baz in njihovimi uporabniki ter poskusila 

razmejiti med elementi, ki so lahko varovani že na osnovi avtorske pravice (ki ščiti intelektualni 

napor, potreben za zbiranje in urejanje podatkov), in tistimi, ki so predmet dodatne zaščite – sui 

generis pravice, ki varuje investicijo na področju intelektualne lastnine in omogoča upravljavcu 

baze podatkov prepovedati neavtorizirano uporabo njene vsebine. Predmet varstva je tako ob 

varstvu sheme oz. strukture baze podatkov z avtorsko pravico torej tudi vsebina baze podatkov. 

Sui generis pravica izdelovalcev baz podatkov je bila ustvarjena z namenom, da se podpira in 

promovira vzpostavitev shranjevalnih in obdelovalnih sistemov za že obstoječe podatke in ne 

za ustvarjanje novih podatkov. Evropska sodna praksa namreč razlikuje med ustvarjanjem 

novih podatkov in zbiranjem že obstoječih podatkov. Da bi bila neka zbirka lahko predmet 

varstva, mora njena pridobitev, preveritev ali zunanja predstavitev zahtevati znatno vlaganje v 

pridobivanje, preverjanje ali pridobitev vsebine (Direktiva 96/9/ES 1996, 1. odstavek člena 7.). 

Edini vložek, ki je pravno relevanten, je vložek v urejanje že nastalih podatkov, trud, ki je bil 

vložen v samo ustvarjanje podatkov, pa za presojo znatnosti naložbe ni relevanten (Bizjak 

2011). Pravno varstvo obsega nepooblaščeno kopiranje ali ponovno uporabo celotne zbirke pa 

tudi vsak kakovostno ali količinsko znatni del zbirke. Varuje pa tudi kakovostno ali količinsko 
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neznatne dele vsebine baze, kadar se ti uporabljajo ponovljeno in sistematično, pa je to v 

nasprotju z običajno uporabo te podatkovne baze ali v nerazumni meri prizadene zakonite 

interese njenega izdelovalca (Direktiva 96/9/ES 1996, člen 7., odstavek 5.). V interesu 

konkurence med ponudniki informacijskih izdelkov in storitev pa se pravice izdelovalca baze 

podatkov ne sme varovati tako, da bi omogočala zlorabo prevladujočega položaja, zlasti kar 

zadeva izdelavo in distribuiranje novih proizvodov in storitev, ki imajo intelektualno, 

dokumentarno, tehnično, ekonomsko ali komercialno dodano vrednost. Izdelovalec baze 

podatkov ali imetnik pravice zakonitemu uporabniku baze podatkov ne sme preprečiti jemanja 

izvlečkov in ponovne uporabe nebistvenih delov, uporabnik pa ne sme neutemeljeno vplivati 

na zakonite interese imetnika pravice (Direktiva 96/9/ES 1996, člen 8.). 

Leta 2005 je prva evalvacija učinkovitosti Direktive 96/9/ES o pravnem varstvu baz podatkov 

pokazala, da uvedba sui generis pravice izdelovalcev/upravljavcev baz podatkov ni bistveno 

prispevala k povečanju ali zmanjšanju količine baz podatkov (Levovnik 2014). Raziskava je 

tudi pokazala, da je uvedba nove pravice omejila dostop do podatkov izobraževalnim in 

raziskovalnim ustanovam in Direktiva 96/9/ES je zato požela precej kritike. Po navedbah 

anketirancev, predvsem poslovnih organizacij, pa je pripomogla k zmanjšanju stroškov, 

povezanih z varovanjem baz podatkov, ustvarjanju novih poslovnih priložnosti in skupaj z 

institutom avtorske pravice pripomogla k večji pravni varnosti trga informacij. Po presoji 

rezultatov evaluacije je direktiva ostala v veljavi nespremenjena. 

Direktiva 96/9/ES o pravnem varstvu baz podatkov in drugi evropski predpisi s področja 

pravnega varstva baz podatkov in drugih vidikov intelektualne lastnine v informacijski družbi, 

so bili v slovenski pravni red preneseni leta 2006 z novelo Zakona o avtorski in sorodnih 

pravicah. 

3.1.3 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah  

Z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah se je Slovenija prilagodila mednarodnim 

usmeritvam na področju varovanja intelektualne lastnine in pomeni prilagoditev evropskim 

direktivam na področju pravnega varstva računalniških programov in baz podatkov pa tudi 

drugih vidikov intelektualne lastnine ter avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. 

Zakon opredeljuje osnovne pojme, kot so baza podatkov, lastništvo in pravice do baze ipd. V 

prvem odstavku 141.b-člena določa predmet varstva, ki je lahko celotna vsebina podatkovne 

baze ali samo del vsebine in opredeljuje pravice in obveznosti tako izdelovalca kot uporabnika 

baze podatkov. 

Če baza podatkov predstavlja avtorjevo intelektualno stvaritev, lahko avtorsko zaščitimo tudi 

baze, ki so izvedene iz že obstoječih virov, vključeni pa so lahko tudi viri, ki so potrebni za delo 
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z vsebino baze podatkov. To so recimo podatkovni slovar, indeksi, sistemi za pojasnila in 

predstavitev informacij itd. Kot določa drugi odstavek 141.b-člena, so programska oprema za 

upravljanje baze podatkov in uporabniški programi zaščiteni posebej.  

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali nekatera določila zakona, ki so pomembna z vidika 

obravnave te magistrske naloge. 

Zakon v 3. točki 8. člena opredeljuje bazo podatkov kot samostojno avtorsko delo in zbirko 

neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva v kakršni koli obliki, ki je sistematično ali 

metodično urejeno in posamično dostopno z elektronskimi ali drugimi. V primeru, da 

pridobitev, preveritev ali predstavitev vsebine baze zahteva kakovostno ali količinsko znatno 

naložbo, je izdelovalec po 141.a-členu varovan s sorodnimi pravicami (sui generis), ne glede 

na varstvo z avtorsko ali drugimi pravicami. Z uvrstitvijo gradiva v podatkovno bazo in z 

njegovo uporabo pa ne smejo biti prizadete pravice na tem gradivu.  

Izdelovalec baze podatkov je oseba, ki zbira, hrani, varuje, vzdržuje in uporablja vsebino te 

baze, in je predvidoma tudi investitor potrebnih finančnih in tehničnih sredstev, znanja in dela. 

Če izdela bazo podatkov zaposleni v družbi ali javni ustanovi po službeni dolžnosti (bodisi v 

okviru delovnega razmerja bodisi podjemne pogodbe in s pogodbo ni izrecno drugače 

opredeljeno, je imetnik izključnih pravic na tej bazi ta družba oz. javna ustanova (141.e-člen). 

Izdelovalec baze lahko prepreči dostop in uporabo baze nepooblaščenim osebam in sklepa 

pogodbe o uporabi baze podatkov z izbranimi uporabniki. V primeru izdelovalčeve javne 

objave vsebine baze podatkov pa pomeni to odpoved obstoječim ekskluzivnim pravicam in  

odobritev dostopa do baze celotni javnosti brez omejitev. Pravice, ki jih določa zakon kot 

izključne pravice izdelovalcev podatkovnih baz, so: reproduciranje, distribuiranje primerkov, 

dajanje v najem primerkov, dajanje na voljo javnosti in druge oblike priobčitve javnosti (141.c-

člen).  

Zakon v 59. členu določa, da avtorske pravice izdelovalca podatkovnih baz v primeru fizičnih 

oseb trajajo vse življenje in še 70 let po smrti avtorja. Varstvo s sui generis pravico traja, v 

skladu s 141.f-členom, 15 let, odkar je bila baza izdelana oz. javno predstavljena, vendar ob 

znatnih  spremembah ali dopolnitvah obstoječe vsebine ta rok prične teči znova. 

Upravičeni uporabnik objavljene baze podatkov ali njenega primerka lahko prosto  uporablja 

del baze podatkov, ne sme pa prizadeti zakonitih interesov njenega izdelovalca ali prizadeti 

avtorskih oz. sorodnih pravic na delih, vsebovanih v tej bazi (141.d-člen), iz 53.a- člena Zakona 

pa izhaja, da lahko bazo ali njen primerek prosto reproducira oz. tudi predela, če je to potrebno 

zaradi dostopa do vsebine. 
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3.1.4 Nadzorni in pritožbeni organi  

Nosilec pravice intelektualne lastnine ima na voljo ukrepe civilne, kazenske in upravne narave. 

Okrožno sodišče v Ljubljani je pristojno za civilne spore v zvezi s pravicami intelektualne 

lastnine. Pregon storilca kaznivega dejanja pri kaznivem dejanju kršitev avtorske ali sorodnih 

pravic se prične na predlog oškodovanca. Imetnik pravice lahko poda ovadbo zaradi storitve 

kaznivega dejanja pri policiji ali državnem tožilstvu.  

Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12-UPB2) opredeljuje kazni v višini do 8 let zapora 

za kršitev moralnih avtorskih pravic (KZ-1, 147. člen), materialnih avtorskih pravic (KZ-1, 148. 

člen) ali avtorski sorodnih pravic (KZ-1, 149. člen). V primeru neupravičenega vstopa v 

informacijski sistem, povzročene velike gmotne škode ali pridobljene velike gmotne koristi, se 

lahko storilec kaznuje z zaporom do petih let (KZ-1, 221. člen).  

Za ukrepe upravne narave v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine ob vnosu oz. iznosu 

ponarejenega blaga v Republiko Slovenijo je pristojen carinski organ. Postopek pri upravnem 

organu pa se lahko prične tudi na zahtevo imetnika pravice. Nad izvajanjem tistih določb 

zakona, s katerimi so v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah nekatere kršitve določene kot 

prekrški, opravlja po uradni dolžnosti nadzor Tržni inšpektorat RS. 

V primeru sodnih obravnav so sodišča posameznih članic EU odgovorna za pravilno uporabo 

zakonodaje EU. Da bi preprečili sodiščem v različnih državah različno razlago zakonodaje EU, 

je v EU v veljavi postopek predhodnega odločanja na Sodišču Evropske Unije (v nadaljevanju 

SEU).  

3.2 Pravna praksa Sodišča EU na področju varstva pravic upravljavcev baz podatkov 

Pogoje za priznanje avtorske pravice na bazi podatkov določa prvi odstavek člena 3. Direktive 

96/9/ES o pravnem varstvu baz podatkov. Sodišče EU (v nadaljevanju SEU) je tako v sodbi št. 

C-604/10 (Football Dataco Ltd in drugi proti Yahoo! UK Ltd in drugim) kot edino merilo pri 

presoji upravičenosti varstva z avtorsko pravico poudarilo izvirnost v smislu avtorjeve 

intelektualne stvaritve. To merilo je pri bazah podatkov izpolnjeno, kadar z izbiro ali 

razporeditvijo podatkov, ki jih vsebuje ta baza, njen avtor izvirno izraža svojo ustvarjalnost s 

tem, da svobodno in ustvarjalno opravlja izbire ter tako bazi vtisne svoj osebni pečat. Ni pa 

izpolnjeno tedaj, kadar oblikovanje baze podatkov narekujejo tehnični preudarki, pravila ali 

zahteve, ki ne puščajo prostora za ustvarjalno svobodo (Levovnik 2012). SEU je v omenjeni 

sodbi poudarilo, da še tako veliko dela in veščin, ki so potrebni za oblikovanje strukture baze, 

kot taki ne morejo upravičiti avtorskopravnega varstva, če ne izražajo nobene izvirnosti pri 

izbiri ali razporeditvi podatkov, ki jih ta baza vsebuje. Zato po mnenju SEU intelektualnega 

napora in veščin pri ustvarjanju podatkov ni mogoče upoštevati pri presoji upravičenosti baze 
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podatkov do varstva z avtorsko pravico. K takemu sklepu po mnenju sodišča napeljuje tudi cilj 

Direktive 96/9/ES: spodbujanje ustvarjanja baz podatkov kot sistemov zbiranja in dostopa do 

podatkov in ne spodbujanje ustvarjanja podatkov kot takih. 

Kot smo že zapisali, lahko velja pravno varstvo baz podatkov s pravico sui generis ne glede na 

upravičenost baze podatkov in/ali njene vsebine do varstva z avtorsko pravico in obsega 

prepoved nepooblaščenega kopiranja ali ponovne uporabe celotne zbirke pa tudi vsakega 

kakovostnega ali količinsko znatnega dela zbirke. Varuje pa tudi kakovostno ali količinsko 

neznatne dele vsebine baze, kadar se ti uporabljajo ponovljeno in sistematično, pa je to v 

nasprotju z običajno uporabo te podatkovne baze ali v nerazumni meri prizadene zakonite 

interese njenega izdelovalca.   

Varstvo po tej pravici je naravnano po meri investitorja v izdelavo podatkovne baze, pri 

uveljavljanju te pravice pa v praksi nastopa nekaj težav, kot so: 

- težavno dokazovanje znatnosti naložbe pri podatkovnih bazah, ki nastajajo kot stranski 

proizvod druge glavne dejavnosti; 

- zaradi pomanjkljivih standardov o izvirnosti podatkovne baze zlahka uživajo 

avtorskopravno varstvo; 

- nenatančna opredelitev dejanj jemanja izvlečkov in ponovne uporabe in 

- nenatančna opredelitev termina bistveni del baze podatkov. 

SEU je v sodbi C-545/07 (Apis-Hristovich EOOD proti Lakorda AD, 5. 3. 2009) razlagalo člen 

7. Direktive 96/9/ES o znatnosti naložbe tako, da je treba obseg domnevno izvlečenega in/ali 

ponovno uporabljenega gradiva za presojo obstoja jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe 

bistvenega dela baze podatkov količinsko primerjati z obsegom celotne vsebine baze podatkov, 

če ta ustreza pogojem za varstvo s pravico sui generis iz člena 7. te direktive. Kakovostno pa 

lahko pomeni izvlečeni ali ponovno uporabljeni del gradiva bistveni del, če zahteva veliko 

človeško, tehnično ali finančno naložbo s stališča pridobivanja, preverjanja ali predstavitve 

podatkov. Tukaj velja omeniti, da gre za ponovno uporabo tudi v primeru, ko se podatki 

prenašajo po internetu prek različnih strežnikov in ne moremo govoriti o direktnem prenosu od 

upravljavca podatkovne baze do uporabnika (Sodba SEU C-173/11 Football Dataco Ltd in 

drugi proti Sportradar GmbH in Sportradar AG, z dne 18. 10. 2012). 

Na vprašanje, ali ročno povzemanje podatkov s kritično presojo in preurejanjem zbirke, torej 

'ročno kopiranje', tudi pomeni poseg v pravice izdelovalca baze podatkov, varovane z omenjeno 

direktivo, odgovarja sklep SEU v zadevi Directmedia Publishing GmbH proti Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg z dne 9. 10. 2008. Po mnenju sodišča je pod pojem jemanje izvlečkov treba 

uvrstiti vsa nedovoljena dejanja prilastitve njene vsebine, ne le elektronskega kopiranja. 
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V sodbi C 30/14 (Ryanair Ltd proti PR Aviation BV, 15. 1. 2015) je SEU poudarilo, da je 

Direktivo 96/9/ES treba razlagati tako, da se ne uporablja za baze podatkov, ki v skladu s to 

direktivo niso zavarovane niti z avtorsko pravico niti s pravico sui generis. Torej za njih ne 

veljajo členi 6., 8. in 15. navedene direktive, ki izdelovalcu baze podatkov prepovedujejo, da bi 

zakonitemu uporabniku javno dostopne baze podatkov preprečil dostop do baze, jemanje 

izvlečkov in/ali ponovne uporabe delov njene vsebine. Subjekt, ki je ustvaril tako bazo 

podatkov, lahko torej tretjim osebam njeno uporabo pogodbeno omeji. 

3.3 Analiza sodnih postopkov v Sloveniji na področju varstva baz podatkov 

V okviru magistrske naloge je bila z namenom analize obstoječe slovenske sodne prakse na 

področju pravnega varstva baz podatkov izvedena raziskava na področju kršitve pravic 

izdelovalcev baz podatkov  na osnovi varstva obeh pravic: 

- varstva avtorske pravice, ki ščiti avtorsko obliko strukture baze in 

- varstva pravice sui generis, ki je namenjena varstvu naložbe v vsebino baze in nudi 

izdelovalcu baze podatkov zaščito pred kopiranjem in nepooblaščeno uporabo vsebine. 

Na pristojni sodišči (Okrožno in Višje sodišče v Ljubljani) smo posredovali prošnjo za 

anonimizirane izvlečke sodb od leta 2001, ko je bila v slovenski pravni red z novelo Zakona o 

avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 9/01) prenesena Direktiva 96/9/ES o pravnem 

varstvu baz podatkov (Ur. l. EU, št. L 77, z dne 27. 3. 1996). Rezultat raziskave je pokazal, da 

sta bili s področja varstva pravic upravljavcev baz podatkov pravnomočno zaključeni le dve 

zadevi, obe s sodno poravnavo.  

Od judikature, povezane z bazami podatkov (baza podatkov kot avtorsko delo), na Višjem 

sodišču v Ljubljani (pritožbenem) obstajata sodbi: 

VSL sklep I Cpg 1150/2007 z dne 10. 1. 2008: Tožena stranka je prek svojih spletnih strani brez 

soglasja imetnika znamke uporabljala zaščiteni znak, kar pomeni protipravno ravnanje, kot ga 

določa ZIL-1 (Zakon o industrijski lastnini ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013) v 

točki b 2. odstavka 47. člena in omogočala uporabo podatkov telefonskega imenika TIS. Upnika 

sta se v predlogu za izdajo začasne odredbe, s katero bi se dolžniku prepovedala reprodukcija 

in distribucija računalniške baze (in programa), sklicevala na obstoj avtorske pravice na 

telefonskem imeniku kot bazi podatkov in računalniškem programu TIS za obe kategoriji na 

osnovi 170. člena ZASP. Sodišče prve stopnje je predlog upnikov zavrnilo na osnovi 

ugotovitve, da upnik ni izkazal predpostavk za izdajo predlagane odredbe niti po določbi 123. 

člena ZIL-1 niti po 170. členu ZASP. Po mnenju Višjega sodišča pa bi bilo prvostopno sodišče 

dolžno preizkusiti, ali za uveljavljeni pravovarstveni zahtevek obstoji tudi druga pravna 

podlaga, ki je predlagatelja nista izrecno zatrjevala, izhaja pa iz zatrjevane dejanske podlage: 

170. člen ZASP daje podlago za zavarovanje poleg avtorske pravice tudi drugih pravic, ki jih 



 

26 

 

ureja ta zakon. Sodišče prve stopnje bi s tem v zvezi moralo preizkusiti, ali trditvena podlaga 

upnikom morebiti izkazuje obstoj katere od drugih pravic, ki so predmet varstva po ZASP. 

