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POVZETEK 

V magistrskem delu smo preučevali ravnanja posameznikov v zvezi z varovanjem njihovih 

osebnih podatkov in pri poslovanju ter drugih aktivnostih, ki jih izvajajo s pomočjo sodobnih 

informacijskih tehnologij. Želeli smo ugotoviti obstoječe stanje na tem področju ter oceniti 

kakšno je zavedanje posameznikov o pomenu varovanja osebnih podatkov. Preučili smo 

veljavno zakonodajo s tega področja, opredelili pristope in sisteme varovanja osebnih podatkov. 

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika zbrali podatke o ravnanju 

posameznikov v zvezi z varstvom njihovih osebnih podatkov. Dobljene podatke smo obdelali 

s statističnimi metodami in na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja podali priporočila in 

možne izboljšave.  

Ključne besede: osebni podatek, varstvo osebnih podatkov, zasebnost, sodobna informacijska 

tehnologija, zakonodaja, posameznik, upravljavec. 

SUMMARY 

In the master's thesis, we studied the actions of individuals in relation to the protection of their 

personal data and in business and activities carried out with the help of modern information 

technologies. We wanted to determine the current situation and assess the awareness of 

individuals about the importance of personal data protection. We examined the current 

legislation, defined approaches for the protection of personal data. In the empirical part, we 

collected data on the behavior of individuals, related to the protection of personal data. The 

results have been processed with the statistical methods and recommendations for 

improvements were made.  

Keywords: personal data, protection of personal data, privacy, modern information technology, 

legislation, individual, controller. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga obravnava ravnanja posameznikov v zvezi z varovanjem njihovih osebnih 

podatkov. Uvodoma je predstavljena obravnavna problematika, v nadaljevanju so določeni 

nameni in cilji, opredeljene so metode raziskovanja in na koncu podana priporočila za nadaljnje 

raziskovanje ter varnejše ravnanje z osebnimi podatki. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Današnji svet je prepleten z modernimi informacijskimi tehnologijami, ki se napajajo na 

osebnih podatkih, kar predstavlja vedno večji izziv za njihovo zagotavljanje kot tudi za 

zavarovanje osebnih podatkov posameznikov. V magistrski nalogi smo zato predstavili 

kompleksnost problema oziroma pomena varstva osebnih podatkov v sodobni informacijski 

družbi in raziskali, kako posamezniki varujejo svoje osebne podatke ter se zavedajo pomena 

njihovega varovanja.  

Poleg številnih prednosti prinaša sodobna informacijska tehnologija tudi vrsto nevarnosti in 

negativnih pojavov. Možnost neopaznega zbiranja in povezovanja osebnih podatkov iz raznih 

informacijskih sistemov in vse večja transparentnost posameznikovih komunikacij ožita 

področje posameznikove svobode in njegove zasebnosti. Da se to ne bi dogajalo, se mora 

posameznik naučiti uporabljati vso razpoložljivo tehnologijo v svojo korist, da postane njen 

gospodar, ne pa zgolj njen zasvojeni uporabnik (Križaj 1989, 37–38).  

Varstvo osebnih podatkov je namenjeno varovanju posameznikov pred samim vdorom v 

njihovo zasebnost in omejitvi obdelave osebnih podatkov v okviru dovoljenih pravnih podlag. 

Pravica do varstva osebnih podatkov se je izoblikovala v samostojno pravico in izhaja iz pravice 

do zasebnosti (Krajcar 2018, 19). Postavlja se vprašanje, kje postaviti mejo, da bosta varovana 

interes posameznika in njegove pravice ter na drugi strani interes družbe, kako uravnavati vdor 

državnega organa ali tretjih oseb v pravico do zasebnosti posameznika, saj kot določa Ustava 

RS (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 

47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13, 47/13, 

75/16 – UZ70a), je vsaka pravica omejena s pravicami in svoboščinami drugih. Pravica do 

zasebnosti je namreč pravica, ki varuje človeka pred državno oblastjo, javnostjo in drugimi 

posamezniki, je pravica biti sam z minimumom posegov v odločitveno, duševno, prostorsko in 

informacijsko zasebnost (Lampe 2004, 42–43).  

Uporaba sodobne informacijske tehnologije je dobila velike razsežnosti. Ogromna količina 

podatkov in informacij o posamezniku in njihovo preprosto obvladovanje s sodobno 

informacijsko tehnologijo daje njihovim imetnikom velikansko moč, na drugi strani pa 

posameznik še nikoli ni bil tako ogrožen v svoji informacijski zasebnosti, kot je danes (Čebulj 

in Žurej 2005, 3).  
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Osebni podatki vedno bolj pridobivajo svoj pomen, dobivajo naravo plačilnega sredstva, s 

čimer se krepi njihova tržna vrednost. Z uporabo sodobnih komunikacijskih storitev in 

digitalnih vsebin, se ustvarjajo ogromne količine osebnih podatkov uporabnikov teh storitev, ki 

na koncu pristanejo v rokah ponudnikov storitev. Iz navedenega razloga so se v zadnjih letih na 

področju osebnih podatkov začele dogajati tudi številne zlorabe s strani podjetij in organizacij, 

ki so zbrane osebne podatke posameznikov izkoriščale na nedovoljene ali nemoralne načine. 

Države članice Evropske unije so tako prepoznale potrebo po dodatni ureditvi področja varstva 

osebnih podatkov, na podlagi česar je bila sprejeta Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni 

list EU, št. L 119/1) (Markovič idr. 2019, 23).  

Digitalizacija podatkov, ki vključuje tudi osebne podatke, je privedla do bistvenega povečanja 

obsega obdelave osebnih podatkov in poenostavlja postopke, s katerimi lahko pride do takšne 

obdelave. Osebni podatki so postali predmet trgovanja in gospodarske družbe vedno bolj 

tekmujejo za pridobivanje in obdelavo teh podatkov. Skoraj vsaka spletna transakcija, ki jo 

posameznik opravi, zahteva razkritje njegovih osebnih podatkov, ki jih je nato mogoče 

preprosto združevati, analizirati in trgovati za nadaljnjo uporabo. Osebni podatki so postali tako 

dragoceni, da so posamezne gospodarske družbe pripravljene odstopiti od denarnega plačila za 

svoje storitve, ki jih ponujajo, da bi pridobili dostop do njih, zato osebni podatki vedno bolj 

pridobivajo denarno vrednost (Costa-Cabral in Lynskey 2016, 1–2).  

Uporaba osebnih podatkov pomeni poseg v zasebnost posameznika, pri čemer so se zaradi vse 

hitrejšega razvoja novih tehnologij, pojavile tudi posebne zahteve po nadzoru, vodenju in 

odločanju o teh podatkih, saj obstaja nevarnost, da bo drugače možno nadzorovati in uravnavati 

posameznikovo življenje. V zvezi z osebnimi podatki ima namreč posameznik za varovanje 

svoje zasebnosti pravico, da sam odloča, kako in koliko se lahko podatki, ki se nanašajo nanj, 

zbirajo, shranjujejo, obdelujejo in naprej sporočajo drugim (Cvetko 1999, 146). 

Za zavarovanje osebnih podatkov lahko največ storimo prav sami. Varovanje osebnih podatkov 

mora biti vgrajeno v našo miselnost in ravnanja. Pri tem je dobro, da posameznik pozna svoje 

pravice pri obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani tretjih oseb in se zanima, kaj se z njimi 

počne. Ustava RS v svojem 38. členu vsakemu posamezniku zagotavlja varstvo osebnih 

podatkov, kar se odraža v zahtevi po zakonitosti zbiranja, obdelave in uporabe osebnih 

podatkov in v zahtevi po njihovem zbiranju in uporabi za vnaprej določene namene, 

posamezniku pa daje tudi pravico seznanjenosti o tem, kateri podatki se o njem zbirajo in 

pravico do sodnega varstva. Gre za pravico, kateri cilj ni varstvo podatkov samih po sebi, 

temveč je namen pravice pravzaprav varstvo posameznika, na katerega se podatki nanašajo 

(Čebulj in Žurej 2005, 13). 