Glede baz podatkov zakon v določbah 141.a do 141.g-člena ureja posebno pravico, ki jo uživajo 

izdelovalci podatkovnih baz. Ta pravica ni vezana na obstoj avtorske pravice na bazi podatkov, 

temveč je utemeljena na varstvu tehničnih in finančnih naložb za izdelavo baz podatkov. Zato 

je pritožbeno sodišče razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo vrnilo v ponovno 

odločanje. Po odpravi navedenih pomanjkljivosti v nakazani smeri bo sodišče prve stopnje 

lahko ponovno odločilo, ali je predlog za izdajo predlagane odredbe utemeljen kakor tudi, ali 

imata oba upnika izkazano legitimacijo za uveljavljanje tovrstnega zavarovanja.  

VSL sodba in sklep I Cpg 159/2013: Tožeča stranka je ponujala brezplačni dostop do 

elektronske baze podatkov. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožena stranka z 

neupravičenim jemanjem izvlečkov in ponovno uporabo znatnega dela vsebine podatkovne 

baze kršila pravice izdelovalcev podatkovnih baz tožeče stranke, saj je tožena stranka brez 

dovoljenja tožeče stranke ponovno uporabila in dala na voljo javnosti tako kakovostno kot tudi 

količinsko znaten del vsebine baze tožeče stranke. Pritožbeno sodišče je delno razveljavilo 

prvostopenjsko sodbo v točki, kjer je sodišče prve stopnje tožeči stranki načelno odmerilo 

nadomestilo za uporabo neutemeljeno reproduciranega dela baze v previsokem znesku. Sodišče 

prve stopnje bo torej moralo tožeči stranki nadomestilo priznati v okviru zakonskih določil iz 

168. člena ZASP. V prid ugotovitve višine pa bo moralo dopolniti dokazni postopek skladno s 

podanim predlogom pravdnih strank. 

Pritožbeno Višje sodišče v Ljubljani je v zgoraj opisanih sodbah torej razsodilo: 

- Po določilu 141.c-člena ZASP je le izdelovalec baze upravičen reproducirati in distribuirati 

svojo podatkovno bazo (1. in 2. točka tega člena). Če to stori tretja, nepooblaščena oseba, 

tvega, da bo proti njej vložena tožba z zahtevki iz 168. člena ZASP (ki ureja povrnitev 

škode in civilno kazen) in iz 167. člena ZASP (med katerimi so npr. našteti: prepovedni 

zahtevek (1.1. točka), odstranitveni zahtevek (1.3. točka), zahtevek na objavo sodbe (1.8. 

točka tega člena) itd. 

- Za presojo vrednosti neke naložbe ni pomemben pravni temelj, na osnovi katerega je 

upravičenec prišel do naložbe, pač pa vrednost naložbe same. Zmotno bi bilo stališče, da 

izdelava podatkovne baze v primeru brezplačne pridobitve ne predstavlja znatne naložbe, 

saj bi to impliciralo na trditev, da predmet neprecenljive vrednosti nima v resnici nobene 

vrednosti, čim je pridobljen na osnovi darilne pogodbe, kar seveda ne drži. 

Analiza sodne prakse je pokazala, da obstaja na področju kršenja pravic upravljavcev baz 

podatkov v Sloveniji le malo pravnih primerov. Iz tega lahko sklepamo, da se poslovnega 

pomena podatkov, zapisanih v svojih podatkovnih bazah, upravljavci baz podatkov še ne 

zavedajo dovolj. Obstaja sicer nekaj večjih podatkovnih baz v Sloveniji (podatkovne baze 

nekaterih državnih služb, seznam odjemalcev električne energije, RTV naročnikov, odjemalcev 
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vode, kupcev večjih spletnih portalov … ), v slovenski javnosti pa smo do pred kratkim le 

izjemoma naleteli na informacije, ki bi se nanašale na zbiranje velike količine zasebnih in 

poslovnih podatkov in bi povečale zavedanje javnosti in podjetij o potencialno veliki finančni 

vrednosti teh podatkov. Imetniki pravic iz baz podatkov se bodo morali v prihodnje bolj 

zavedati svojih pravic in poslovnih prednosti, ki jim jih lahko nudi zaščita in obdelava njihovih 

informacij, in pričeti svoje pravice tudi uveljavljati. Kljub težavnemu spremljanju morebitnih 

kršitev avtorskih in sui generis pravic upravljavcev baz podatkov torej lahko pričakujemo, da 

se bo število tožb in s tem tudi razsodb, ki bi se nanašale na zaščito poslovnih koristi podjetij, 

v prihodnje gotovo povečalo. 

3.4 Odprta vprašanja pravnega varstva baz podatkov 

Kot opozarja Jančič Bogataj (2014a in 2104b), strokovnjakinja za pravo intelektualne lastnine 

in zlasti avtorskega prava, lahko varstvo z avtorsko in sorodnimi pravicami tudi omejuje 

svobodo ustvarjalcev. S tem ko se področje avtorskih pravic širi, da bi spodbudilo ustvarjalnost, 

nagrajevanje avtorja in razširjanje znanja, se hkrati omejuje prosta uporaba in reproduciranje 

obstoječih del. Javne ustanove, šole, knjižnice, arhivi, novinarji in podobno se borijo za 

ohranitev pravice do proste uporabe in reproduciranja obstoječega znanja za lastne namene. 

Zato je konflikt med javnim interesom do dostopa do znanja in spodbujanjem ustvarjalnosti ter 

privatnim interesom po zapiranju teh pravic velik. Knjižnice so primer javnih ustanov, ki so 

imele od nekdaj dovoljeno izjemo v avtorskopravnem sistemu glede reproduciranja za lastne 

namene. Interes lastnikov avtorskih pravic (ne nujno tudi avtorjev) pa je ukinitev teh izjem in 

ščitenje lastnih materialnih koristi.  

Izkazalo se je tudi, da nekateri ustvarjalci ne želijo uveljaviti vseh pravic, ki jim jih omogoča 

zakon o avtorskih pravicah. V ZDA in v nekaterih drugih državah imajo ustvarjalci digitalnih 

vsebin na izbiro dva modela uveljavljanja avtorskih pravic: model omejene in strogo 

nadzorovane distribucije v zaprtem sistemu in model odprtih omrežij, kjer se ustvarjalci pod 

določenimi pogoji zavestno delno ali v celoti odpovejo svojim pravicam. Mnogo ustvarjalcev 

je namreč ugotovilo, da jih avtorske pravice in pripadajoče pravno varstvo omejujejo pri 

distribuciji avtorskih del in bi raje uporabljali inovativnejši poslovni model za zagotavljanje 

varnosti investicije. Spet drugi dobijo zadoščenje s sodelovanjem in s svojim prispevkom 

intelektualni skupnosti (Creative Commons b. l.). Pravkar opisani način urejanja avtorskih 

pravic v našem pravnem redu ni mogoč, saj avtorske pravice v celoti ni mogoče prenesti ali se 

ji odpovedati.  

Nekatere sodobne tehnologije se lahko uporabljajo tudi za kršitve avtorskih pravic. Veliki 

nosilci avtorskih pravic zato skušajo preprečevati uporabo tehnologij, ki se jih lahko uporabi za 

kršitve pravic, uvajajo orodja za upravljanje s svojimi pravicami (upravljanje z digitalnimi 
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pravicami) in lobirajo za podporo teh tehničnih ukrepov skozi pravne omejitve. Velike javne 

propagandne kampanje ustvarjajo zavedanje o nevarnostih, ki jih t. i. piratstvo lahko pomeni 

za posameznika. To pa lahko negativno vpliva na možnost široke uporabe digitalnih tehnologij 

za spodbujanje ustvarjalnosti.  

Pomen, težave in načini varovanja intelektualne lastnine v digitalnem svetu so torej veliki in 

raznoliki, pravni okvir znotraj držav članic EU pa ima kljub Direktivi iz leta 1996 precej odprtih 

vprašanj. Evropska Komisija pripravlja novo ureditev področja, s katero bi se poenotil sistem 

pridobitve pravice za uporabo avtorskega dela, upravljanje in čezmejno licenciranje, kar bi 

pripomoglo k vzpostavitvi enotnega evropskega digitalnega trga in na področju EU in odpravilo 

razlike med nacionalnimi sistemi avtorskih pravic. Pri tem pa je treba pretehtati interese in 

upravičenja vseh udeležencev, torej tudi javnosti, saj se s širitvijo avtorskih pravic omejuje 

javni interes do dostopa do znanja. Konflikt med javnim interesom do dostopa do znanja in 

spodbujanjem ustvarjalnosti ter privatnim interesom po manjšanju teh pravic je torej vse večji.  

Z analizo opisane regulative, pravne prakse in odprtih vprašanj ureditve varstva baz podatkov 

kot intelektualne lastnine smo potrdili ugotovitve, opisane v uvodu poglavja, da se področje, ki 

ga obravnava informacijsko pravo, izredno hitro spreminja. Zaznati je hitre in velike razvojne 

premike na področju tehnike in tehnologije pa tudi odnosa ustvarjalcev in družbe do avtorskih 

pravic. Zasebnost posameznikov, katerih podatki se hranijo in obdelujejo, je s sodobnimi 

tehnologijami vse bolj ogrožena. Po drugi strani pa posamezniki sami vse bolj uporabljamo 

tehnologije, ki temeljijo na obdelavi informacij o našem načinu življenja in interesih.  Glavnina 

podatkov se tudi seli v t. i. oblačne storitve in baze podatkov so vse bolj oddaljene od svojih 

izdelovalcev ter uporabnikov pa tudi nadzora posamezne države.  

Namen in cilj informacijskega prava je torej uvajati stabilnost na področje, ki je vse bolj  

nepredvidljivo, in vzpodbujati razvoj (in ustvarjanje novih podatkovnih baz) z varovanjem 

investicijskih interesov avtorjev in lastnikov, ki svoje interese želijo uresničevati na zelo 

različne načine. Z analizo Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu baz 

podatkov (Ur. l. EU, št. L 77) je tudi Evropska komisija ugotovila pomanjkljivosti obstoječe 

ureditve pravnega varstva baz podatkov, katere namen, to je spodbujanje nastajanja novih zbirk, 

ni bil dosežen. Komisija je tudi sprejela mnenje, da je šla sodna praksa, ki razlikuje med 

varstvom vsebine in varstvom zbirke, v napačno smer. Težavno dokazovanje znatnosti naložbe, 

ki je zahtevana za varstvo s pravico sui generis, pomanjkljivi standardi o izvirnosti podatkovne 

baze, težavna opredelitev bistvenega dela baze podatkov so le nekatera vprašanja trenutne 

pravne ureditve. Iz zapisanega sledi, da obstoječa pravna regulativa pri nas (tako državna kot 

na nivoju EU) ne predstavlja ustrezne in hitremu razvoju prilagojene ureditve varstva pravic, ki 

bi bistveno pripomogla k nastajanju novih podatkov baz. Preverjanje in prilagajanje obstoječe 

pravne ureditve je torej nujno. 
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4 PRAVNO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKA 

»Človekove pravice so kot mišice,  

če jih ne uporabljamo, atrofirajo.« 

Ruski borec za transparentnost Ivan Pavlov 

Ustava Republike Slovenije v 35. členu varuje pravico do zasebnosti in osebnostne pravice, s 

tem da zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti 

ter osebnostnih pravic. 

Pojem zasebnosti v pravu ni natančno definiran in tudi posameznikovo dojemanje zasebnosti 

je relativno – odvisno od posameznika in danega konteksta. Obseg pravice do zasebnosti je 

stvar nenehne razprave in vprašanje je, ali je sploh mogoče določiti neki minimalen vendar 

absoluten standard zaščite zasebnosti (Kovačič 2006, 49). Varstvo zasebnosti je široko priznana 

temeljna človekova pravica, ki pa se pojavlja v različnih pravnih sistemih na različnih nivojih 

in jo vključuje večina ustav modernih držav (izjema so npr. ZDA). Varstvo zasebnosti je 

zavarovano s številnimi mednarodnimi dokumenti, kot sta Splošna deklaracija o človekovih 

pravicah in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih 

posamezne države ratificirajo ali pa tudi ne. 

V nadaljevanju bomo obravnavali pravico do zasebnosti predvsem s stališča pravnega varstva 

informacijske zasebnosti. 

Možnost preprostega obvladovanja velikanske količine podatkov o posamezniku daje tistim, ki 

s temi podatki razpolagajo, veliko, do sedanje stopnje razvoja informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) nepoznano moč. Še nikoli nismo bili v svoji zasebnosti tako ogroženi kot 

danes in predvidevanja kažejo, da se bo ta trend v prihodnje gotovo še povečeval. Z razvojem 

novih tehnologij, predvsem informacijskih, so se povečale zahteve na področju varstva 

zasebnosti posameznikov. Pred iznajdbo raznih elektronskih naprav, namenjenih zbiranju, 

shranjevanju in uporabi velikega števila informacij, zapisanih v računalniške baze podatkov, 

zasebnost ni bila pretirano ogrožena, saj so bile informacije o posamezniku največkrat 

raztresene in težko dostopne. Vdor v zasebnost večje skupine ljudi je bil veliko težji kot danes, 

zato posebnega poudarka na pravni zaščiti zasebnosti v preteklosti ni bilo. Prvi zakon o varstvu 

osebnih podatkov je v Evropi sprejela šele Švedska, leta 1973, kasneje pa so ji sledile tudi druge 

evropske države (IP 2006, 13).  

Razvoj informacijske tehnologije je omogočil, da večina odločitev o posameznikih v moderni 

družbi temelji na podatkih, ki so shranjeni v računalniško vodenih zbirkah podatkov. Uporaba 

sodobnih informacijskih tehnologij omogoča združevanje osebnih podatkov iz različnih virov, 

ti podatki pa se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo. Te tehnologije omogočajo veliko preglednost 

informacij in s tem učinkovitost delovanja tistih, ki razpolagajo s temi podatki na eni strani in 
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eno največjih nevarnosti za zlorabo osebnih podatkov na drugi (Cerar 2001, 58). Vsaka zloraba 

osebnih podatkov pa pomeni poseg v osebnostne pravice in dostojanstvo posameznika in 

tovrstne zlorabe, predvsem z namenom pridobitve določene koristi, so zaradi hitrega razvoja 

IKT naraščajoč pojav mednarodnih razsežnosti.  

Varstvo osebnih podatkov predstavlja del širše pravice do varstva zasebnosti in ga uvrščamo v 

področje prava podatkov in informacij. Pravo vzpostavlja razliko med osebnimi podatki 

posameznika (ki jim pripada posebno varstvo) in tistimi podatki o posamezniku, ki jim takšno 

varstvo ne pripada (Cerar 2001, 57), in naloga pravne ureditve je določiti in zaščititi tiste 

podatke o posamezniku, ki bi ga z razkritjem ali zlorabo ogrozile (IP 2009, 17). Bistvo 

informacijske zasebnosti je v tem, da se podatki o posamezni osebi brez njene privolitev ne 

smejo sporočati drugim posameznikom, državnim in drugim institucijam ali javnosti. 

Informacijska zasebnost je tako le eden od vidikov splošne pravice do zasebnosti, kamor sodi 

tudi varstvo področij, kot so družinsko življenje, razpolaganje z lastnim telesom, nedotakljivost 

premoženja ipd. (Cerar 2001, 57). Osebni podatki predvsem ne smejo biti predmet svobodnega 

zbiranja, posredovanja in uporabe in dostop do osebnih podatkov naj bi bil v demokratičnih 

državah dopusten le, če v to privoli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ali pa zaradi 

pravno utemeljenega javnega interesa. Pri tem je treba upoštevati načela, ki jih je že leta 1974 

priporočil generalni sekretar OZN v svojem poročilu Človekove pravice in znanstveni in 

tehnološki razvoj: 

- načelo relevantnosti, ki predstavlja zahtevo, da se o posamezniku zbirajo samo tisti 

podatki, ki so nujno potrebni za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo; 

- načelo notifikacije, ki pomeni, da naj bo posameznik predhodno seznanjen o podatkih, ki 

se o njem zbirajo, shranjujejo in obdelujejo;  

- načelo privolitve, ki pravi, da naj se zbirajo samo tisti podatki, glede katerih je posameznik 

v njihovo zbiranje privolil. 

Ta načela bi morala upoštevati tudi država, kjer se kot opravičilo za poseganje na področje 

zasebnosti pojavlja t. i. javni interes. Državni organi v različnih podatkovnih zbirkah posedujejo 

veliko informacij o posameznikih in ni verjetno, da bi se država temu v prihodnje odpovedala. 

Morebitno povezovanje teh zbirk v eno samo pa bi pomenilo prekomeren poseg v 

posameznikovo zasebnost in kljub najstrožjemu nadzoru nad takšno zbirko bi obstajala zelo 

velika nevarnost nepooblaščenega dostopa ali vdora, kar bi lahko imelo za posameznika 

katastrofalne posledice. Nujno je torej zagotoviti varstvo posameznika pred neupravičenimi, 

nezakonitimi in prekomernimi posegi državnega aparata v njegovo zasebnost. Nadzor države 

mora torej ostati v mejah, ki so resnično potrebne (IP 2009, 6). 

Dejstvo je, da imajo lahko osebni podatki tudi veliko komercialno vrednost, kar povečuje 

možnost vdora v zbirke. Prek objavljenih spletnih dnevnikov, socialnih in poslovnih omrežij 
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družba vse bolj prodira v intimo posameznika in kot piše Kovačič (2006, 16), zasebnost postaja 

ovira pri uresničevanju ekonomskih in političnih interesov, saj nadzor čedalje bolj postaja 

orodje množičnega marketinga in upravljanja družbe.  

Na različnih področjih gospodarske in družbene dejavnosti napredek v informacijski tehnologiji 

občutno olajšuje obdelavo in izmenjavo osebnih podatkov in tovrstnih dejavnosti je vse več. 