Prav tako se morajo na drugi strani gospodarske družbe pri svojem poslovanju zavedati pomena 

varovanja osebnih podatkov in tako ustrezno ravnati z osebnimi podatki strank, s katerimi 
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razpolagajo oziroma so jim bila zaupana, k čemur jih zavezuje tudi vedno strožja zakonodaja, 

ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, 

Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07) v svojem 25. členu 

upravljavcem kot tudi njihovim pogodbenim obdelovalcem nalaga dolžnost zavarovanja 

osebnih podatkov, s katerimi razpolagajo. Zakon o varstvu osebnih podatkov je potreben zato, 

da bi dosegli ravnotežje med pravico do zasebnosti in legitimnimi razlogi za uporabo osebnih 

podatkov. Nujno je bilo namreč treba razviti zakonodajo, ki bo posameznikom nudila varstvo 

in jim zagotavljala ustrezne pravice, hkrati pa omogočala uporabo osebnih podatkov tistim 

subjektom, ki so upravičeni do zbiranja in obdelovanja teh (Pirc Musar, Prelesnik in Bien 2006, 

13). Slovenija je prvi zakon, ki je urejal varstvo osebnih podatkov, dobila leta 1990, področje 

varstva osebnih podatkov je bilo kasneje še dvakrat reformirano, in sicer v letu 1999, ko je 

Slovenija dobila drugi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Uradni list RS, št. 59/99, 

57/01, 59/01 – popr., 52/02 – ZDU-1, 73/04 – ZUP-C, 86/04 – ZVOP-1) ter v letu 2004, s 

sprejetjem tretjega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Z namenom, da se zagotovi 

poenoteno in usklajeno ukrepanje na področju varstva osebnih podatkov v vseh državah 

članicah EU, je bila 27. aprila 2016 sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se je začela 

uporabljati 25. maja 2018 in je na novo uredila področje varovanja osebnih podatkov. Slovenski 

zakon na tej osnovi bo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je v času nastajanja 

magistrske naloge še v fazi sprejemanja. Vsaka sprememba prinaša večjo zahtevnost pri 

upravljanju s področjem varstva osebnih podatkov.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

Namen magistrske naloge je raziskati, kako dobro posamezniki varujejo svoje lastne osebne 

podatke oziroma se zavedajo pomena njihovega varovanja ter na osnovi posnetka obstoječega 

stanja v obravnavanem vzorcu oblikovati priporočila za varnejše ravnanje z osebnimi podatki.  

Glede na obravnavano problematiko v nalogi zastavljamo naslednje cilje: 

 preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja varstva osebnih podatkov in 

prikazati pomen obravnavane tematike za posameznike;  

 predstaviti zakonsko ureditev varstva osebnih podatkov v Sloveniji in EU;  

 ugotoviti, kako veljavna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov ščiti 

posameznike in njihove osebne podatke ter kakšne pravice oziroma možnosti ukrepanja 

zagotavlja posameznikom pri tem; 

 predstaviti nevarnosti morebitnih zlorab osebnih podatkov v povezavi z uporabo sodobnih 

informacijskih tehnologij; 

 raziskati prakse fizičnih oseb oziroma posameznikov ter njihova ravnanja v povezavi z 

varovanjem njihovih osebnih podatkov;   

 predlagati izboljšave obstoječega stanja, v smislu priprave priporočil za ustrezno varovanje 

osebnih podatkov pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij ter zmanjšanja možnosti 
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morebitnih zlorab osebnih podatkov posameznika. 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Z empiričnim 

raziskovanjem smo naredili posnetek stanja, ki je predstavljal korak k preverjanju teorije.  

Teoretični del temelji na proučevanju razpoložljive domače in tuje sodobne strokovne literature 

in virov s področja varstva osebnih podatkov ter zakonskih podlag o obravnavani tematiki.  

V empiričnem delu smo se posvetili analizi podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi anketnih 

vprašalnikov, katerih glavni namen je bil pridobiti podatke na izbranem vzorcu. Pri raziskavi 

smo uporabili kvantitativno metodologijo. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni 

vprašalnik.  

V raziskavi smo pri vzorčenju uporabili metodo t. i. snežne kepe. Pri obravnavani temi ciljno 

populacijo predstavljajo vsi odrasli uporabniki sodobnih informacijskih tehnologij, do katerih 

pa nimamo niti dostopa niti ne podatka o tem, kdo so in koliko jih je, zato je vzorčenje potekalo 

po načelu snežne kepe. Metoda snežne kepe sodi med neslučajnostne vzorce in je v našem 

primeru delovala po načelu, da smo izkoristili svoj krog poznanstev (Ambrož in Colarič-Jakše 

2015, 117–123). Anketni vprašalnik smo najprej preposlali svojim 20 prijateljem, družinskim 

članom in znancem, s prošnjo, da anketi vprašalnik izpolnijo ter ga prepošljejo naprej svojim 

šestim družinskim članom, prijateljem in znancem, ti ga prav tako izpolnijo in prepošljejo 

naprej še šestim družinskim članom, prijateljem in znancem. Anketni vprašalnik smo preposlali 

posameznikom različnih starostnih skupin, z različno izobrazbeno strukturo in iz različnih regij 

v Sloveniji. Poskušali smo doseči tudi mlajše generacije, ki pogosteje uporabljajo sodobne 

informacijske tehnologije. Vzorec zaradi načina zbiranja podatkov ni reprezentativen, zato 

rezultatov anketnega vprašalnika ni mogoče posplošiti na celotno slovensko populacijo. 

Poudarek v anketnem vprašalniku je na ugotavljanju zavedanja posameznika o pomenu 

varovanja lastnih osebnih podatkov. Na ta način bi, ob predpostavki, da bi bila odzivnost 

izpolnjevanja anketnih vprašalnikov 100 %, prejeli 720 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ker 

pa je takšna odzivnost nerealna, smo pričakovali, da bomo pridobili vsaj 150 popolnoma rešenih 

vprašalnikov. 

Za obdelavo podatkov v empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili statistični program 

SPSS. Veljavnost vprašalnika smo preverili s Cronbach koeficientom alfa. Zbrani podatki so 

bili statistično obdelani in analizirani ter grafično ponazorjeni na način, da smo lahko na podlagi 

zbranih podatkov in analize pripravili priporočila za varnejše ravnanje z osebnimi podatki. 

Čeprav ugotovitev ni mogoče posploševati na celotno populacijo, so ugotovitve raziskave in 

priporočila odlična podlaga za nadaljnje raziskovanje na tem področju.  
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1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Osnovna predpostavka pri obravnavanem problemu je, da posamezniki razkrivajo in delijo 

svoje osebne podatke zelo nepremišljeno. 

Omejitve so vsebinske in metodološke: 

 vsebinska omejitev je, da smo se omejili zgolj na prakse oziroma ravnanja posameznikov 

in ne na njihova stališča. Prav tako smo se omejili na posameznike oziroma fizične osebe 

(nad 18 let) v Sloveniji in ne na gospodarske družbe, 

 metodološko omejitev predstavlja vrsta izbranega vzorca, pri čemer gre za nenaključni 

vzorec, kar posledično pomeni, da pridobljenih ugotovitev ni mogoče posploševati na 

celotno populacijo.  
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2 PRAVNA UREDITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V RS IN EU 

Z začetkom razvoja informacijskih tehnologij v šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je 

pojavila tudi zaskrbljenost glede nenadzorovanega zbiranja, hrambe in uporabe osebnih 

podatkov, kar so posamezniki začeli zaznavati kot grožnje. Pojav strahu pred »velikim bratom« 

je v več državah sprožil pozive k zakonski ureditvi tega področja. Tako je bil prvi zakon o 

varstvu podatkov leta 1970 sprejet v nemški zvezni deželi Hesse, temu je sledila nacionalna 

zakonodaja na Švedskem v letu 1973, v ZDA leta 1974, v Nemčiji leta 1977 in Franciji leta 

1978 (Bien Karlovšek idr. 2008, 12–14). Iz navedenega dokumenta sta se v nadaljevanju 

oblikovala dva ključna mednarodna instrumenta: Konvencija o varstvu posameznikov glede na 

avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS (28. 2. 1994) – MP, št. 3–18/1994 (RS 