Vsakokrat, ko posameznik uporabi telefon, uporabi bančno kartico, prek spleta kupi letalsko 

vozovnico, rezervira hotel ali naroči izdelek, avtomatski sistemi ali institucije ta dogodek 

zaznajo in zabeležijo. Virtualne (navidezne, internetne) skupnosti nudijo uporabnikom veliko 

možnosti za komunikacijo, sodelovanje in trgovanje in zbiranju take vrste podatkov se danes 

skoraj ni več mogoče izogniti, saj so potrebni za uspešno delovanje zapletenih sistemov, ki nas 

obdajajo (Turban idr. 2011). Informacije o aktivnostih posameznika pa predstavljajo t. i. 

elektronsko sled posameznika in tako zbrani podatki so lahko – tako kot podatki, ki jih imajo 

posamezne državne institucije – nenevarni. Z njihovo obdelavo in povezavo lahko pridemo do 

novih informacij, ki so za posameznika lahko škodljive ali celo nevarne (Čebulj 1992, 8). 

Današnja tehnologija namreč omogoča enostaven prenos zbranih podatkov osebam ali 

inštitucijam, ki za njihovo uporabo niso pooblaščene in lahko podatke uporabijo za drugačen 

namen, kot so bili zbrani. Primer so vse bolj aktualne razprave in pomisleki o civilni uporabi 

brezpilotnih letalnikov – dronov, opremljenih z najrazličnejšimi senzorji, ki omogočajo posege 

v našo zasebnost. Tudi Informacijski pooblaščenec v svojem letnem poročilu namreč ocenjuje, 

da je regulacija tega področja nujna, tako na nacionalni kot na evropski ravni, saj se le z ustrezno 

normativno ureditvijo lahko zagotovi varno uporabo novih tehnologij in obenem spoštuje 

temeljne človekove pravice. 

Države se z namenom doseganja večje gospodarske rasti in razvoja med seboj povezujejo, pri 

tem pa sklepajo razna gospodarska, politična in vojaška zavezništva. Evropska unija se trenutno 

pogaja o trgovinskih sporazumih z ZDA, Kanado in Kitajsko. Namen pogajanj je odprava 

trgovinskih ovir (tarif, nepotrebnih predpisov, omejitev naložb …) v številnih gospodarskih 

sektorjih, s čimer naj bi se olajšala nakup in prodaja blaga in storitev med podpisnicami ter 

povečale gospodarske priložnosti obeh strani. Z vidika globalnega meddržavnega povezovanja 

in interesov velikih multinacionalnih družb pa je varstvo podatkov občutljiva tema ter predmet 

številnih razprav. Evropska civilna družba se aktivno vključuje v razpravo o političnih, 

gospodarskih in drugih vprašanjih v Skupnosti in pogosto opozarja na pomembna vprašanja, ki 

se pojavljajo na področju varovanja osebnih podatkov ter zdravstvenih, socialnih in okoljskih 

standardov.  

Zaradi pretežno visokih evropskih standardov so ta in podobna področja predmet neprestanega 

boja za pravice evropskega posameznika in družbe. Vedno znova povzročajo vznemirjenje 

javnosti, kot npr. v primeru neuspelega mednarodnega trgovinskega sporazuma proti 
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ponarejanju ACTA, ki so ga predlagale ZDA skupaj z Japonsko in v katerem je bilo predlagano 

uvajanje novih mednarodnih kriterijev za uveljavljanje avtorskih pravic. ACTA je 

multilateralni sporazum, ki bi moral predvsem preprečiti internetno piratsko delovanje, pri tem 

pa je po mnenju evropske javnosti premočno posegel v svobodo in zasebnost uporabnikov 

interneta v korist lastnikov pravic intelektualne lastnine. V Evropi je sprožil veliko negativnih 

odzivov in Evropski parlament je 4. julija 2012 na pritisk javnosti ta trgovinski sporazum 

zavrnil. 

Kljub trditvam o velikih potencialnih prednostih sporazumov, kot so TTIP,5 CETA,6 TISA7  

ipd., civilna družba opozarja na resne zadržke glede sporazumov, ki bi bili na račun 

potrošnikov, zdravja, okolja, delavskih in varnostnih standardov v Evropi, poudarjajo pa tudi 

podcenjevanje vprašanj na področju varstva osebnih podatkov. Evropska zakonodaja s področja 

varstva osebnih podatkov, denimo, nudi višjo zaščito kot ameriška. Ker je to ena bistvenih točk 

pogajanj, bi lahko sprejetje navedenih sporazumov ogrozilo doseženo raven varstva v EU, zato 

razne organizacije in posamezniki zahtevajo, da se v navedenih sporazumih ne sprejmejo 

nikakršne zaveze glede podatkovnih tokov, preden pravila EU o varstvu podatkov ne bodo 

okrepljena in posodobljena. 

4.1 Temelji mednarodne ureditve 

Generalna skupščina OZN je sprejela temelj mednarodnega prava človekovih pravic v obliki 

treh mednarodnih aktov, ki skupaj sestavljajo Mednarodno listino človekovih pravic: Splošna 

deklaracija človekovih pravic iz l. 1948 je opredelila splošna načela glede spoštovanja 

človekovih temeljnih pravic, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (l. 1966) 

je poudaril pravico do zasebnosti, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravicah pa je kot osnovne pravice opredelil še pravico do dela, socialne varnosti in izobrazbe. 

Leta 1990 je OZN sprejela tudi Smernice glede računalniško vodenih baz osebnih podatkov, v 

katerih so določena temeljna načela za oblikovanje pravnega varstva osebnih podatkov, ki jih 

morajo države upoštevati: zakonitost in pravičnost, ažurnost in točnost, legitimnost ciljev 

dostopa zainteresiranih oseb, prepoved diskriminacije in izjem, zavarovanje pred zlorabo 

podatkov, nadzor in sankcioniranje, omejevanje čezmejnega toka podatkov, nanašanje tako na 

državne kot na zasebne baze podatkov (Lampe 2004, 142).  

  

                                                 
5 TTIP (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership) predstavlja čezatlantsko trgovinsko in 

naložbeno partnerstvo. 

6 CETA (angl. Comprehensive Economic and Trade Agreement) predstavlja celoviti gospodarski in 

trgovinski sporazum. 

7 TISA (angl. Trade in Services Agreement) predstavlja sporazum o trgovini in storitvah med ZDA in 

EU ter 50 drugimi državami, ki predstavljajo dobrih 68 % globalne trgovine in storitev. 
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4.2 Varstvo osebnih podatkov v EU 

Ustanovitev in delovanje notranjega trga EU ter vzpostavljanje novih komunikacijskih kanalov 

med državami članicami omogočajo gospodarsko in socialno povezovanje in olajšujejo 

čezmejni prenos osebnih podatkov. Razlika v pravni ureditvi obdelave osebnih podatkov bi v 

državah EU lahko preprečila meddržavni prenos podatkov. Ta razlika bi lahko predstavlja oviro 

pri izvajanju številnih gospodarskih dejavnosti in ovirala razne institucije pri izvajanju njihovih 

obveznosti. 

4.2.1 Aktualna pravna ureditev  

Kmalu po drugi svetovni vojni – leta 1953 – je Svet Evrope sprejel Evropsko konvencijo o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – EKČP (Ur. l. RS – MP, št.7–41/1994 RS 

33/1994), ki predstavlja mednarodno pogodbo za zaščito človekovih pravic in svoboščin v 

Evropi. Vsebuje načela varovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov in njen namen je 

»zavarovati in razviti vrednote in ideale demokratične družbe, pri čemer nosi odgovornost za 

varstvo človekovih pravic vsaka izmed držav pogodbenic posamezno, obenem pa kolektivno 

vse države pogodbenice« (Perenič 2002, 50–52). Države podpisnice so s podpisom Konvencije 

prepustile del svoje suverenosti Evropskemu sodišču za človekove pravice in se zavezale 

spoštovati in izvrševati odločbe sodišča. Konvencija je na ta način postala del notranjega prava 

držav podpisnic in Slovenija jo je (kot prva država) ratificirala leta 1994.  

Na osnovi EKČP (člen 8.) je bila leta 1981 sprejeta Konvencija o varstvu posameznikov glede 

na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Ur. l. RS – MP, št. 3–18/1994, 11/1994), ki vsebuje 

načela zakonskega urejanja zbiranja, shranjevanja in obdelovanja osebnih podatkov za pravno 

ureditev tega področja v nacionalnih zakonodajah. Kot piše v prvem členu  Konvencije, je njen 

namen zagotoviti posamezniku spoštovanje pravice do zasebnosti pri tistih avtomatičnih 

obdelavah osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, po drugi strani pa omogočiti svobodni pretok 

informacij znotraj EU. Vsebovane so tudi definicije pojmov, ki naj bi jih države upoštevale pri 

določanju nacionalne zakonodaje in predstavlja prvi mednarodni zakon o varstvu osebnih 

podatkov, ki je varstvo osebnih podatkov definiral kot temeljno pravico. Na dan podpisa te 

konvencije praznujemo Dan varstva osebnih podatkov. 

Kljub načelnemu sklicevanju Sodišča EU na človekove pravice in postopno priznavanje varstva 

temeljnih človekovih pravic, pravni red EU vse do uveljavitve Listine EU o temeljnih pravicah 

(Ur. l. EU, št. C 83/389) ni vseboval zavezujočega instrumenta, ki bi celovito urejal to področje. 

Ob spoštovanju raznolikosti evropskih narodov in potreb po vzpodbujanju uravnoteženega in 

trajnostnega razvoja listina poudarja varstvo temeljnih pravic posameznika in načel prostega 

pretoka oseb, storitev in kapitala. Poudarja tudi pravico do zasebnosti in do varstva osebnih 
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podatkov. Lizbonska pogodba, ki je stopila v veljavo 1. 12. 2009, priznava pravice, svoboščine 

in načela iz Listine EU, ki je bila vključena tudi v pripravo Ustave za Evropo. Slovenija je 

Lizbonsko pogodbo ratificirala dne 29. 1. 2008. 

Direktiva 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov (Dir-VOP, Ur. l. EU, št. L 281) je določila smernice glede zagotavljanja  

prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala, ki ga zahteva ustanovitev in delovanje 

notranjega trga na eni strani in potrebe po zaščiti temeljnih pravic posameznikov na drugi. 

Direktiva predstavlja temeljno izhodišče za sprejemanje nacionalne zakonodaje glede varstva 

osebnih podatkov in je v Sloveniji v celoti uveljavljena preko Ustave ter Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Jerše 2009, 8). Direktiva zahteva uvedbo neodvisnega državnega organa za 

nadzor z upravljanjem osebnih podatkov v vsaki državi članici EU in povzema temeljna načela 

mednarodnih aktov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov:  

- zbrani podatki morajo biti kakovostni in zbrani za določen (legitimen) namen; 

- podatki morajo biti varovani pred neavtoriziranim dostopom, zlorabo, uničenjem; 

- obdelovani so zakonito in pošteno; 

- velja načelo minimalnosti in izbrisa osebnih podatkov na zahtevo; 

- prepovedano je obdelovanje določenih kategorij podatkov; 

- posameznik ima pravico do obveščenosti in ugovora glede uporabe in posredovanja 

njegovih osebnih podatkov; 

- državna in  javna varnost, kriminalne preiskave, pomembni ekonomski ali finančni interesi 

lahko v določenih primerih omejijo pravico posameznika do obveščenosti; 

- informacije o vseh upravljavcih osebnih podatkov so zapisani v javnih registrih; 

- iznos osebnih podatkov v tretje države je možen le pod določenimi pogoji. 

Uredba 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Ur. l. Evropskih 

skupnosti, št. L8, z dne 12. 1. 2001) določa pravila in standarde delovanja organov EU na 

področju varstva in prostega pretoka osebnih podatkov ter ureja obdelavo osebnih podatkov 

posameznikov, v institucijah in organih EU. Z Uredbo je bil ustanovljen poseben nadzorni 

organ: Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Njegove glavne dejavnosti so obravnavanje in 

preiskovanje pritožb s področja pravnega varstva osebnih podatkov, predvsem pa: 

- nadzor nad upoštevanjem določb Uredbe pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 

organih EU; 

- svetovanje in posvetovanje z institucijami in organi EU glede razvoja pravne ureditve s 

področja varstva osebnih podatkov in 

- sodelovanje s skupnimi in nacionalnimi nadzornimi organi, da bi izboljšali prakso varstva 

osebnih podatkov v posameznih državah članicah in EU. 
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Direktiva 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 

elektronskih komunikacij je bila sprejeta zaradi hitrega razvoja elektronskih komunikacijskih 

omrežij, ki imajo velike zmogljivosti za obdelavo osebnih podatkov. Določa posebne kategorije 

osebnih podatkov in njihovo varstvo na področju elektronskih komunikacij.  

Cilj direktive 2002/58/ES je čim bolj zmanjšati obdelave osebnih podatkov in vzpodbujati  

uporabo anonimnih in psevdonimnih podatkov. Določa zaupnost elektronskih sporočil ter 

določa standarde ravnanja z nepovabljenimi sporočili, zaupnostjo, podatki o prometu, 

lokacijskimi podatki. Slovenija je direktivo implementirala leta 2004 s sprejetjem Zakona o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom, Ur. l. RS, št. 43/04). 

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti je vprašanje mednarodne pravne ureditve in 

sporazumov, saj lahko kakršni koli digitalno zapisani podatki v hipu postanejo trajno dostopni 

po vsem svetu. S pojavom interneta so bile odstranjene tehnične in institucionalne ovire za 

razširjanje informacij in postavljeni so bili temelji za nove storitve informacijske družbe. Te 

okoliščine pa zahtevajo zagotovitev ravnotežja med različnimi temeljnimi pravicami, kot so 

svoboda izražanja, svoboda obveščanja in svoboda gospodarske pobude na eni strani, ter 

varstvo osebnih podatkov in zasebnosti posameznikov na drugi. Navedeno je povzeto po 

sklepnih predlogih generalnega pravobranilca Niila Jääskinena v zadevi C-131/12 Google proti 

AEPD (SEU 2014b).  

Osebni podatki so lahko na internetu ogroženi na treh področjih: 

1. Osebni podatki so objavljeni na kateri od spletnih strani. Iz ugotovitev v sodbi Lindqvist 

izhaja, da je izdajatelj izvornih spletnih strani, ki vsebujejo osebne podatke, upravljavec 

osebnih podatkov v smislu Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov. Kot tak mora izdajatelj izpolniti vse obveznosti, ki so z Direktivo 

naložene upravljavcem. Z uporabo t. i. kod za izključevanje (robotkov) lahko iskalnikom 

svetuje, naj določene strani ne prikazujejo med rezultati iskanja in tako izboljša varnost 

osebnih podatkov. 

2. Splošna dostopnost informacij na internetu temelji na internetnih iskalnikih in uporabnik 

je na osnovi rezultatov iskanja z uporabo internetnega iskalnika preusmerjen na katero od 

spletnih strani.  Glede na stališče Sodišča EU (SEU 2014b, C-131/12 Google proti AEPD) 

se dejavnost iskalnika, ki poišče informacije, jih indeksira, začasno shrani in da na 

razpolago uporabnikom, šteje za obdelavo osebnih podatkov, družba ki iskalnik upravlja 

pa se šteje za upravljavca osebnih podatkov. Družba, ki upravlja internetni iskalnik, je 

odgovorna za izvajano obdelavo osebnih podatkov, prikazanih na spletnih straneh, ki jih 

objavijo tretje osebe. Če se pri iskanju, opravljenem na osnovi imena osebe, na seznamu 

zadetkov prikaže povezava na spletno stran, ki vsebuje informacije o zadevni osebi, lahko 

ta oseba neposredno pri upravljavcu ali, če ta ne ukrepa, pri pristojnih organih pod 
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nekaterimi pogoji zahteva izbris te povezave iz seznama zadetkov (SEU 2014c). Na 

zahtevo posameznika mora upravljavec s seznama zadetkov umakniti povezave na spletne 

strani tretjih oseb, ki se nanašajo na obravnavano osebo, tudi če osebni podatki te osebe na 

teh spletnih straneh še obstajajo. 

3. Podatki IP naslova uporabnika, ki uporabi storitve internetnega iskalnika, se samodejno 

pošljejo ponudniku – zapiše se elektronska sled z osebnimi podatki uporabnika in 

predmetom iskanja.  

Sodišče Evropske Unije je aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 odločilo, da 

sta Direktiva 2006/24/ES z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih 

v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih 

komunikacijskih omrežij, in sprememba Direktive 2002/58/ES neveljavna. Ta razveljavitev 

ima velik pomen pri varovanju temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb in predvsem pri 

njihovi pravici do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov, saj SEU v obrazložitvi ugotavlja, 

da je pomenila Direktiva 2006/24 občutno in posebej hudo poseganje v te temeljne pravice v 

pravnem redu Unije, ne da bi bilo to poseganje natančno določeno v predpisih, s katerimi bi 

bilo zagotovljeno, da je dejansko omejeno na to, kar je nujno potrebno. Direktiva 2006/24 je 

namreč na splošno zajemala vse osebe in vsa sredstva elektronske komunikacije ter vse podatke 

o prometu brez razlikovanja, omejitve ali izjeme v zvezi s ciljem boja proti hudim kaznivim 

dejanjem, ne da bi bile osebe, katerih podatki se hranijo, v položaju – čeprav samo posredno – 

ki bi lahko privedel do kazenskega pregona. Torej se bi uporabljala tudi za osebe, za katere ne 

obstaja noben indic, iz katerega bi bilo mogoče sklepati, da ima njihovo ravnanje povezavo, 

čeprav posredno ali daljno, s hudimi kaznivimi dejanji. Poleg tega ni določala nobene izjeme, 

tako da bi se uporabljala celo za osebe, katerih komunikacije so v skladu s pravili nacionalnega 

prava predmet poslovne skrivnosti. 

Rezultati posebne raziskave Eurobarometer iz leta 2011 o varstvu osebnih podatkov in 

elektronski identiteti v EU (Evropska komisija 2011) je pokazala potrebo po temeljiti reformi 

evropskega pravnega okvirja varstva osebnih podatkov. Izkazalo se je namreč, da obstoječa 

regulativa ne zadostuje pomembnim sodobnim vidikom globalizacije in tehnološkega razvoja, 

kot so socialna omrežja, računalništvo v oblaku ipd. Z namenom povečanja zaupanja 

uporabnikov v spletne tehnologije, zmanjšanja upravnega bremena za podjetja in zagotavljanja 

prostega pretoka podatkov znotraj EU je Evropska komisija leta 2012 izdala predlog uredbe z 

novimi smernicami za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, ki bo pričela veljati v letu 2016 

(EK 2012a). Pomembno novost predstavlja razširitev področja veljavnosti evropske pravne 

ureditve tudi na podjetja, ki nimajo sedeža v EU, obdelujejo pa osebne podatke rezidentov EU. 

Ta podjetja morajo med drugim imenovati neodvisne nadzornike za varstvo podatkov, ki so 

obvezani poročati o kršitvah varstva podatkov.  
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Kot piše v svojem letnem poročilu Informacijska pooblaščenka, je bilo na področju varstva 

osebnih podatkov v EU leto 2014 prelomno. Predvsem zaradi sodbe Sodišča EU, ki je spletne 

iskalnike (Google) prvič prepoznalo kot upravljavce osebnih podatkov. To pomeni, da tudi 

zanje velja obveznost izbrisa netočnih, neažurnih, nepopolnih podatkov o posameznikih, ki jih 

spletni iskalnik prikaže med rezultati iskanja po posameznikovem osebnem imenu. Za 

zagotovitev posameznikove pravice mora biti umik rezultatov, seveda ob izpolnjenih pogojih, 

izveden na vseh relevantnih domenah tako, da so njegove pravice učinkovito in polno varovane. 

Pomembna novost je tudi institut pravice do pozabe, ki omogoča posamezniku, da zahteva umik 

hiperpovezav do javno objavljenih nepravilnih ali zastarelih informacij o njem v spletnem 

iskalniku. Pri presoji, ali naj se nekaj izbriše iz rezultatov iskanja ali ne, pa je treba pretehtati 

pravico do zasebnosti in interes javnosti, da pozna preteklost določene osebe. Za presojo o tem 

je odgovoren upravljavec baze podatkov – družba, ki upravlja spletni iskalnik, kar implicira 

tudi že omenjena sodba Google proti AEPD. Kritiki te odločitve trdijo, da bi moral podatke s 

spleta umakniti tisti, ki jih je objavil, spletni brskalniki lahko namreč samo omejijo dostop do 

teh podatkov, saj je podatke kljub temu (čeprav oteženo) še mogoče poiskati.  

Ponudnikom storitev spletnih iskalnikov povzročajo zahteve po umiku hiperpovezav iz 

rezultatov spletnega iskanja precejšnje stroške – po navedbah Googla je od maja 2014 pa do 

junija 2015 prišlo na njihov naslov prek 250.000 zahtev po umiku povezav do evropskih strani 

z informacijami (Telegraph 2015). 

Institucije, ki so v državah članicah EU pristojne za varstvo podatkov, so leta 2012 ukrepale 

proti ameriškemu spletnemu velikanu Google, ker ni sledil njihovim navodilom in spoštoval 

zakonodaje EU glede zasebnosti. Pričel je namreč z uporabo nove politike zasebnosti, ki 

omogoča sledenje uporabnikom prek različnih storitev, kar naj bi omogočilo ciljno oglaševanje. 

To je postalo predmet ostrih kritik ameriških in evropskih institucij za varstvo potrošnikov 

(Dnevnik 2013), in Google se je na pritisk britanskega informacijskega pooblaščenca (ICO) 

strinjal, da preoblikuje svojo politiko zasebnosti. Poskrbeti mora, da bodo lahko uporabniki 

enostavno ugotovili, na kakšen način se zbirajo njihovi podatki in za kaj se uporabljajo. Ta 

dogovor je rezultat preiskave Googla, ki jo je opravil britanski pooblaščenec, Google pa naj bi 

poskušal doseči podoben dogovor tudi z drugimi evropskimi regulatorji, ki skupaj z britanskim 

tvorijo Evropsko delovno skupino za varstvo podatkov. 

4.2.2 Predlog o reformi varstva podatkov v EU 

Zaradi tehnološkega napredka, globalizacije in razlik v implementaciji v državah članicah EU 

je obstoječa pravna ureditev varstva osebnih podatkov na osnovi Direktive 95/46/ES iz leta 

1995 in ostalih predpisov zastarela. Treba je poenotiti režim varstva osebnih podatkov v vseh 

državah članicah EU in vnesti nekatere izjemno pomembne spremembe, potrebne za višjo raven 
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varstva osebnih podatkov posameznikov in javne varnosti, nadaljnji razvoj notranjega trga, 

ustvarjanje novih delovnih mest in pospeševanje inovacij.  

Raven varstva osebnih podatkov v EU je sicer med najvišjimi na svetu (Reding 2012), kljub 

temu pa so javna razkritja o nadzoru nad osebnimi podatki v preteklih letih močno načela 

zaupanje ljudi v digitalno gospodarstvo. Če to zaupanje ne bo okrepljeno, posamezniki ne bodo 

več pripravljeni razkrivati svojih podatkov podjetjem, kar bi imelo velike ekonomske posledice.  

Nekateri analitiki ocenjujejo, da je leta 2011 gospodarska vrednost osebnih podatkov 

državljanov EU znašala 315 milijard EUR, do leta 2020 pa bi lahko znašala celo bilijardo EUR 

letno (BCG The Boston Consulting Group 2012). Kazni za podjetja, ki kršijo predpise s 

področja zaupnosti in varnosti podatkov, so glede na obstoječo zakonodajo prenizke, da bi 

podjetja uspešno odvračala od kršitev. Organi tretjih držav, ki so želeli dostopati do podatkov 

državljanov EU, so te lahko pridobili brez sodnega nadzora, posameznik pa o uporabi svojih 

osebnih podatkov pogosto ni bil obveščen. Po objavi podatkov na spletu tudi ni bilo 

uveljavljenega mehanizma, ki bi omogočal izbris teh podatkov, in obveščanja o kršitvi varstva 

osebnih podatkov. Pravila o varstvu podatkov bi morala tudi zajemati pravila za spletno in 

nespletno okolje, hkrati pa upoštevati morebitne razlike med njima.  

Težavo predstavlja še dejstvo, da morajo nacionalni organi za varstvo podatkov v 28 državah 

članicah upoštevati pravila, ki se med seboj zelo razlikujejo, zlasti v zvezi z njihovim statusom, 

sredstvi in pristojnostmi. Podjetja, ki poslujejo v različnih državah članicah EU, pa morajo 

upoštevati  kompleksen sklop predpisov, ki se razlikuje od države do države. V vsaki državi 

imajo ta podjetja opraviti z drugim državnim organom za varstvo podatkov, kar obremenjuje 

poslovanje in povečuje stroške poslovanja.  

Raven varstva z obstoječo zakonodajo je torej prenizka glede na trenutno stanje razvoja 

digitalne družbe in zahteva ustrezno posodobitev. Posamezniki, na katere se podatki nanašajo, 

in državni organi za varstvo podatkov lahko učinkovito izvajajo nadzor nad osebnimi podatki 

le, če je ravnanje upravljavcev podatkov pregledno. Pogoj za to je usklajena evropska in 

mednarodna ureditev varstva podatkov, saj razlike v zakonodaji s področja varstva podatkov in 

njenem izvrševanju vplivajo na zaščito temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri pretoku 

osebnih podatkov, pravno varnost in jasnost v pogodbenih razmerjih, razvoj e-trgovine in e-

podjetništva, zaupanje potrošnikov v sistem, čezmejne transakcije, svetovno gospodarstvo in 

enotni evropski trg.  

Obsežne analize, posvetovanja in pogovori v letih od 2009 do 2011 so pokazali, da državljani 

in podjetja pričakujejo korenito reformo evropskih predpisov o varstvu podatkov.8 Kot piše v 

                                                 
8Recimo:  

– „Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, UL C 115;  



 

39 

 

sporočilu Evropske komisije Varovanje zasebnosti v povezanem svetu – Evropski okvir za 

varstvo podatkov za 21. stoletje (EK 2012b), je visoka raven varstva podatkov bistvena ne samo 

zaradi zagotavljanja informacijskih pravic posameznika, temveč tudi za krepitev zaupanja 

prebivalcev v spletne in druge sodobne tehnologije, ki zaradi pomanjkanja zaupanja pogosto 

oklevajo pri spletnih nakupih in pri sprejemanju novih storitev. EU mora za povečanje zaupanja 

prebivalcev torej z uvedbo novih zakonodajnih rešitev vzpostaviti učinkovito, politično 

neodvisno zaščito zasebnosti.  

Evropska komisija je na osnovi izvedenih raziskav predlagala obsežno prenovo zakonodaje EU 

na področju varstva osebnih podatkov, katere jedro predstavljata: Splošna uredba o varstvu 

podatkov – predlog uredbe o posodobitvi in prenovitvi varstva osebnih podatkov in Varstvo 

podatkov pri kazenskem pregonu – s to predlagano direktivo naj bi se odzvali na posebno naravo 

policijskih in sodnih dejavnosti. 

Bistveni element predlagane reforme področja varstva podatkov je Predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov ali splošna uredba o varstvu podatkov (EK 2012 a). Nova Splošna 

uredba o varstvu podatkov se bo glede na določilo v predlogu, člen 91. , uporabljala neposredno. 

To pomeni, da bo uredba po poteku vakacijskega roka pričela veljati v vseh državah članicah, 

ob upoštevanju načela primarnosti prava EU bodo njene določbe prevladale nad nacionalnimi 

predpisi o varstvu podatkov. Države članice bodo torej morale prilagoditi svojo zakonodajo, 

podjetja pa prilagoditi svoja interna pravila in smernice o varovanju podatkov. Uredba bo glede 

na člena 19. in 20. veljala tudi za tiste upravljavce in pogodbene obdelovalce izven EU, ki bodo 

izvajali obdelavo podatkov prebivalcev ali pa bodo spremljali njihovo vedenje. Člen 63. določa, 

da mora upravljavec, ki nima sedeža v EU, imenovati predstavnika, razen v določenih primerih. 

V predlogu so podrobno opredeljene splošne obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih 

podatkov. Med temi obveznostmi sta obveznost izvajanja ustreznih varnostnih ukrepov in 

obveznost uradnega obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov. Z novo uredbo je v 131. 

členu vpeljana obveznost obveščanja posameznikov o resnejših vdorih v baze podatkov (angl. 

data breach notification) v 24 urah. V skladu s predlogom bi javni sektor, velika podjetja in 

podjetja, katerih osrednja dejavnost je obdelava, morali imenovati uradno osebo za varstvo 

podatkov, o čemer govori predlog v oddelku 4. Določena je tudi obveznost upravljavcev (oseb, 

odgovornih za obdelavo podatkov) glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih 

                                                 
– Poročilo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o celovitem pristopu k 

varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji (2011/2025(INI));  

– Posebna raziskava Eurobarometra 359 iz leta 2010, Stališča o varstvu podatkov in elektronski 
identiteti v Evropski uniji (Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European 

Union). 
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informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, o obdelavi njihovih podatkov 

(člen 11.).  

Komisija EU predlaga, da bi moral biti v primeru, ko obdelava osebnih podatkov poteka v več 

kot eni državi članici, en sam nadzorni organ pristojen za spremljanje vseh teh dejavnosti (člen 

51.). To načelo, imenovano vse na enem mestu, pomeni, da bo pristojni organ v vsakem primeru 

organ države članice, v kateri je glavna poslovna enota upravljavca ali obdelovalca. 

Upravljavcem osebnih podatkov, ki delujejo na ozemljih več držav članic, bo to pomenilo 

poenostavitev poslovanja in pristojnosti nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov, ki 

bodo po novem morali tesneje sodelovati znotraj novega Evropskega odbora za varstvo 

podatkov, opredeljenega v tretjem oddelku sedmega poglavja. V osmem poglavju predloga so 

določene zelo ostre sankcije zoper upravljavce ali obdelovalce, ki kršijo pravila o varstvu 

podatkov. Te upravne sankcije izrečejo nacionalni organi za varstvo podatkov. 

V predlogu so navedene pravice posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo. Med temi 

pravicami so pravica do dostopa (člen 15.), ugovora (člen 19.) in popravka (člen 16.) osebnih 

podatkov, ureditev pa bo (člen 17.) uzakonila tudi novo pravico uporabnikov – pravico do 

pozabe (angl. right to be forgotten), ki se že uvaja prek nekaterih odločitev SEU. Poseben 

poudarek je namenjen podajanju soglasja posameznikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov 

(člen 8.), ki bo moral biti ekspliciten, dokazno breme o obstoju soglasja pa bodo nosili 

upravljavci osebnih podatkov. Novost je tudi vpeljava pravice do prenosljivosti osebnih 

podatkov iz enega informacijskega sistema v drugega (angl. right of data portability), kar je še 

posebej pomembno pri računalništvu v oblakih. O tem govori člen 18. Zelo pomembna je tudi 

tema člena 23. – uvedba principov vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov (angl. 

data protection by design and by default) ter obveznost izvedbe ocene vplivov na varstvo 

osebnih podatkov (angl. data protection impact assessment - PIA, ki jo predvidevata člena 33. 

in 34.). V predlogu je priznana še pravica posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, 

do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in njihova pravica do pravnih sredstev, odškodnine 

in odgovornosti. 

Splošno uredbo o varstvu podatkov dopolnjuje Predlog direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 

za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 

kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov – 2012/0010 (COD), ki zajema obdelavo 

podatkov za namene kazenskega pregona, ki jih pristojni organi držav članic obdelujejo 

čezmejno in na nacionalni ravni. Eno od načel predloga je, da morajo države članice zagotoviti 

zakonito obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo za določene, izrecne in zakonite namene, 

obenem pa niso pretirani glede na namen njihove obdelave. Posebna narava policijskih in 

sodnih dejavnosti narekuje različne predpise za varstvo osebnih podatkov, da bi na teh 
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področjih olajšali prosti pretok podatkov in sodelovanje med državami članicami. Cilj 

predlagane direktive je zaščita pravice posameznikov do varstva njihovih osebnih podatkov ob 

zagotovitvi visoke ravni javne varnosti. 

Predlog reforme varstva podatkov, katerega jedro predstavlja Splošna uredba o varstvu 

podatkov, je Evropska komisija podala že 25. januarja 2012. Kot je zapisano v priporočilih 

evropskega nadzornika za varstvo podatkov Priporočila ENVP o možnostih EU za reformo 

varstva podatkov (Ur. l. EU, št. C 301/1, z dne 12. 9. 2015), so 24. junija 2015 tri glavne 

institucije EU (Evropski parlament, Svet in Evropska komisija) pričele pogajanja o reformi, 

katere jedro je prej omenjena Splošna uredba o varstvu podatkov. Postopek bi se moral končati 

konec leta 2015, Splošna uredba in direktiva za pravosodne in policijske dejavnosti, ki jo uredba 

vsebuje, pa naj bi bili sprejeti v pričetku leta 2016 z dveletnim prehodnim obdobjem. 

4.3 Varstvo osebnih podatkov v Sloveniji 

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 in iz nje izhajajoči pravni predpisi so v skladu s splošno 

veljavnimi načeli mednarodnega prava in podpisanimi mednarodnimi pogodbami. Ureditev 

varstva osebnih podatkov se opira zlasti na načela, ki so vsebovana v evropski Konvenciji o 

varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.  

Z Ustavo je zagotovljeno varstvo zasebnosti posameznika na ozemlju RS, katerega del je tudi 

pravica do varstva osebnih podatkov. S tem je pravica do varovanja osebnih podatkov temeljna 

človekova pravica in obenem tudi ustavna pravica. Uporaba osebnih podatkov v nasprotju z 

namenom njihovega zbiranja je prepovedana (38. člen Ustave RS). Zbiranje, obdelovanje, 

namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov podrobneje določa zakon. Nuja 

podrobnejše zakonske regulative je logična, saj lahko pravice posameznika na eni strani in na 

drugi interes države, ki posega v tovrstne pravice z namenom zagotavljanja pogojev svojega 

delovanja (policija, sodstvo, vojska, socialne službe, davčna služba ...), pomenita nasprotje 

interesov, zato mora biti področje baz podatkov in pripadajoče programske opreme ustrezno 

pravno in tehnično zaščiteno.  

Zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih podatkov določa poseben zakon – Zakon o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07). Temeljni namen zakona je 

preprečiti nezakonite in neupravičene posege v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih 

podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov, njihovem prenosu in uporabi (1. člen zakona). 

Preden analiziramo njegovo vsebino, naj omenimo še druge zakone, ki urejajo nekatere 

specifike zbiranja, obdelave in varstva osebnih podatkov.  

Zbiranje, obdelovanje, uporaba in posredovanje osebnih podatkov oseb, ki so v delovnem 

razmerju, podrobneje ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13). 
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Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam 

samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in 

obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem (48. člen ZDR-1). Osebni 

podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati 

in nehati uporabljati. Delodajalec je dolžan po zaključku delovnega razmerja e-naslov delavca 

takoj blokirati in osebnih podatkov nekdanjega delavca ne sme več obdelovati. Prav tako ne 

sme preusmerjati e-pošte nekdanjega zaposlenega na drug naslov ali prebirati njegove e-pošte.9  

Zbiranje osebnih podatkov delavcev, ki niso potrebni za uresničevanje pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja in so namenjeni npr. raznim analizam in statističnim obdelavam zaposlenih, 

je dovoljeno na osnovi nedvoumne in prostovoljne privolitve delavca. Pred pričetkom zbiranja 

teh podatkov mora biti delavec seznanjen z namenom obdelave, kdo bo upravljavec zbirke 

osebnih podatkov, z dejstvom, ali je zbiranje podatkov prostovoljno ali ne, z možnimi 

posledicami zavrnitve. Delavec mora biti tudi seznanjen s pravico do vpogleda, popravka, 

prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov iz 

zbirke.  

Zbiranje, obdelovanje, uporabo in posredovanje zdravstvenih in drugih osebnih podatkov 

pacientov med drugimi10 podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 

15/08), ki v 42., 43., 44., 45. in 46. členu  določa pravico do varstva zasebnosti in varstva 

osebnih podatkov pri zdravstvenih storitvah.  

Zakon o bančništvu (ZBan-1-UPB5, Ur. l. RS, št. 99/10 in 52/11 – popr.) glede osebnih 

podatkov v 390.a-členu določa podlago za zbiranje, obdelovanje ter sistem izmenjave 

informacij o boniteti strank. Na podlagi 397. člena tega zakona se lahko kaznuje pravna oseba, 

                                                 

9 V praksi pa je dovoljeno nastaviti samodejni odzivnik, ki pošiljatelja e-pošte obvesti, da naj pošto 
preusmeri na drugi naslov. Če je namreč mogoče iz e-naslova tega zaposlenega razbrati njegovo ime in 

zaposlitev, gre za osebne podatke. Nezakonito je tudi delodajalčevo prebiranje e-sporočil zaposlenega. 
Pregledovanje službene e-pošte je poleg tega, da pomeni hudo kršitev po ZVOP-1, tudi osnova za 

kazensko in odškodninsko odgovornost, saj gre za kršitev tajnosti občil. Posameznik, ki posreduje e-

sporočilo na službeni e-naslov drugega posameznika, namreč utemeljeno pričakuje, da se bo z njegovimi 
osebnimi podatki in vsebino sporočila seznanil le naslovnik. 
10 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ Uradni list RS, št. 65/00 in 
47/15), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 

ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 

47/15 – ZZSDT), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 

40/12 – ZUJF in 14/13), Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr, Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. 