11/1994)), ki jo je sprejel Svet Evrope leta 1981 in Smernice za varstvo zasebnosti in čezmejen 

prenos osebni podatkov (Organization for Economic Cooperation and Development b. l.), ki pa 

jih je leta 1980 izdala OECD (Wacks 2018, 122). Bien Karlovšek idr. (2008, 14–15) 

pojasnjujejo, da oba omenjena dokumenta tako Konvencija kot Smernice, predstavljata 

osnovna načela glede varstva osebnih podatkov in sicer, da morajo biti osebni podatki: 

 pridobljeni pravično in zakonito, 

 uporabljeni izključno za izvini specifični namen, 

 primerni glede na namen obdelave, 

 točni in ažurni, 

 dostopni posamezniku, na katerega se nanašajo, 

 ustrezno zavarovani, 

 uničeni, ko je namen dosežen ali ta preneha obstajati.  

Evropska skupnost je pred več kot dvajsetimi leti menila, da je treba uskladiti standarde na 

področju varstva osebnih podatkov v državah članicah, da bi s tem olajšala in poenotila notranji 

in čezmejni prenos podatkov. V tem času so nacionalne zakonodaje različnih držav članic na 

tem področju zagotavljale precej različne ravni varstva podatkov in zato ni bilo mogoče 

ponuditi pravnih gotovosti, niti za posameznike niti za upravljavce in obdelovalce osebnih 

podatkov. Zaradi navedenega je Evropska skupnost leta 1995 sprejela Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktober 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list EU, št. L 281/31), z 

namenom, da bi se uskladila zaščita temeljnih pravic posameznikov v zvezi z dejavnostmi 

obdelave podatkov in zagotavljanje prostega pretoka osebnih podatkov med državami 

članicami EU. Evropska direktiva ni neposredno uporabljiv pravni akt, zato ga je treba prenesti 

v nacionalno zakonodajo v posamezni državi članici, za kar pa so potrebni določeni izvedbeni 

ukrepi. Omenjena Direktiva ni v celoti izpolnila ciljev in pričakovanj, saj ni uskladila ravni 

varstva podatkov na ravni EU. Tako so nastale določene pravne vrzeli zaradi izvedbenih aktov, 

ki so jih sprejele različne države članice. Dejavnosti obdelave podatkov, ki so bile npr. 

dovoljene v eni državi članici EU, so lahko predstavljale nezakonito obdelavo v neki drugi 

državi članici. Razdrobljenost ureditve varstva osebnih podatkov v državah članicah EU in 
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posledično pravne negotovosti so predstavljale oviro za opravljanje gospodarske dejavnosti 

(npr. neenake konkurenčne možnosti) na ravni EU. V letu 2016 je bila zato sprejeta Splošna 

uredba o varstvu podatkov, poznana z angleško kratico GDPR, ki je nadomestila Direktivo 

95/46/ES iz leta 1995. Uredba je rezultat težavnih, več let trajajočih pogajalskih postopkov, ki 

so vključevali številne spremembe pravnega besedila, na podlagi česar je bila na koncu sprejeta 

Splošna uredba o varstvu podatkov. Uredba vodi do izenačevanja pravil na področju varstva 

osebnih podatkov ter do večje pravne varnosti in odpravo morebitnih ovir za prost pretok 

osebnih podatkov. Cilj EU je bil ponovno vzpostaviti zaupanje ljudi v odgovorno obravnavo 

njihovih osebnih podatkov ter spodbuditi digitalno gospodarstvo na celotnem notranjem trgu 

EU. Zakonodajalec je upošteval sodobne izzive gospodarstva, tehnologij, novih poslovnih 

modelov in je tako ustvaril širok obseg uporabe, ki bo vplival na številne gospodarske družbe 

in druge organizacije (Voight 2017, 1–2). Tankard (2016, 5) prav tako, kot enega od razlogov, 

potrebnih za sprejetje nove Splošne uredbe o varstvu podatkov, navaja hiter razvoj sodobnih 

tehnologij. V času sprejete zgoraj omenjene Direktive 95/46/ES iz leta 1995 je le 1 % svetovne 

populacije uporabljal internet, med tem ko je danes uporaba interneta prisotna skoraj vsepovsod 

v EU. Računalništvo v oblaku in spletna socialna omrežja takrat še niso bila znana, prav tako 

tudi ne pametni telefoni in tablični računalniki. Danes je večina informacij proizvedena in 

uporabljena v elektronski obliki, zaradi česar jih je tudi težje zaščititi, zato je bilo sprejetje 

Splošne uredbe o varstvu podatkov nujno potrebno.  

2.1 Evropski pravni viri 

Prvi mednarodnopravni dokument varstva človekovih pravic je Splošna deklaracija človekovih 

pravic (Resolucija OZN, št. 217 A (III)) iz leta 1948, sledijo pa ji sprejete ženevske konvencije, 

ki so bile sprejete leto kasneje (Lampe 2010, 83). V 12. členu Splošne deklaracije človekovih 

pravic je opredeljena pravica do zasebnosti in pravica do časti in ugleda, ki določa, da se ne 

sme nikogar nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v njegovo 

družino, stanovanje ali njegovo dopisovanje ter, da ima vsakdo pravico do zakonskega varstva 

pred takšnim vmešavanjem ali tovrstnimi napadi. Lampe (2010, 98) v nadaljevanju navaja 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (Resolucija OZN, št. 2200 A (XXI)), ki 

je začel veljati leta 1976 in ima pomembno vlogo, saj predstavlja konkretizacijo Splošne 

deklaracije človekovih pravic in s tem temeljni porok osnovnih človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na mednarodni ravni.  

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP, Uradni list 

RS (13. 6. 1994) MP, št. 7–41/1994 (RS 33/1994)) v svojem 8. členu opredeljuje, da ima vsakdo 

pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in 

dopisovanja. Lampe (2010, 104) meni, da je največji dosežek Sveta Evrope nedvomno v letu 

1950 podpisana Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP), ki je začela veljati 

leta 1953. Države članice so s tem, ko so pristopile k EKČP, del svoje suverenosti prepustile 

Evropskemu sodišču za človekove pravice, ki ima sedež v Strasbourgu v Franciji.  
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Zaradi velikega pomena osebnih podatkov in razpolaganja z njimi v današnjem času je Svet 

Evrope že leta 1981 sprejel Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo 

osebnih podatkov, katere namen je bilo zagotoviti spoštovanje pravic in temeljnih svoboščin, 

še posebej pa pravico do zasebnosti v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se 

nanašajo na posameznika ter njihovo zaščito (Lampe 2010, 418).  

Leta 2000 je bila sprejeta Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 

202/2), ki zajema skupne vrednote človekovih pravic držav članic EU. Gre za obvezujoč 

dokument, ki zavezuje države članice k njenemu spoštovanju, posamezniku pa omogoča, da se 

nanjo sklicuje pred Sodiščem Evropskih skupnosti (Lampe 2010, 128). Listina EU o temeljnih 

pravicah v svojem 7. in 8. členu poudarja pravico vsakega posameznika do spoštovanja njegove 

zasebnosti in pravice do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V nadaljevanju določa, 

da se morajo osebni podatki obdelovati pošteno, za točno določene namene, ki jih opredeljuje 

zakon oziroma na podlagi privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo. Vsak 

posameznik ima tako pravico dostopati do svojih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim in 

pravico zahtevati popravek podatkov.  

Prvi predpis glede varstva osebnih podatkov na ravni EU je bil sprejet v devetdesetih letih z 

Direktivo 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov. Omenjena direktiva je bila v slovenski pravni 

red prenesena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki vsebuje precej natančna pravila glede 

obdelave osebnih podatkov, ne glede na to, pa v njem ni dovolj natančnih usmeritev, ki bi 

odgovorile na sodobno problematiko v zvezi z internetom, elektronsko komunikacijo ipd. Ta 

vprašanja na ravni EU v določenem delu obravnava Direktiva 2002/58/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 

področju elektronskih komunikacij (Uradni list EU, št. L 201/37). Slednja države članice EU 

zavezuje, da v svojih nacionalnih predpisih zagotovijo zaupnost sporočil v javnem 

komunikacijskem omrežju in tistih, ki se pošiljajo po elektronskih komunikacijskih storitvah. 