US). 
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njena odgovorna oseba ali posameznik, če kršijo določbe tega in drugih zakonov s področja 

varstva osebnih podatkov. 

Kot bomo videli v nadaljevanju, zakon ZVOP-1 za pridobivanje osebnih podatkov zahteva 

zakonsko pravno podlago. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za odločanje o upravnih 

zadevah, najdemo pravno podlago v 7. odstavku 139. člena Zakona o splošnem upravnem 

postopku (ZUP Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 

65/08, 8/10 in 82/13).  Pravna podlaga za pridobitev osebnih podatkov, ki jih inšpektorji 

potrebujejo v inšpekcijskih postopkih, je izrecno določena v 6. alineji prvega odstavka 19. člena 

ZIN. Inšpektor lahko pridobi osebne podatke le od fizične ali pravne osebe, ki se nanašajo nanjo 

kot zavezanca, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, in to le iz uradnih evidenc in drugih zbirk 

podatkov. Odvetniki lahko osebne podatke pridobijo na osnovi 10. člena Zakona o odvetništvu 

(ZOdv, Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14), ki določa, da so 

državni organi ali nosilci javnih pooblastil dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju 

odvetniškega poklica v posamični zadevi. Upnik, ki želi predlagati izvršbo zoper dolžnika, o 

katerem nima osebnih podatkov, ki jih potrebuje za vložitev predloga (EMŠO, davčna številka, 

naslov prebivališča, podatke o odselitvi ali smrti), lahko te podatke pridobi na osnovi 40. člena 

Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 

37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 

58/14 – odl. US in 54/15).11 Uporabnike osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva 

določa Zakon o centralnem registru (Ur. l. RS, št. 72/06 – UPB).  

Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) ureja namensko zbiranje, 

hranjenje in uporabo osebnih podatkov in določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, ki se 

izvajajo z namenom zavarovanja pravic posameznika pred neupravičenim posegom v zasebnost 

na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njegovo državljanstvo. Zagotavljati skuša 

ravnotežje med včasih nasprotujočimi si interesi, kot so varstvo zasebnosti posameznika, hkrati 

pa omogočiti uporabo osebnih podatkov tistim subjektom, ki so upravičeni do zbiranja in 

uporabe takih podatkov, kar v določenih primerih pomeni prevlado skupnega interesa nad 

pravicami posameznika.  

ZVOP-1 velja za primere, kadar se osebni podatki obdelujejo v zbirkah podatkov, torej kadar 

so zapisani in obdelovani v elektronskih virih in se nanašajo neposredno na določene ali pa 

samo določljive osebe (npr. označene z enoznačno identifikacijsko številko, kot je matična 

številka, s pomočjo katere je mogoče priti do identitete osebe). Zakoni nekaterih članic EU, kot 

je npr. Velika Britanija, gredo še dlje, saj za osebni podatek ne razglasijo zgolj podatka o osebi, 

ki je v tistem trenutku določen ali določljiv, ampak tudi vse druge neidentificirane individualne 

                                                 
11 Upnik mora za pridobitev teh podatkov izkazati pravni interes. 
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zapise pri upravljavcu, za katere obstaja zgolj možnost, da bodo nekoč v prihodnosti povezljivi 

z identiteto osebe, na katero se nanašajo (npr. kjer bi upravljavec lahko prišel do identitet sicer 

anonimnih zapisov o posameznikih, kot so anonimni predplačniki v mobilni telefoniji). Domača 

pravna praksa tega vprašanja še ni rešila, se pa nekateri tudi pri nas zavzemajo za ekstenzivno 

razlago pojma osebni podatek (Berčič 2010).  

Javni in zasebni sektor sta po ZVOP-1 urejena različno: v javnem sektorju je pravna podlaga 

za obdelavo osebnih podatkov strožja, saj mora po 9. členu zakona obdelavo in namen obdelave 

določati zakon, v zasebnem sektorju pa se osebni podatki lahko obdelujejo, če to določa zakon, 

ali če je to posameznik osebno dovolil (10. člen). Posameznik, ki je osebno privolil v obdelavo 

svojih osebnih podatkov, mora biti v skladu z 19. členom predhodno pisno seznanjen z 

namenom njihove obdelave, z njihovo uporabo in časom shranjevanja. Po izpolnitvi namena 

obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo (21. člen), če niso na 

osnovi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če 

zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. 

Pomembno je poudariti, da osebni podatki v našem pravnem redu niso 'last' upravljavca, ampak 

posameznika, na katerega se nanašajo. Upravljavci zbirk podatkov so glede na določila 26. 

člena ZVOP-1 dolžni voditi kataloge zbirk podatkov, ki pomenijo zbirko eksplicitnih pravnih 

pooblastil za obdelavo osebnih podatkov, ki je upravljavcu dovoljena v zvezi s posamezno 

zbirko, ki jo upravljajo. 24. in 25. člen ZVOP-1 predpisujeta dolžnosti zavarovanja osebni 

podatkov, ki jih je upravljavec dolžan varovati pred dosegom tretjih oseb, razen če za to obstaja 

pravna podlaga in ista člena predpisujeta, da mora biti popis procesov varovanja podatkov 

vsebovan v pravilniku o varovanju podatkov. 

 

ZVOP1-1 v 6. členu definira osnovne pojme področja varovanja osebnih podatkov. 

Upravljavec osebnih podatkov (6. točka) je tako fizična, pravna ali druga oseba javnega ali 

zasebnega sektorja, ki je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika pooblaščena, da 

vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov. V njegovem imenu in na 

njegov račun lahko to izvaja tudi pravna ali fizična oseba – pogodbeni obdelovalec (7. točka). 

Osebni podatek predstavlja kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na 

obliko, v kateri je izražen (1. točka). Obdelava osebnih podatkov (3. točka) pomeni kakršno 

koli delovanje, povezano z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, 

shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicevanje, vpogled, uporabo, razkritje s 

prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, 

blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. 

Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja; namen 

mora biti določen vnaprej. Osebni podatki se v skladu s 14. točko lahko obdelujejo le, če je za 

obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika oz. jo določa 

zakon.  
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Kot je zapisano v 2. členu ZVOP-1, se morajo podatki obdelovati zakonito in pošteno, biti 

morajo ustrezni in po obsegu primerni namenu, za katerega se zbirajo in obdelujejo (3. člen). 

Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na osnovi 

osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen 

način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Upravljavci osebnih podatkov in 

pogodbeni obdelovalci so dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov (1. odstavek 24. 

člena).  

ZVOP-1 določa tudi nekatere izjeme pri pogojih obdelave osebnih podatkov, kot npr. 4. točka 

9. člena, ki določa, da se lahko »v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, 

ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s 

to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 

3. točka 10. člena ZVOP-1 daje prednost interesom podjetij pred posameznikom, saj pravi da 

se »lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja 

zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki«, tudi če upravljavec nima pisne 

privolitve posameznika oz. obdelave ne določa zakon.   

Na podlagi 30. člena ZVOP-1 lahko posameznik v primeru, če meni, da so bile kršene njegove 

pravice, od upravljavca baze podatkov zahteva vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov in v 

osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje. Zahteva lahko 

seznam uporabnikov, ki so jim bili ti podatki posredovani, in informacijo o tem kdaj, na kakšni 

podlagi in za kakšen namen so bili posredovani. Upravljavec ga mora na zahtevo obvestiti o 

virih podatkov, na katerih temeljijo zbrani osebni podatki posameznika, o namenu in metodah 

obdelave. 

Posameznik, ki meni, da so mu kršene pravice iz ZVOP-1 in je svoje pravice že poskusil 

uveljaviti pri upravljavcu osebnih podatkov, lahko s tožbo na Upravno sodišče RS zahteva 

sodno varstvo (več o tem v točki 4.4). Če je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo 

za ugotovitev, da je kršitev obstajala. Posameznik lahko od sodišča tudi zahteva, da za čas do 

odločitve o njegovem predlogu naloži upravljavcu osebnih podatkov, da prepreči vsakršno 

obdelavo spornih osebnih podatkov. Če je bila posamezniku povzročena škoda, lahko vloži 

odškodninski zahtevek oz. toži na izplačilo odškodnine po pravilih civilnega prava; o zahtevku 

odloča sodišče splošne pristojnosti. ZVOP-1 vsebuje tudi številne kazenske določbe za kršitelje 

posameznih določb zakona. Posege v posameznikovo zasebnost prepoveduje tudi Kazenski 

zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12-UPB). Poleg kaznivih dejanj neupravičenega prisluškovanja 

in snemanja (137. in 138. člen KZ-1) ter nedovoljene objave zasebnih pisanj (140. člen KZ-1) 

je z vidika naše obravnave najpomembnejši 143. člen KZ-1, ki inkriminira zlorabo osebnih 

podatkov. Kaznivo dejanje po tem členu stori tudi oseba, ki nima statusa uradne osebe, pa pride 

do tujih osebnih podatkov in jih uporabi (velja tudi za vdor v bazo osebnih podatkov), ter oseba, 

ki objavi osebne podatke posameznikov na internetu. 
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S tem, ko je varstvo osebnih podatkov ustavno opredeljeno kot temeljna človekova pravica, 

lahko posameznik v primeru kršitve prej navedenega 38. člena Ustave uveljavlja varstvo svojih 

osebnih podatkov tudi prek instituta ustavne pritožbe, o kateri odloča ustavno sodišče kot 

najvišji varuh ustavnosti in zakonitosti. Predpogoj za vložitev ustavne pritožbe je, da so poprej 

izčrpana vsa pravna sredstva (51. člen Zakona o ustavnem sodišču – ZUstS, Ur. l. RS, št. 64/07 

– uradno prečiščeno besedilo in 109/12). 

4.4 Inšpekcijski nadzor 

Na zahteve Direktive 95/46/ES je bil na osnovi Zakona o varstvu osebnih podatkov sprejet 

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP, Ur. l. RS, št. 113/05) in ustanovljen nov državni 

nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP). 

Nadomestil je obstoječi institut Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja in 

prevzel pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega 

značaja. Pristojen je za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s tega 

področja in je glavni državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov (Pirc idr. 2006). Njegove 

pristojnosti določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno 

prečiščeno besedilo in 40/14).  

Po določbi Uredbe ES, št. 45/2001, je bil ustanovljen Evropski nadzornik za varstvo podatkov. 

Naloge urada evropskega nadzornika za varstvo podatkov je zagotavljati, da vse institucije in 

organi Skupnosti spoštujejo temeljno pravico do varstva osebnih podatkov. Urad nadzoruje in 

svetuje glede obdelave podatkov v evropskih institucijah in organih, obravnava pritožbe in 

sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov. Njegove pristojnosti pa ne vsebujejo 

pooblastil za nadzor osebnih podatkov, ki jih obdelujejo nacionalni organi ali zasebna podjetja, 

in ni pritožbeni organ za nacionalne organe za varstvo podatkov.  

Glede na to, da je varstvo zasebnosti temeljna človekova pravica, je za njene kršitve pristojno 

tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer lahko vloži pritožbo vsakdo, ki je mnenja, da 

je žrtev kršitev pravic iz Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP) , pritožiti pa se je 

mogoče proti državam, ki so podpisnice Konvencije. Na področju spoštovanja in uveljavljanja 

človekovih pravic deluje na področju EU tudi institut Komisar za človekove pravice Sveta 

Evrope, katerega vloga je pretežno preventivna. Nima zakonskih pooblastil, lahko pa svetuje in 

obvešča o varstvu človekovih pravic v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v zakonih ali 

delovanju držav članic na področju kršitev s področja varstva zasebnosti.  

V Sloveniji obsega inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva osebnih 

podatkov, ki ga izvaja Informacijski pooblaščenec naslednje vrste nadzora: 

1. nadzor zakonitosti obdelave osebnih podatkov, 
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2. nadzor ustreznosti in izvajanja postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, 

3. nadzor nad izvajanjem določb ZVOP-1, ki urejajo katalog zbirke osebnih podatkov,  

4. register zbirk osebnih podatkov in evidentiranje posredovanja osebnih podatkov 

posameznim uporabnikom osebnih podatkov, 

5. nadzor nad izvajanjem določb ZVOP-1 v zvezi z iznosom osebnih podatkov v tretje države 

in njihovim posredovanjem tujim uporabnikom. 

Zoper odločbo ali sklep nadzornika ni pritožbe, zakon pa dovoljuje upravni spor kot posebno 

obliko pravnega varstva in sodnega nadzora nad zakonitostjo javne uprave (Pavčnik 2003, 336). 

IP je dolžan vsakomur omogočiti vpogled v register in prepis podatkov zbirk osebnih podatkov 

in predstavlja pritožbeno možnost za posameznike, ki jim upravljavec baze podatkov z 

osebnimi podatki zavrne zahtevo po vpogledu in/ali izpisu njegovih osebnih podatkov, 

morebitno zahtevo po izpisu seznama uporabnikov njegovih osebnih podatkov, ali pa zahtevo 

po dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu osebnih podatkov. Kot glavni inšpekcijski in 

pritožbeni organ na področju varstva osebnih podatkov prejema Informacijski pooblaščenec (v 

nadaljevanju IP) vloge posameznikov in organizacij in obravnava pritožbe v primerih, kadar 

upravljavec osebnih podatkov zavrne vloženi zahtevek za seznanitev z lastnimi osebnimi 

podatki ali v primeru ugovora zoper obdelavo v javnem ali zasebnem sektorju in s tem razreši 

veliko primerov kršitev varstva osebnih podatkov, kar pomeni precejšnjo razbremenitev 

sodstva. 

Informacijska pooblaščenka je v letnem poročilu za leto 2014 poročala, da je zaradi suma 

kršitev določb ZVOP-1 institut vodil 628 inšpekcijskih zadev, kar je manj kot v preteklih letih 

(leta 2013 je bilo takih zadev 712, leta 2012 še nekaj več, 725), od tega 206 v javnem in 422 v 

zasebnem sektorju. Tako je Informacijski pooblaščenec leta 2014 zoper zavezance v javnem 

sektorju prejel 200 prijav (leta 2013 jih je prejel 241, leta 2012 pa 237), zoper zavezance v 

zasebnem sektorju pa 522 prijav (leta 2013 jih je bilo 611 in leta 2012 510). Večje število prijav 

zoper posamezne zavezance je opaznejše v zasebnem sektorju, zlasti zoper zavezance, ki 

izvajajo neposredno trženje in svoje ponudbe pošiljajo velikemu številu posameznikov. 

V javnem sektorju je v letu 2014 IP zaradi suma kršitev določb ZVOP-1 na osnovi prijav odprl 

195 inšpekcijskih zadev zoper pravne osebe javnega sektorja: 

- nezakonito razkrivanje osebnih podatkov; 

- posredovanje upravljavca baze osebnih podatkov teh podatkov nepooblaščenim 

uporabnikom in nezakonita objava teh podatkov, npr. na internetu ali v drugih medijih – 

73; 

- nezakonito zbiranje oz. zahtevanje osebnih podatkov – 52; 

- neustrezno zavarovanje osebnih podatkov – 16; 

- nezakonito izvajanje videonadzora in sporna uporaba videoposnetkov – 14; 
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- neposredno trženje – 5; 

- razno: pogodbena obdelava osebnih podatkov, nezakonito uničenje osebnih podatkov, 

obdelava netočnih in neažurnih osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov v nasprotju 

z namenom zbiranja, zavrnitev posredovanja osebnih podatkov, v okviru inšpekcijskih 

postopkov po uradni dolžnosti je IP preverjal izvajanje določb ZVOP-1 v celoti – 46. 

V zasebnem sektorju je v letu 2014 IP zaradi suma kršitev določb ZVOP-1 na osnovi prijav 

odprl 410 inšpekcijskih zadev: 

- nezakonito razkrivanje osebnih podatkov: posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim 

uporabnikom in nezakonita objava osebnih podatkov, npr. na oglasnih deskah 

večstanovanjskih stavb, v medijih – 109; 

- zlorabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja – 86; 

- nezakonito zbiranje oz. zahtevanje osebnih podatkov – 75; 

- nezakonito izvajanje videonadzora in sporna uporaba posnetkov – 59; 

- neustrezno zavarovanje osebnih podatkov – 17; 

- piškotki – 15; 

- razno: predčasno uničenje osebnih podatkov, zavrnitev posredovanja osebnih podatkov, 

obdelava netočnih in neažurnih osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov v nasprotju 

z namenom zbiranja, pogodbena obdelava, obd. osebnih podatkov po preteku roka hrambe 

– 61. 

4.5 Sodna praksa na področju varstva osebnih podatkov  

Sodne prakse je na področju varstva zasebnosti v Sloveniji relativno malo. Sodnih odločb je le 

nekaj deset, kar je malo glede na število pritožb, ki jih prejema in rešuje Informacijski 

pooblaščenec. Posameznik v primeru suma kršitev njegovih pravic iz Zakona o varstvu osebnih 

podatkov svoje pravice najprej uveljavlja neposredno pri upravljavcu osebnih podatkov. Če ta 

njegovo pritožbo zavrne, lahko uveljavlja svoje pravice s tožbo pri Upravnem sodišču 

Republike Slovenije in zahteva sodno varstvo. Če je bila posamezniku z nezakonito obdelavo 

osebnih podatkov povzročena škoda, lahko od povzročitelja po določbah zakona, ki ureja 

obligacijska razmerja, zahteva tudi odškodnino. Posameznik ima neposredno možnost 

upravnega spora pred pristojnim upravnim sodiščem v vseh primerih, v katerih ni pristojen IP. 

Upravni spor je sodni proces, ki poteka med fizičnim ali pravnim subjektom in državnim 

organom, organom lokalne skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil, ki posegajo v pravice in 

pravne koristi posameznikov pri izdajanju konkretnih posamičnih aktov. O vloženi tožnikovi 

tožbi odloča Upravno sodišče RS kot prvostopenjsko sodišče, na drugi stopnji pa odloča 

Vrhovno sodišče RS, ki izjemoma lahko odloča kot prvostopenjsko sodišče. Upravni spor se 

zaključi s sodno odločbo ali s sklepom. 
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Slika 3 prikazuje število sodb, ki jih je izdalo Upravno sodišče s področja varstva osebnih 

podatkov v letih 2004 do 2014, ki so pravnomočno zaključene in objavljene na portalu Sodna 

praksa. 