V nadaljevanju Uredba (ES) 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o 

prostem pretoku takih podatkov (Uradni list EU, št. L 008/1), ki opredeljuje pravila glede 

obdelave osebnih podatkov v institucijah EU, glede samega prenosa podatkov med institucijami 

EU ali drugimi organi, ki niso institucije EU (Ahtik idr. 2014, 71–72).  

Po sprejemu Direktive o varstvu osebnih podatkov 95/46/ES iz leta 1995 se je z razvojem 

sodobnih informacijskih tehnologij, ki se nanašajo na razvoj spletnih socialnih omrežij, 

pametnih telefonov, računalništva v oblaku ipd., bistveno spremenil tudi obseg, intenzivnost in 

prenos osebnih podatkov. Zaradi navedenega so bile potrebne bistvene prilagoditve in 

posodobitve obstoječe zakonodaje, ki ureja to področje. V mesecu maju 2016 sta bila v 

Uradnem listu EU objavljena ključna elementa novega zakonodajnega okvirja EU o varstvu 

osebnih podatkov, in sicer: Splošna uredba o varstvu podatkov in Direktiva (EU) 2016/680 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
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podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 

in pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (Uradni list EU, št. L 

119/89) (Informacijski pooblaščenec 2019a, 59).  

Iz določb Splošne uredbe o varstvu podatkov je mogoče razbrati, da se vedno večji pomen 

pripisuje varovanju osebnih podatkov kot tudi varovanju zasebnosti na ravni človekovih pravic. 

Bernard Korpar idr. (2018, 361) v svojem delu razlagajo, da je v omenjeni uredbi še bolj 

nazorno poudarjena narava varstva osebnih podatkov kot tudi vpliv tehnoloških sprememb in 

potenciala, ki ga s seboj prinaša vedno bolj zmogljiva informacijska tehnologija. Informacijski 

pooblaščenec (2019a, 3) poudarja, da Splošna uredba o varstvu podatkov določa nove 

obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov, ki se nanašajo na izvajanje 

ustreznih varnostnih ukrepov in obveznosti uradnega obveščanja v primeru zaznanih kršitev s 

tega področja. Prav tako novost predstavlja obveznost po imenovanju pooblaščenih oseb za 

varstvo osebnih podatkov, izvajanje ocene učinka na varstvo osebnih podatkov. Upravljavci 

osebnih podatkov so dolžni voditi popis zbirk osebnih podatkov oziroma voditi t. i. evidence 

dejavnosti obdelave osebnih podatkov, niso pa več dolžni prijavljati zbirk podatkov v register 

zbirk osebnih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov daje bistveni poudarek 

načelu odgovornosti in preventivnim ukrepom za zavarovanje osebnih podatkov. Bernard 

Korpar idr. (2018, 363) pa razlagajo, da Splošna uredba o varstvu podatkov ohranja sistem 

temeljnih načel poštene in legitimne obdelave podatkov, ki ščiti posameznike pred pretiranimi 

posegi upravljavcev zbirk podatkov v zasebnost posameznika.  

2.2 Zakonska ureditev varstva osebnih podatkov v Sloveniji 

Slovenska ureditev varstva osebnih podatkov sega v leto 1989, ko je bila s sprejetjem ustavnega 

Amandmaja XLIV, zagotovljena ustavnopravna garancija varstva osebnih podatkov. V Ustavo 

SRS (Uradni list SRS, št. 6/74, 22/81, 32/89) je bila z omenjenim amandmajem vnesena dikcija: 

»Zajamčeno je varstvo osebnih podatkov. Zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih 

podatkov določa zakon. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom 

zbiranja.« S tem so bila v slovenski pravni red vključena načela o varstvu podatkov.  