 

Slika 3: Število sodb upravnega sodišča s področja varstva osebnih podatkov  

v letih 2004–2014 

Vir: Vrhovno sodišče RS B. l. 

Opaziti je, da število sodb s področja varstva osebnih podatkov veliko manjše kot število 

obravnavanih zadev pri IP, kar kaže na učinkovitost sistema varstva zasebnosti z institutom 

Informacijskega pooblaščenca. 

Upravno sodišče RS je v zadevi U 2477/2005-48 z dne 10. 10. 2007, ki se je nanašala na 

ponovno uporabo javno objavljenih podatkov o zastopnikih, članih vodstev, ustanoviteljih ali 

članih nadzornih svetov v poslovnih subjektih, poudarilo, da spada med osebne podatke vsak 

podatek, ki se nanaša na določljivega posameznika (1. točka 6. člena ZVOP-1). Upravljavec 

lahko obdeluje take podatke samo v primeru, če ima za obdelavo takih podatkov pravno 

podlago za njihovo obdelavo, torej če obdelavo določa zakon, ali če je za obdelavo določenih 

osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Obdelava osebnih podatkov mora 

biti potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje 

pogodbe ali če je to nujno za uresničevanje zakonitih interesov zasebnega sektorja. Ti pogoji 

morajo biti izpolnjeni tudi v primeru, če upravljavec trži zbirko osebnih podatkov, ki je bila 

ustvarjena iz javno dostopnih podatkov. Enako stališče je Upravno sodišče RS zavzelo tudi v 

zadevi I U 1047/2010-19 z dne 14. 7. 2011, v upravnem sporu, ki se je nanašal na vzpostavitev 

in trženje nove zbirke osebnih podatkov zdravnikov, in sicer na osnovi javno objavljenih 

podatkov. Pri tem je lahko kršitelj kaznovan za vsakega posameznika, čigar pravice je kršil, kar 
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kaže tudi sodba Vrhovnega sodišča RS, št. IV Ips 51/2011, z dne 21. 6. 2011, v kateri je sodišče 

navedlo, da je »pri tovrstnih prekrških toliko prekrškov, kolikor je oškodovancev«, in še, da 

»vsak poseg v posameznikovo pravico do informacijske zasebnosti predstavlja samostojen 

prekršek.« Kazni so torej lahko visoke, saj se seštevajo. 

Tudi državni organi, ki upravljajo in obdelujejo informacije javnega značaja, so upravljavci 

podatkovnih  baz. Informacijo javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega 

značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. 

US) lahko zahteva kdor koli, v primeru najmanj treh zahtev pa je zahtevani dokument organ 

dolžan tudi posredovati v svetovni splet. Ustavno pravico do dostopa do informacij javnega 

značaja je mogoče omejiti, pri tem pa je treba upoštevati vse okoliščine primera in upoštevati, 

da ima lahko posredovanje tovrstnih informacij tudi nezaželene posledice. Sodba I U 1943/2012 

Upravnega sodišča (ki se navezuje na  št. I U 1589/2010 z dne 8. 6. 2011) kaže, da je treba 

informacije o strukturi podatkovne baze in programskih vmesnikov obravnavati s posebno 

pozornostjo. V navedeni zadevi je Ministrstvo za finance zavrnilo zahtevo prosilca za 

posredovanje informacij javnega značaja glede načrta podatkovne baze, programskih 

vmesnikov za dostop do nje ter kopijo podatkovne baze informacijskega sistema MFERAC, ki 

podpira poslovanje proračunskih uporabnikov ter Ministrstvu in neposrednim proračunskim 

uporabnikom omogoča nadzor nad izvrševanjem proračuna in vodenje enotnega 

računovodstva. Ministrstvo je to utemeljevalo z argumentom, da bi razkritje dokumenta o shemi 

podatkovne baze ogrozilo varnost informacijskega sistema, ki je ključen za poslovanje in s tem 

delovanje ne le ministrstva, ampak tudi ostalih uporabnikov sistema.  

Upravno sodišče v tej sodbi posebej izpostavlja sklicevanje tožeče stranke na mednarodna 

standarda ISO/IEC 27001 in 27002 (točka 10.7.4) ter Priporočila informacijske varnostne 

politike javne uprave (Ministrstvo za javno upravo 2010). Priporočila upravljavcu 

informacijskega sistema nalagajo dolžnost varovanja podatkov v zvezi z informacijskim 

sistemom, vključno s sistemsko dokumentacijo, ki lahko vsebuje občutljive informacije, kot so 

opisi aplikacijskih procesov, postopkov, struktur podatkov, pravice dostopa do podatkov ipd. 

Dostop do informacijskih sistemov in njihovih delov smejo imeti le osebe, ki so do tega 

upravičene, za to pooblaščene in ustrezno usposobljene (41. člen Priporočil); zagotovljeni 

morajo biti vsi potrebni varnostni mehanizmi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop 

do razvojnega okolja in dokumentacije (110. člen Priporočil). 
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4.6 Odprta vprašanja varstva osebnih podatkov 

ZVOP-1 varuje le tiste osebne podatke, ki se nahajajo v zbirkah osebnih podatkov, v primeru 

nezakonitega posredovanja ali objave njegovih osebnih podatkov (npr. na družbenih omrežjih), 

pa mora posameznik sam uveljavljati pravno varstvo na sodišču. Analiza sodne prakse v 

Sloveniji pokaže, da posamezniki izredno malo uveljavljamo svoje pravice glede zasebnosti na 

sodiščih, čeprav se o nas v različnih okoljih dnevno obdeluje cela množica podatkov. To lahko 

deloma sicer pripišemo uspešno uvedenemu institutu Informacijskega pooblaščenca, ki 

prevzema večji del tovrstnih pritožb, deloma pa je manjše število sodnih primerov lahko tudi 

posledica spremenjenega koncepta zasebnosti (za uporabo nekaterih storitev, predvsem preko 

spleta, je posredovanje osebnih podatkov nujno) in višji stopnji ozaveščenosti prebivalstva (ki 

pri odločitvah o uporabi nekaterih storitev upoštevajo možnosti zlorab.  

Raziskava Eurobarometra (EK 2015f) je pokazala, da sta dve tretjini evropskih državljanov 

zaskrbljenih zaradi nezadostne kontrole nad svojimi podatki, ki jih pošiljajo prek interneta, in 

predvidevamo, da torej vse večje število od tistih 70 % Slovencev, ki v starosti od 16 do 74 let 

uporabljajo internet tudi od doma (Eurostat b. l.),  razume nevarnosti, ki so jim izpostavljeni, in 

zmanjšuje obseg podatkov, ki jih posredujejo prek spleta.  

Z digitalizacijo družbe smo priča vedno novim vprašanjem glede zagotavljanja zasebnosti in 

nedorečena zakonodaja je pogosto razlog za kršitve pravic do zasebnosti: na delovnem mestu  

prihaja do kršitev zasebnosti zaposlenih pri prepošiljanju in vpogledih v elektronsko pošto, 

uvajajo se t. i. pametna omrežja s pametnimi števci električne energije, ki veliko razkrivajo o 

naših navadah, digitalna televizija omogoča zbiranje podatkov o tem, kaj gledamo, telefoni in 

druge naprave z GPS omogočajo sledenje na daljavo, prikrito poslušanje in pošiljanje slik, 

brezpilotni letalniki omogočajo zbiranje podatkov, ogrožajo varnost in posegajo v pravico do 

varstva podatkov in še bi lahko naštevali. 

Kot smo ugotovili, zahteva trenutno zastarela ureditev varstva osebnih podatkov v EU 

posodobitev zakonodaje ob upoštevanju smeri in hitrega razvoja informacijske družbe. Nadzor 

nad zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov je možen le z usklajeno ureditvijo 

področja. Razlike v zakonodaji s področja varstva podatkov vplivajo na zaščito temeljnih pravic 

in svoboščin posameznikov, na stopnjo zaupanja potrošnikov in na razvoj gospodarstva. 

Aktualna reforma EU zakonodaje bo skušala odgovoriti na temeljne izzive današnje 

tehnologije, vendar se moramo zavedati, da je zasebnost v sodobni družbi zelo ogrožena zaradi 

mnogih, tudi prikritih, načinov zajema podatkov. V našo pravico do zasebnosti lahko zaradi 

razvoja modernih informacijskih tehnologij posegajo lastniki teh tehnologij tako, da tega sploh 

ne opazimo.  
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Uvedba obveznega označevanja piškotkov na spletnih straneh ponudnikov v začetku leta 2013 

je eden od poskusov, da bi ustrezno odgovorili na izziv prikritega spletnega zbiranja osebnih 

podatkov, in tudi uvajanje novih policijskih pooblastil (brezpilotni letalniki, IMSI lovilci) je 

posledica novih tehnoloških možnosti. Zakonodaja mora odgovarjati na izzive, ki jih 

predstavlja hiter razvoj informacijskih tehnologij, in vprašanje je, ali se bo lahko pravna 

ureditev v prihodnje dovolj hitro prilagajala. 

Sprememba pravnih okvirjev, kot je to primer pretiranega posega v zasebnost pri uvajanju novih 

policijskih pooblastil (IP 2015), pa lahko povzroča odpor javnosti in posega v pravico do 

zasebnosti, zato zahteva vsaka sprememba ustrezno previdnost in strokovno razpravo 

zainteresiranih javnosti. 
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5 ANALIZA UREJENOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI 

Osnovno vprašanje, s katerim se mora spoprijeti organizacija po pričetku delovanja, je, kako 

zagotoviti svoje preživetje in rast. Ob tem predstavljajo različne informacije zelo pomemben 

dejavnik delovanja, zato jih mora učinkovito zavarovati, še posebej pa se mora zavedati zahtev, 

ki jih postavlja zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov. Uspešnost, konkurenčnost 

in varnost poslovanja neke organizacije so močno povezani s stopnjo urejenosti njenega 

delovanja in k urejenosti neke organizacije in kvaliteti njenih izdelkov ali storitev lahko 

pomembno prispeva vzpostavitev sistema managementa kakovosti. Tukaj je najpogosteje 

uporabljen pristop vpeljave standardov kakovosti in dobrih praks, kot so npr. ISO, COBIT in 

ITIL (niz praks za upravljanje IT storitev), ki združujejo najboljše prakse uspešnih organizacij. 

Kot ugotavljata Faganel in Piskar v raziskavi o vplivu standardov ISO (Faganel in Piskar 2006), 

je za spreminjanje poslovne kulture v organizacijah sicer potrebno nekaj časa, vendar uvedba 

dobrih praks pomembno vpliva na večjo kvaliteto, zanesljivost in varnost izdelkov, storitev in 

poslovanje. Izgradnja ustrezne varnostne politike, ki vsebuje ukrepe proti grožnjam za 

informacijsko varnost, omogoča stabilno delovanje organizacij in njihovih informacijskih 

sistemov in je predvsem za podjetja, katerih osnovna dejavnosti je upravljanje baz podatkov, 

bistvenega pomena.  

5.1 Obveznosti upravljavcev baz podatkov 

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov imajo upravljavci osebnih podatkov podlago za obdelavo 

osebnih podatkov na področju videonadzora, biometrije, neposrednega trženja, evidentiranja 

vstopov izstopov iz prostorov in iznosa osebnih podatkov v tretje države.. Zakon v 18. členu 

nalaga upravljavcem, pogodbenim obdelovalcem in drugim uporabnikom osebnih podatkov, da 

so podatki, ki se obdelujejo, točni in ažurni, zato lahko upravljavec baze podatkov preveri 

njihovo točnost s pregledom osebnega ali podobnega javnega dokumenta posameznika. 

Upravljavec osebnih podatkov lahko na osnovi 11. člena ZVOP-1 posamezna opravila v zvezi 

z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za 

opravljanje takšne dejavnosti. Ta sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov le v okviru naročnikovih pooblastil in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben 

drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena v 

pisni obliki in mora vsebovati tudi dogovor o postopkih in ukrepih iz zavarovanja osebnih 

podatkov. V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem 

ali v primeru prenehanja pogodbenega obdelovalca mora ta osebne podatke brez nepotrebnega 

odlašanja vrniti upravljavcu osebnih podatkov.  

Osebni podatki se lahko zbirajo tudi zato, da se posredujejo upravičenim uporabnikom; 

upravljavec jim jih na osnovi 22. člena mora posredovati (o tem smo že pisali v točki 4.3 
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Varstvo osebnih podatkov v Sloveniji). Upravljavec osebnih podatkov mora za vsako 

posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni 

podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče 

zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. 

Posameznik ima ob vsakokratni obdelavi njegovih osebnih podatkov pravico, da se seznani s 

podatki o upravljavcu (oz. obdelovalcu) in z namenom obdelave. Občutljivi osebni podatki so 

s 14. členom ZVOP-1 posebej obravnavani. Tovrstni podatki se na osnovi 13. člena  lahko 

obdelujejo le v nekaterih posebej določenih primerih, pri obdelavah in prenosih prek 

telekomunikacijskih omrežij pa morajo biti še posebej zavarovani.  

Po določilih 72. člena ZVOP-1 lahko upravljavec osebnih podatkov za potrebe neposrednega 

trženja uporablja podatke, ki jih določa zakon in jih je pridobil iz javno dostopnih virov ali v 

okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Drugim uporabnikom osebnih podatkov ali 

pogodbenim obdelovalcem lahko upravljavec za namene neposrednega trženja posreduje te 

podatke le s pisno privolitvijo posameznika, katerega podatki se obdelujejo. Ta lahko na osnovi 

74. člena ZVOP-1 zahteva od upravljavca prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov v ta 

namen. Upravljavci in morebitni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so na osnovi 25. 

člena ZVOP-1 dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov. V internih aktih morajo imeti 

predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. V ta namen morajo določiti 

osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, ali pa imajo do njih dostop zaradi 

narave dela. Vsi, ki pridejo v stik z osebnimi podatki, so po 24. členu ZVOP-1 dolžni varovati 

njihovo tajnost, tudi po prenehanju zaposlitve ali funkcije. Če so osebni podatki dostopni prek 

telekomunikacijskega omrežja, mora vsa oprema zagotavljati, da se podatki obdelujejo samo v 

okvirih pooblastil uporabnikov podatkov. 

21. člen ZVOP-1 določa rok hrambe: podatki se morajo takoj, ko je dosežen namen obdelave, 

zbrisati, uničiti, blokirati ali anonimizirati, razen če so opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če 

zakon določa drugače. Varstvo osebnih podatkov pa tudi s smrtjo ne preneha. ZVOP-1 v 23. 

členu določa, da se podatki lahko posredujejo tistim, ki so za to zakonsko pooblaščeni, in 

zakonitim dedičem, če izkažejo pravni interes in umrli tega ni izrecno prepovedal. 

ZVOP-1 v 26. členu zavezuje upravljavce osebnih podatkov k vzpostavitvi kataloga za vsako 

zbirko osebnih podatkov z določenimi obveznimi sestavinami, upravljavec pa mora skrbeti za 

točnost in ažurnost vsebine kataloga. Posameznik, katerih podatki se obdelujejo, ima na osnovi 

30. člena zakona pravico do seznanitve in lahko od upravljavca zahteva vpogled v svoje osebne 

podatke. Upravljavec mu mora na osnovi 31. člena zakona podati informacijo o tem, kako se 

njegovi podatki obdelujejo, v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa ga mora v enakem 

roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih zahtevo zavrača. Posameznik lahko zahteva tudi 

izpis osebnih podatkov in seznam uporabnikov njegovih podatkov; rok za odločitev upravljavca 
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je v tem primeru 30 dni. Če upravljavec zbirke osebnih podatkov v predpisanem roku 

posameznika o svoji odločitvi ne obvesti, se šteje, da je zahtevo zavrnil. ZVOP-1 v 32. členu 

določa, da mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere 

posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v 

nasprotju z zakonom. Na zahtevo posameznika mora o tem tudi obvestiti vse uporabnike in 

pogodbene obdelovalce teh podatkov. Izjemoma mu tega ni treba storiti, če bi to povzročilo 

velike stroške, nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa. Če upravljavec ugotovi, da 

so osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora dopolniti oziroma popraviti ter o 

tem obvestiti posameznika, če z zakonom ni določeno drugače.  

5.2 Standardi na področju informacijske varnosti 

Za izgradnjo digitalne družbe, ki je eden od strateških ciljev EU, potrebujemo učinkovito 

interoperabilnost med proizvodi in storitvami, ki se posredujejo. Da bi omogočili uporabo 

standardov kot pomoč pri zakonodaji in javnem naročanju, velja od leta 2012 na področju IKT 

nov pravni okvir za standardizacijo, in sicer Uredba Evropskega parlamenta in Sveta, št. 

1025/2012, o evropski standardizaciji (Ur. l. EU 316, z dne 25. 10. 2012 ).  

Slovenski pravni red je na tem področju usklajen s pravnim redom EU prek Uredbe o postopkih 

notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje 

skladnosti (Ur. l. RS, 66/2000). 

Na področju informacijske varnosti deluje veliko organizacij, med drugim tudi ISACA,12 ki 

opredeljuje varovanje informacij kot: 

- zaupnost – zagotovilo organizacije, da so podatki zavarovani pred razkritjem, 

- integriteta – podatki so zaščiteni pred nepravilno spremembo in  

- dostopnost –  podatki so razpoložljivi, ko se to zahteva. 

Pri nadzoru dostopa do računalniških sistemov se v informacijski tehnologiji običajno 

uporabljajo tri orodja: preverjanje pristnosti, pooblaščanje in vodenje dnevnikov dela, ki jih 

priporočajo tudi različni standardi s tega področja. Preverjanje pristnosti je postopek, ki določi 

identiteto posameznika – uporabnika, pooblaščanje pa določi, do česa lahko uporabnik dostopa. 

Vodenje dnevnikov dela je orodje, ki preverja te postopke. Poleg enostavnega preverjanja 

pristnosti (ime in geslo) in naprednejše tehnologije v obliki fizičnih naprav (npr. pametne 

kartice v kombinaciji z biometričnimi značilnostmi) obstaja tudi t. i. dvofazno preverjanje 

                                                 
12 ISACA (angl. Information System Audit and Control Association) je neprofitno, neodvisno združenje 
strokovnjakov, ki sodelujejo na področju informacijske varnosti, zanesljivosti, obvladovanja tveganj in 
upravljanja. 
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pristnosti, ki naj bi se uporabljalo predvsem za nadzor dostopa do zelo občutljivih sistemov ali 

pa pri oddaljenem dostopu do sistemov. Pri tem gre za sodelovanje pri preverjanju pristnosti 

tako, da programska oprema na strani odjemalca in programska oprema na strani strežnika 

sodelujeta pri preverjanju pooblastil uporabnika in fizične naprave. Nasprotno pa je funkcija 

pooblaščanja namenjena skrbniku sistema, da skladno z organizacijo dela in s potrebami 

zaposlenih dodeli ustrezne privilegije za dostop do informacij in informacijskih storitev. T. i. 

vodenje dnevnikov dela je namenjeno naknadnemu nadzoru dostopa in spremljanju informacij 

o tem, kaj konkretno je uporabnik počel. Za upravljanje uporabniških računov se priporoča 

uporaba centralizirane prijave v sistem.  

Na področju informacijske varnosti predstavljajo standardi družine ISO/IEC 27000 svetovno 

priznan okvir najboljših praks upravljanja informacijske varnosti. Pripravljata jih Mednarodna 

komisija za elektrotehniko (IEC) in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). ISO 

(International Organization for Standardization) je največji svetovni razvijalec in usmerjevalec 

nacionalnih standardov 157 držav s centralnim sekretariatom v Ženevi. Na spletnih straneh 

instituta SIQ Ljubljana lahko preberemo, da najboljšo prakso za upravljanje z varnostjo 

informacij predstavljata dva mednarodna in tudi v Sloveniji vse bolj priznana standarda: 

- mednarodni standard za informacijski sistem upravljanja informacijske varnosti (v 

nadaljevanju SUIV) ISO/IEC 27001:2013 Informacijska tehnologija-Varnostne tehnike – 

Sistemi za zagotavljanje informacijske varnosti, ki podaja zahteve za vzpostavitev sistema 

upravljanja informacijske varnosti za pripravo potrebne dokumentacije za izvajanje 

meritev in nadzora ter določa mnoge varnostne ukrepe, po katerih organizacija zagotavlja 

skladnost na tem področju, in  

- standard ISO/IEC 27002:2014 Kodeks prakse, ki v posameznih poglavjih podaja smernice 

in dobre prakse za vzpostavitev varnostnih ukrepov ustreznega SUIV. 

V teh standardih so lahko poleg fizičnega, organizacijskega in tehničnega varovanja podatkov 

in informacij opredeljeni tudi pravni dokumenti oz. interni akti, ki jih morajo podjetja in 

organizacije izdelati za uvedbo in spremljanje postopkov in ukrepov za varovanje informacij.  

Standardi predstavljajo pretežno prostovoljne smernice, ki jih upoštevajo različni deležniki, 

uporaba standarda pa lahko postane obvezna v primeru, da se nanj sklicuje zakonodaja (recimo 

tehnične zahteve glede varnega zapiranja čistil pred otroki ipd.). Standard postane evropski 

standard, ko ga sprejeme ena od evropskih organizacij za standardizacijo, državni organi za 

standardizacijo pa morajo evropske standarde po njihovem sprejemu prenesti v državno 

ureditev v celoti in umakniti morebitne nasprotujoče domače standarde. Na področju 

telekomunikacij in informacijske tehnologije je nosilec evropske standardizacije organizacija 

ETSI – Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde, ki ima s svojim delom tudi 
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pomembno vlogo v harmonizaciji poslovanja v svetovnem merilu. Slovenski državni organ za 

standardizacijo je Slovenski institut za standardizacijo (SIST). 

5.3 Analiza izbranega upravljavca in obdelovalca baz podatkov 

V raziskavi smo obravnavali podjetje z več kot 40-letno tradicijo, katerega glavna dejavnost je 

izvajanje informacijskih storitev. Naročniki teh storitev so v glavnem družbe za distribucijo 

električne energije v Sloveniji, storitve pa izvaja tudi za nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s 

tržno dejavnostjo prodaje energentov, v manjši meri pa tudi za druge naročnike na trgu. Glavno 

dejavnost podjetja predstavljata razvoj in vzdrževanje programskih izdelkov za potrebe 

naročnikov, za katere obdeluje in hrani podatke. Podjetje večino razvitih informacijskih rešitev 

gosti na svoji infrastrukturi in jih prek platforme privatnega oblaka ponuja končnim 

uporabnikom.  

Slika 4 prikazuje glavne procese v obravnavanem informacijskem podjetju. 

 

Slika 4: Glavni procesi v podjetju 

Vir: Informatika, d. d. 2014. 

Podjetje je upravljavec svojih baz podatkov (lastne informacije) in pogodbeni obdelovalec 

naročnikovih baz podatkov (naročnikove informacije), ki predstavljajo ene največjih 

podatkovnih baz v Sloveniji – zbirke podatkov o porabi el. energije, priklopnih mestih, zbirke 
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podatkov o odjemalcih el. energije v Sloveniji ... Zbirke vsebujejo veliko osebnih, tehničnih in 

finančnih podatkov naročnikov in njihovih odjemalcev in imajo veliko komercialno vrednost. 

Možnost vdora v sistem je iz dneva v dan večja, zato nosi podjetje veliko odgovornost glede 

zagotavljanja varnosti in celovitosti tega kompleksnega sistema. Kot pogodbeni obdelovalec 

zbirk podatkov distributerjev, dobaviteljev in nekaterih zunanjih naročnikov – upravljavcev baz 

podatkov, se v okviru posamezne Pogodbe o izvajanju informacijskih storitev dogovori tudi o 

obsegu in načinu obdelovanja osebnih podatkov svojih naročnikov. 

Obravnavano podjetje izvaja postopke in ukrepe za varovanje prostorov ter strojne in 

programske opreme. Z izvajanjem ustreznih ukrepov preprečuje nepooblaščen dostop do 

podatkov, zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja podatkov 

ter zagotavlja sledljivost operacij v zvezi s podatki. Podjetje je z namenom izboljšanja 

poslovanja in ocene tveganj (tudi s področja informacijske varnosti) vzpostavilo sistem vodenja 

kakovosti, ki ga opredeljujejo poslovnik vodenja, procedure, navodila in drugi dokumenti, ki 

opisujejo in določajo načine delovanja in organiziranosti podjetja. Kot je zapisano v Poslovniku 

vodenja (Informatika d. d. 2014), se v sistemu vodenja kakovosti podjetja upoštevajo standardi 

SIST EN ISO 9001:2008, ISO/IEC 90003:2004 in COBIT 4.1. V letu 2010 je podjetje uskladilo 

svoje poslovanje s standardom SIST EN ISO 9001, v preteklih letih pa so že implementirali 

elemente, ki jih priporoča standard SIST ISO 27001 (izdelava ocene informacijskih tveganj, 

izdelava varnostnih politik in drugo). V obdobju do leta 2017 predvidevajo polno 

implementacijo in certifikacijo standarda ISO/IEC 27001:2013. Predmet sistema vodenja 

kakovosti je celovito obvladovanje kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na naslednjih 

poslovnih področjih: 

- razvoj, implementacija in vzdrževanje programskih izdelkov, 

- upravljanje podatkovnih baz in vodenje omrežja in 

- izvajanje računalniških obdelav in tiskanje.  

Podjetje zagotavlja varovanje osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Vsi poslovni in osebni podatki naročnikov se v podjetju obravnavajo kot zaupni,  

razen če jih naročnik ne opredeli drugače. Varnost podatkov je eden od kriterijev, po katerih se 

ugotavlja uresničevanje politike kakovosti. Vsi zaposleni so s podpisom posebne izjave 

zavezani k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov, do katerih lahko s svojimi pooblastili 

pristopajo. V primeru angažiranja zunanjih izvajalcev pri razvoju programskih izdelkov se v 

pogodbah opredeli, poleg ostalega, tudi področje varovanja podatkov. 

Cilj podjetja je zagotoviti celovit pristop k varovanju informacij in predpisati postopke in 

pravila, obvezujoča za vse zaposlene. Varnostna politika obravnavanega podjetja obsega 

skupek dokumentov in pravil, ki opisujejo postopke in vloge v procesu varovanja informacij in 

jih morajo upoštevati vsi zaposleni. Del poslovnih procesov podjetja je tudi redna formalna 
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ocena tveganj in izdelujejo se ocene tveganj po področjih, ki se pregledujejo v okviru 

vodstvenega pregleda. 

V nadaljevanju bomo na kratko povzeli oceno nekaj ključnih področij elementov varnostne 

politike in njihov način implementacije v podjetju, kot so opisani v internem dokumentu 

Pregled obstoječe varnostne arhitekture ali pridobljeni v procesih notranje presoje. Ta področja 

so opredeljena v standardih ISO/IEC 27001:2005 in ISO/IEC 27002:2005 in omogočajo 

ocenjevanje in upravljanje tveganj ter varnosti informacij. Ključna področja elementov 

varnostne politike  v podjetju so naslednja: 

- Politika varovanja: poudarja pomen sodelovanja vodstvenih struktur pri ustvarjanju in 

vpeljevanju sistema varovanja informacij v celotni organizaciji. V podjetju sicer ne obstaja 

krovni dokument informacijske varnostne politike v pisni obliki, ki bi podajal strateško 

usmeritev podjetja, obstaja pa več področnih dokumentov, ki povzemajo posamezne tehnične 

in organizacijske rešitve. V tej točki lahko podamo predlog za izboljšavo: pripravi se dokument, 

ki bo povzel in dodatno predpisal posamezna področja interne varnostne politike podjetja. 

Podjetje tudi lahko ponudi svojim naročnikom, ki jim ponuja storitve internega oblaka, pomoč 

pri oblikovanju krovne varnostne politike skupnega omrežja. 

- Organiziranost varovanja: organiziranost podjetja ne obsega delovnega mesta varnostnega 

inženirja pa tudi ne varnostnega arhitekta, ki bi strateško usmerjal področje informacijske 

varnosti. Zaposleni, ki opravljajo naloge sistemskega varovanja podatkov, so sistemski 

administratorji, ki opravljajo tudi druga dela in naloge.Tudi tukaj lahko podamo predlog za 

izboljšavo: v interni sistemizaciji delovnih mest se uvede delovno mesto varnostnega arhitekta, 

ki bo strateško usmerjal področje informacijske varnosti. 

- Upravljanje s sredstvi: vsa programska oprema je licenčna, vsa sistemska programska 

oprema uporablja varnostne mehanizme, ki so dostopni le sistemskim administratorjem. V 

skladu s pravili družbe se programska oprema lahko tudi nalaga s spleta. Vsa v podjetju razvita 

programska oprema mora imeti vgrajeno dogovorjeno varnostno zaščito. Kritična programska 

oprema in podatki se v priporočeni meri varujejo z namenskimi orodji, pred izgubo ali 

uničenjem se produkcijski podatki varujejo s pomočjo produkcijske kopije. Razvoj nove 

programske opreme poteka v treh fazah: 

1. Razvoj v posebnem razvojnem okolju – dostop imajo razvijalci in testerji. 

2. Testiranje na testnem okolju – dostop imajo testerji. 

3. Produkcijsko okolje – dostop je možen le z ustrezno avtorizacijo končnih uporabnikov. 

Nakup in vzdrževanje strojne opreme se izvaja le prek znanih dobaviteljev in za vsako 

komponento se definirajo tehnične in varnostne zahteve, ki se validirajo ob namestitvi in 

konfiguraciji sistema. 

- Varovanje v zvezi z osebjem: edini kriterij za nove zaposlitve sta ustrezna strokovna 

izobrazba in usposobljenost, morebitna kazenska oporečnost se ne preverja. Ob prenehanju 

delovnega razmerja se delavcu onemogoči dostop do vseh informacijskih sistemov in vsi 
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njegovi podatki se izbrišejo iz sistema, razen arhivskih podatkov kadrovske službe o njegovi 

zaposlitvi. Kadrovsko težavo občasno predstavlja nekaj ključnih posameznikov – 

strokovnjakov – za katere ni ustrezne zamenjave v primeru daljše odsotnosti. Zunanji sodelavci 

podjetja lahko dobijo (omejen) dostop do informacijskih virov le na osnovi odobrenega pisnega 

zahtevka za dostop do dela sistema. Podamo lahko naslednja predloga za izboljšavo: za ključne 

zaposlene je treba predvideti takšno kadrovsko rešitev, da njihova daljša odsotnost ne bo 

pomenila problema (npr. na enem delovnem mestu sta zaposleni dve osebi, vsaka s polovičnim 

DČ, ali pa to delo obvlada več oseb, ki se lahko med seboj nadomeščajo), in za vodilna delovna 

mesta in za predlagano delovno mesto varnostnega arhitekta se ob novih zaposlitvah preverja 

tudi kazenska neoporečnost. 

- Fizično in okolno varovanje: podjetje ima varni sobi, kjer je inštalirana vsa kritična 

računalniška in komunikacijska oprema. Ostala infrastruktura je fizično varovana, dostop do 

delovnih prostorov je možen le z identifikacijsko kartico. Z uporabo sekundarne lokacije 

produkcijskega sistema je zagotovljena visoka stopnja razpoložljivosti (angl. availability) in 

trdoživosti (angl. fault tolerance) sistema. 

- Upravljanje s komunikacijami in obratovanjem: za varnost internega komunikacijskega 

sistema skrbijo strokovnjaki podjetja, za varnost komunikacijskega omrežja (internet) pa skrbi 

zunanji ponudnik. Izvaja se nadzor pretoka podatkov, pri omejevanju elektronske pošte in 

drugih vstopnih vsebin pa se osebni podatki obravnavajo kot zaupni po ZVOP-1. Kjer je to 

zahtevano, se za zaščito programskih izdelkov in podatkov pri prenosu po omrežju ali s 

prenosnimi mediji za hrambo podatkov uporabljajo tehnike šifriranja in dešifriranja. Podjetje 

ima zelo stroga pravila, ki se nanašajo na spreminjanje konfiguracijskih parametrov 

računalniškega omrežja. Vse spremembe v nastavitvah mrežnih parametrov se beležijo, 

administracija omrežja je dovoljena le omejenemu številu zaposlenih. Dostopi do 

administracijskih sistemov za mrežne naprave (usmerjevalniki, požarni zid idr.) so zaščiteni z 

administratorskimi gesli. Nastavitve in pristopna gesla predstavljajo zaupne podatke, ki se 

hranijo v jekleni omari. 

- Nadzor dostopa: uporabniška imena in gesla so v sistemu zapisana v kriptirani obliki in 

uporabniki morajo gesla zamenjati vsak mesec. Zadnjih 12 gesel mora biti različnih in 

uporabniku, ki trikrat vnese napačno geslo, se (brez intervencije administratorja) onemogočijo 

nadaljnji dostopi. Sistemi za identifikacijo in avtorizacijo beležijo nepravilne prijave v sisteme 

v primeru neveljavnega uporabniškega imena ali gesla in večkratne napačne prijave. Sistemski 

administrator lahko uporabnika doda oz. ga izbriše le na zahtevo kadrovske službe. 

- Upravljanje z varnostnimi incidenti: večina podsistemov beleži dogodke, ki so povezani z 

delovanjem sistemske programske opreme in aplikacij. Glavni produkcijski sistem vodi zapise 

izvajanja vseh opravil na sistemu ter vse akcije in intervencije operaterjev in pooblaščenih 

uporabnikov. Dostop do dnevnikov varnostnih dogodkov je dostopen le pooblaščenim osebam 

in se shranjuje. Beleženje varnostnih dogodkov na področju mrežne opreme (usmerjevalniki, 

požarni zid) je vedno vključeno, dnevnik varnostnih dogodkov se shranjuje. Beleženje 
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varnostnih dogodkov na področju uporabe aplikacij je ob določenih tehničnih posegih občasno 

izključeno, da se zagotovi zahtevana zmogljivost sistema. 

- Upravljanje neprekinjenega poslovanja: za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ima 

podjetje izdelanih več načrtov, v okviru katerih se načrtujejo aktivnosti za vzdrževanje 

sistemov, njihovo nadgradnjo in namestitev nove programske opreme. Prav tako se planirajo 

vnaprejšnji kontrolirani  izpadi sistema, ki omogočajo izvedbo teh aktivnosti. O aktivnostih, 

povezanih z vzdrževanjem informacijskega sistema, podjetje obvešča uporabnike prek intranet 

portala in elektronske pošte. Sistem za kontakt z uporabniki omogoča uporabnikom, da 

sporočajo napake ali zahteve v zvezi z delovanjem informacijskega sistema in vzdržuje bazo 

znanja z opisom že znanih napak. 

V skladu z zakonodajo, ki zahteva uvedbo in dokumentiranje sistema varovanja podatkov, ima 

podjetje naslednje predpise in dokumente: 

- javno objavljen Katalog zbirk osebnih podatkov (Priloga 1), 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 

- Operacijski predpis o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov, 

- Izjava o varovanju osebnih podatkov, 

- Izjava o varnosti, ki jo podpiše delavec, 

- Analiza tveganj, 

- Pregled obstoječe varnostne arhitekture, 

- Poslovnik vodenja po standardu SIST EN ISO 9001:2008, 

- druga interna navodila in  procedure. 

Ob posodobitvi večjega dela svoje informacijske podpore naročnikom je podjetje zagotovilo 

varno okolje za uporabo sistema z zagotavljanjem zaupnosti, identitete in integritete podatkov. 

Sistema za enkratno prijavo (angl. single sign on) in določitev avtorizacije z rabo uporabniških 

vlog (angl. role based security) omogočata, da se uporabnik enolično identificira samo pri 

uporabi prve komponente sistema in ima dostop le do tistega dela informacijskega sistema, za 

katerega je avtoriziran. Prijava v računalnik torej omogoča uporabo aplikacij brez ponovnega 

prijavljanja uporabnika, sistem pa zagotavlja varnost ob prehajanju med različnimi deli sistema, 

ki je povezan v celoto. Informacijska podpora, ki jo ponuja podjetje, je namreč izredno 

kompleksna in sestavljena iz mnogih različnih komponent, izgrajenih na različnih razvojnih in 

produkcijskih platformah. Sistem, ki je pričel nastajati pred desetletji – še pred strogimi 

zahtevami sodobne zakonodaje – mora namreč biti pripravljen vsak trenutek ugotoviti identiteto 

uporabnika na poljubnem mestu – od grafičnega uporabniškega vmesnika pa do podatkovne 

baze. Zagotovljeno je tudi sledenje uporabniškim zahtevam (angl. auditing), saj je v 

informacijskem sistemu, ki hrani zaupne podatke, sledljivost eden izmed pogojev zaupanja 

uporabnikov.  
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Pregled ustrezne urejenosti varstva osebnih podatkov v obravnavanem informacijskem podjetju 

je pokazal, da so redne presoje informacijske varnosti in organiziranosti dobrodošle za 

zagotavljanje varno delujočega, zanesljivega sistema. Odpirajo se namreč nova varnostna 

vprašanja, ki kažejo na grožnje glede  varnosti podatkov in s tem celotnega sistema in tudi 

obravnavano podjetje pri tem ni izjema. Izkazalo se je, da ima obravnavano podjetje z 

dolgoletnimi izkušnjami in znanji s področja informacijske varnosti še nekaj možnosti za 

izboljšave in da celo nekoliko zamuja z uvedbo centraliziranih postopkov in dokumentacije, za 

katere se je opredelilo že pred leti. Krovni dokument varnostne politike skupnega sistema z 

naročniki, v katerem podjetje deluje in ki je bil dogovorjen že pred leti, namreč še ni pripravljen 

zaradi premajhnega interesa sodelujočih podjetij. Izkazalo se je še, da nekatere starejše, vendar 

še zmeraj učinkovite tehnologije (ki še zmeraj predstavljajo pomemben del poslovanja podjetja) 

predstavljajo manjšo težavo pri prilagoditvi informacijske podpore spreminjajočim se 

zahtevam, ki jih pred upravljavce podatkov postavlja sodobna zakonodaja, pa tudi stroški teh 

prilagoditev niso majhni, kar bi lahko vplivalo na hitrost in uspešnost izvajanja potrebnih 

prilagoditev. 
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6 SKLEP 

Varovanje interesov izdelovalcev baz podatkov in posameznikov, katerih osebni podatki se 

zbirajo, hranijo in obdelujejo v teh bazah, predstavlja pomembno in izredno občutljivo 

vprašanje sodobnega življenja. Temu področju in vprašanjem, povezanim z njim, namenja EU 

posebno pozornost, saj ima zasebnost za evropske prebivalce že tradicionalno velik pomen. 

Nova reforma evropskega sistema varstva informacij, ki je v izvajanju, bo skušala po eni strani 

zagotoviti varnost zasebnosti, po drugi pa podpreti večjo konkurenčnost informacijskega dela 

gospodarstva EU z zagotavljanjem ustrezne ravni varstva intelektualne lastnine.  

Varstvo avtorskih in sorodnih pravic upravljavcev baz je velikega pomena za razvoj sodobnega, 

na informacijah temelječega gospodarstva. V pripravi na raziskovanje v okviru te magistrske 

naloge smo predvidevali, da bomo zbrali informacije o razširjenosti podatkovnih baz in 

zavedanju o njihovem gospodarskem pomenu tudi z raziskavo, opravljeno po slovenskih 

sodiščih glede varstva avtorskih pravic upravljavcev baz podatkov. Raziskava pa je pokazala 

izredno majhno število primerov iz tega področja in podobno kaže tudi analiza evropske sodne 

prakse. Z različnimi raziskavami in evaluacijami je bilo tudi ugotovljeno, da se število baz 

podatkov v primerjavi z državami izven EU izredno počasi povečuje, kljub regulativi, ki je 

relativno ugodna za upravljavce baz podatkov in ki je bila v EU sprejeta prav z namenom 

pospeševanja nastajanja novih baz podatkov, kar kaže na pomembno težavo tega dela 

gospodarstva, ki očitno premalo izkorišča potencial podatkovnih baz. Nova EU zakonodaja o 

varstvu osebnih podatkov bo zato skušala povečati zaupanje prebivalcev v spletne tehnologije 

in s tem pospešiti razvoj informacijskih storitev in posledično tudi baz podatkov.  

Osebni podatki so postali izjemno pomembni za številna podjetja, za katera je zbiranje, 

združevanje in analiziranje podatkov potencialnih strank pogosto zelo pomemben del njihovih 

gospodarskih dejavnosti.  Zbiranje in zloraba podatkov, ki ju omogoča tehnični napredek, sta 

vse pogostejša in posamezniki na spletu ne kupujejo enako varno kot zunaj spleta, saj so pogoste 

kraje identitete kupcev in premajhna preglednost nad tem, kako so osebni podatki kupcev 

obdelani in uporabljeni. Tudi otroci potrebujejo pri uporabi interneta posebno varstvo, saj se 

manj zavedajo nevarnosti, posledic, možnih zaščitnih ukrepov in svojih pravic v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov in pogosto razkrivajo svoje osebne podatke v priljubljenih socialnih 

omrežjih. 

Informacijska tehnologija je postala nepogrešljiv del zasebnega in poslovnega sveta, ki se 

izredno hitro razvija in spreminja. Posledica te spremenljivosti je tudi razvoj pravnega okolja 

in standardov, ki skušajo to področje urejati. Podjetja, ki delujejo v omenjenem sektorju, bodo 

vse bolj prisiljena k urejenosti in skladnosti svojega delovanja. Tudi konkurenčnost ni odvisna 

le od kakovosti proizvodov in storitev, saj odjemalci na trgu vse bolj samoumevno zahtevajo 

urejeno in transparentno poslovanje ponudnikov.  
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V Sloveniji je pomembno vlogo na področju varstva zasebnosti prevzel institut Informacijskega 

pooblaščenca in veliko število prijav, ki jih sprejema, kaže na to, da se posamezniki in podjetja 

zavedamo z ustavo zagotovljenih pravic. Poznavanje in sprejemanje mednarodno priznanih 

standardov pa bi še dodatno pripomoglo k urejenosti tega področja, saj ponudnik urejenost svoje 

organizacije najlažje dokazuje z usklajenostjo s priznanimi mednarodnimi standardi in 

priporočili, ki v podjetjih standardizirajo varnost informacijskega sistema in zagotavljajo 

skladnost z zakoni na tem področju. 

Za podjetja, ki so vsaj v delu svojega poslovanja tudi upravljavci baz podatkov, je pravočasna 

prilagoditev poslovanja trenutnim pravnim razmeram in reformam, ki se uvajajo na tem 

področju, nujna. Na primeru podjetja z dolgoletno tradicijo upravljanja s podatki smo ugotovili, 

da lahko predstavlja usklajevanje poslovanja z vsemi določili zakonodaje določen izziv. 

Informacijski sistemi, ki so bili razviti pred 10, 20 in več leti, pogosto niso bili pripravljeni na 

uvedbo postopkov, kot je n. pr. revizijska sled (kdo je kdaj dostopal do osebnih podatkov in s 

kakšnim namenom) in uvedba varnostne politike z ustrezno organizacijo tehničnih in drugih 

sredstev lahko zahteva precejšnje investicije, še zlasti za podjetja s širokimi paletami razvojnih 

in delovnih platform.  

Pomembna je še ugotovitev, da veljajo določeni pogoji za zbiranje in obdelavo osebnih 

podatkov, ki morajo biti izpolnjeni tudi v primeru, če upravljavec trži zbirko osebnih podatkov, 

ki je bila ustvarjena iz javno dostopnih podatkov. Kršitelj je lahko kaznovan za vsakega 

posameznika, čigar pravice je kršil  in  »vsak poseg v posameznikovo pravico do informacijske 

zasebnosti predstavlja samostojen prekršek.« (sodba Vrhovnega sodišča RS, št. IV Ips 51/2011) 

Kazni se v določenih primerih torej seštevajo in za ponudnike informacijskih storitev lahko 

neupoštevanje zakonodaje pomeni precejšnje stroške.  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju: »Kako se zakonodaja na obravnavanem področju 

prilagaja razvoju tehnike in tehnologije, hkrati pa v zadostni meri obvezuje upravljavce 

podatkov? « smo pri analizi veljavne zakonodaje izhajali iz predpostavke, da obstoječa pravna 

ureditev ne ustreza trenutnemu stanju v razvoju tehnike in tehnologije tako, da bi v zadostni 

meri spodbujala razvoj in ustvarjanje novih podatkovnih baz, po drugi strani pa ustrezno 

varovala osebne podatke posameznikov. Kot so pokazale raziskave institucij EU v zadnjih letih, 

direktiva 96/9/ES o pravnem varstvu baz podatkov ni dosegla zastavljenega cilja: v zadostni 

meri zaščititi intelektualno lastnino v obliki baze podatkov, da bi pospešila nastajanje novih 

zbirk, čeprav je prinesla določeno varnost upravljavcem podatkovnih baz. Po drugi strani se je 

na področju pravnega varstva osebnih podatkov in elektronske identitete v EU tudi izkazalo, da 

je nujna temeljita reforma evropskega pravnega okvirja varstva osebnih podatkov, saj ne 

zadostuje pomembnim sodobnim vidikom globalizacije in tehnološkega razvoja. Za dvig 
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stopnje zaupanja uporabnikov v omenjene storitve je potrebna ustrezna prilagoditev 

zakonodajnega in regulativnega okvirja in uvedba jasnih standardnih in certifikacijskih shem.  

Ugotovili smo tudi, da pravna ureditev varstva osebnih podatkov v EU pravzaprav postavlja 

upravljavce baz podatkov iz EU v nekonkurenčen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki 

sodobnih in vse bolj razširjenih storitev, kot so storitve v oblaku in socialna omrežja. Za te vrste 

storitev je značilno, da so glavni ponudniki iz ZDA, kjer je zakonodaja na področju varstva 

osebnih podatkov bistveno manj stroga in bolj naklonjena varstvu pravic podjetij – nosilcev 

lastniških pravic, kot varstvu zasebnosti posameznika, ki ima v državah članicah EU že 

tradicionalno velik pomen. Nova EU zakonodaja v uvajanju prinaša bistvene novosti na tem 

področju in uvaja dodatne obveznosti tudi za ponudnike iz držav izven EU, kar bo povečalo 

konkurenčnost domačih podjetij, tuje ponudnike pa zavezalo k upoštevanju višjih standardov 

zasebnosti oz. varstva osebnih podatkov.  

Ugotavljamo, da se zakonodaja prepočasi prilagaja hitremu razvoju informacijske družbe. 

Reforma varstva podatkov, ki jo je Evropska komisija predlagala že leta 2012 z namenom 

posodobitve in prenovitve pravil iz direktive o varstvu podatkov iz leta 1995 ter okvirnega 

sklepa o varstvu podatkov pri pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in policijskem 

sodelovanju iz leta 2008, zamuja. Uvajanje nove zakonodaje bi moralo biti zaključeno do konca 

leta 2015, vendar postopki zamujajo. Splošna uredba o varstvu podatkov in direktiva Varstvo 

osebnih podatkov pri njihovi obdelavi za namene kazenskega pregona bosta predvidoma pričeli 

veljati v prvi polovici leta 2016 (s pričetkom uporabe leta 2018), glede na bliskovit razvoj IKT 

pa bi prilagajanje zakonodaje gotovo moralo biti hitrejše in učinkovitejše. 

V iskanju odgovora na drugo raziskovalno vprašanje: »Kako je slovenski pravni sistem na 

področju varovanja pravic upravljavcev baz podatkov in varovanja osebnih podatkov usklajen 

z evropsko zakonodajo?« smo analizirali obstoječo zakonsko ureditev v EU in v Sloveniji. 

Ugotovili smo, da je trenutna pravna ureditev EU ustrezno implementirana v slovenski pravni 

red in nismo našli odstopanj v pravni praksi, ki bi to ovrgla. Tudi hitrost usklajevanja 

zakonodaje je velika, kar kaže primer, ko je Sodišče Evropske Unije aprila 2014 odločilo, da je 

direktiva 2006/24/ES o hrambi podatkov neveljavna. Na zahtevo Informacijskega pooblaščenca 

je posledično Ustavno sodišče RS že julija 2014 razveljavilo člene Zakona o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom-1), ki so pomenili nesorazmerne posege v zasebnost. Tudi glede na to, 

da se novi predpisi EU, zaradi načela primarnosti prava v državah članicah uporabljajo 

neposredno, Slovenija ne more uveljavljati predpisov, ki bi bili v nasprotju z ureditvijo EU.  

Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere kršitve na področju varstva osebnih 

podatkov in varstva zasebnosti posamezniki najpogosteje prijavljajo?« Iz poročil 

Informacijskega pooblaščenca za leto 2014 je razvidno, da je največ kršitev v tem letu zadevalo 

nezakonito obdelavo (61) in neustrezno zavarovanje osebnih podatkov (52). Pogoste so bile 
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tudi kršitve določb o neposrednem trženju (20), nezakonito izvajanje videonadzora (15) in 

nepravilnosti pri vzpostavitvi kataloga zbirke osebnih podatkov ali posredovanju podatkov v 

register zbirk osebnih podatkov (14). Kršitve, kot so: nezakonito zbiranje in obdelovanje, 

neustrezna pogodbena obdelava, kršenje Zakona o inšpekcijskem nadzoru in neustrezna 

sledljivost posredovanja osebnih podatkov so bile manj pogoste. Število kršitev določb ZVOP-

1 v letu 2014 se je glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšalo, kar bi morda lahko pripisali 

uspešni uvedbi obveznega označevanja piškotkov na spletnih straneh ponudnikov v začetku 

leta 2013. Glede na večje število prijav pa se je povečalo zavedanje posameznikov glede 

njihovih pravic pri nezakonitem zbiranju osebnih podatkov in nezakonitem izvajanju 

videonadzora s sporno uporabo posnetkov.  

Analiza sodne prakse tudi pokaže, da posamezniki ne uveljavljamo svojih pravic na sodiščih 

prav pogosto, kar lahko deloma pripišemo uspešno uvedenemu institutu Informacijskega 

pooblaščenca, ki prevzema večji del tovrstnih pritožb in jih tudi uspešno rešuje, deloma pa je 

manjše število sodnih primerov lahko tudi posledica ugotovitve, da razvoj prava zaostaja za 

razvojem tehnologije, kar vpliva na možnost uveljavljanja pravic varstva osebnih podatkov. 

Izziv za zagotavljanje varstva osebnih podatkov predstavlja dejstvo, da lahko v našo pravico do 

zasebnosti zaradi razvoja modernih informacijskih tehnologij posegajo lastniki teh tehnologij 

tako, da tega sploh ne opazimo. 

Evropska zakonodaja se mora prilagajati razvoju novih tehnologij, kot so računalništvo v 

oblaku, obdelovanje velike količine podatkov (angl. big data), pametni števci porabe električne 

energije, brezpilotni letalniki (t. i. droni ali troti) in podobne sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Te ponujajo zanimive možnosti gospodarskega in družbenega 

razvoja in rasti, pri tem pa bliskovit razvoj postavlja pred nas nove in nove izzive na področju 

varstva osebnih podatkov. Če želimo ohraniti vsaj osnovne standarde informacijske zasebnosti, 

moramo tudi kot posamezniki o tem razmišljati in zahtevati pravico za odločanje o tem, kdaj, 

komu ter zakaj bomo zaupali svoje osebne podatke. Z razvojem tehnologije, ki omogoča nadzor 

in profiliranje posameznikov (in s tem celotne družbe), je torej nujno razvijati tudi sodobne 

koncepte zaščite, kot sta koncept vgrajene zasebnosti in presoja vplivov na zasebnost. Z večjim 

upoštevanjem načela vgrajene zasebnosti bi se lahko namreč izognili marsikateri zlorabi 

temeljnih načel varstva osebnih podatkov, predvsem pa težavam glede zakonitosti, 

sorazmernosti in informacijske varnosti. S pomočjo predhodnih presoj vplivov na zasebnost bi 

lahko uspešneje pravočasno identificirali in zmanjšali tveganja za zlorabe osebnih podatkov. 

Dodatne napore bi veljalo usmeriti k ozaveščanju določenih strokovnih profilov, kot so 

razvijalci sistemov in aplikacij, informatiki in strokovnjaki s področja elektrotehnike, saj je na 

teh področjih nujno upoštevati temeljna načela varstva osebnih podatkov, kot so minimizacija 

in sorazmernost obdelave, usklajenost z namenom obdelave, transparentnost in pravice 

posameznika glede lastnih osebnih podatkov. Opuščanje teh temeljnih načel bi lahko vodilo v 
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povečano profiliranje in avtomatizirano odločanje, npr. o tem, ali smo kot posamezniki primerni 

za pridobitev kredita ali službe, kakšno zdravstveno zavarovanje bomo imeli in kakšni paketi 

energetskih ali telekomunikacijskih storitev nam bodo ponujeni.  

Ob raziskovanju področja, ki je predmet te naloge, smo naleteli na dodatna vprašanja, ki se jih 

ob pričetku raziskovanja in postavljanju ciljev naloge še nismo dovolj zavedali, kot je npr. 

spremenjeno dojemanje zasebnosti v zadnjih letih. Po eni strani se posamezniki vse bolj 

zavedamo svojih pravic glede osebnih podatkov, ki jih uporablja država, po drugi pa se pogosto 
niti ne poskušamo več zaščititi pred javno objavo nekaterih zasebnih informacij v socialnih 
omrežjih, kar lahko prinaša izredno hude posledice. Tako nasprotujoče se dojemanje zasebnosti 

v sodobni informacijski družbi pa bi lahko predstavljajo eno od zanimivih področij za prihodnje 

raziskovanje.  
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Priloga 1 

 

PRILOGE 

SEZNAM ZBIRK OSEBNIH PODATKOV V INFORMATIKI D. D. 

Vir: Interni akt podjetja 

 

 

1 Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

2 Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

3 Evidenca podatkov o upokojencih

4 Evidenca podatkov o štipendistih

5 Evidenca podatkov o računih izdanih fizičnim osebam

6 Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

7 Evidenca podatkov o pravicah glede gibanja v poslovnih prostorih družbe Informatika d.d.

8
Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih 

boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

9 Evidenca podatkov o plačah in drugih mesečnih izplačilih

10
Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja 

dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

11 Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

12 Evidenca podatkov o obiskovalcih poslovnih prostorov družbe Informatika d.d.

13 Evidenca podatkov o najemnikih stanovanj

14 Evidenca podatkov o kupcih stanovanj 

15 Evidenca podatkov o kontaktnih osebah za sklenjene pogodbe

16 Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

17 Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

18 Evidenca podatkov o gibanju v poslovnih prostorih družbe Informatika d.d.

19 Evidenca podatkov o delničarjih

20 Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta

21 Evidenca podatkov o času prihoda in odhoda z dela 

22 Evidenca podatkov o avtorskih pogodbah

SEZNAM ZBIRK OSEBNIH PODATKOV