Slovenija je prvi zakon, ki je urejal varstvo osebnih podatkov, dobila leta 1990. Podlago za 

sprejemanje zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov v Sloveniji zagotavlja Ustava 

RS, ki v svojem 38. členu zagotavlja pravno varstvo osebnih podatkov s prepovedjo uporabe 

osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, zakonska regulacija zbiranja, 

obdelovanja, namena uporabe, nadzora osebnih podatkov, tajnost osebnih podatkov, načelo 

seznanitve z zbranimi osebnimi podatki ter načelo sodnega varstva pred zlorabami osebnih 

podatkov. Reforma področja varstva osebnih podatkov se je zgodila v letu 1999, ko je bil sprejet 

nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), ki je določena določila še konkretneje 

specificiral, s katerimi se preprečujejo neupravičeni in nezakoniti posegi v zasebnost 
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posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in njihovi 

uporabi (Lampe 2004, 449–450). V nadaljevanju je leta 2004 sledila ponovna reforma s 

sprejetjem Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki je začel veljati 1. januarja 2005, s 

katerim je bila v slovensko pravo varstva osebnih podatkov prelita tudi evropska Direktiva 

95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov. Prav tako je leta 2005 začel veljati tudi Zakon o Informacijskem pooblaščencu 

(ZInfP, Uradni list RS, št. 113/05, 51/07), s katerim je bil ustanovljen nov neodvisen državni 

organ, pristojen za nadzor nad varstvom osebnih podatkov (Pirc Musar, Prelesnik in Bien 2006, 

7). 

V EU je bila leta 1997 sprejeta Direktiva 97/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 

decembra 1997 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varstvom zasebnosti na področju 

telekomunikacij (Uradni list EU, št. L 24/1–8), leta 2002 pa Direktiva o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, ki sta konkretneje opredelili varstvo zasebnosti na 

področju telekomunikacij in elektronskih komunikacij. Na podlagi Direktive o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah 2002/58/EC sta bila v Sloveniji sprejeta Zakon o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom, Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1, 129/06, 102/07 – ZDRad, 

110/09, 33/11, 109/12 – ZEKom-1) v letu 2004 in novela Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A, Uradni list RS, št. 110/02). Omenjena zakona 

določata, da komunikacij in z njimi povezanih prometnih podatkov ni dovoljeno shranjevati 

brez privolitve posameznika, razen za namen prenosa ali upravljanja prometa ter zaračunavanja 

storitev (Kovačič 2006, 82). V nadaljevanju je v letu 2013 v veljavo stopil nov Zakon o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 

54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19), ki med drugim ureja varovanje pravice do 

komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev, ureja reševanje 

sporov na področju tega zakona, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) (1. člen ZEKom-1). Z ZEKom-1 je AKOS 

dobila namreč pristojnosti  neodvisnega regulatornega organa oziroma pristojnosti nad 

izvajanjem določenega dela omenjenega zakona, v določenem delu pa ima pristojnosti za 

izvajanje inšpekcijskega nadzora Informacijski pooblaščenec, kot to opredeljuje 161. člen.  

Z namenom, da se zagotovi poenoteno in usklajeno ukrepanje na področju varstva osebnih 

podatkov v vseh državah članicah EU, je bila 27. aprila 2016 sprejeta Splošna uredba o varstvu 

podatkov, ki se je začela uporabljati 25. maja 2018 in je na novo uredila področje varovanja 

osebnih podatkov. Slovenski zakon na tej osnovi bo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-2).  

ZVOP-2, s katerim bi se v Sloveniji poskrbelo za izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov, 

do priprave te magistrske naloge, še ni bil sprejet, zato se poleg Splošne uredbe še vedno 

uporabljajo, v določenem delu veljavna določila ZVOP-1. In sicer gre za tiste določbe, ki jih 

Splošna uredba ne ureja in ki z njo niso v nasprotju (Informacijski pooblaščenec 2019a, 9).  
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Informacijski pooblaščenec (2019a, 120) opozarja na problematiko, do zdaj še nesprejetega 

ZVOP-2, ki bi v Sloveniji v celoti zagotovil izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Nesprejetje ZVOP-2 za Informacijskega pooblaščenca pomeni, da ne more izrekati sankcij za 

zaznane kršitve s področja varstva osebnih podatkov, kot to določa 83. člen Splošne uredbe o 

varstvu podatkov, temveč lahko v okviru prekrškovnih postopkov sankcionira samo kršitve 

tistih določb v določenem delu še vedno veljavnega ZVOP-1, ki jih Splošna uredba o varstvu 

podatkov ni nadomestila. 

Ministrstvo za pravosodje, ki je pristojno za pripravo novega ZVOP-2, želi pri tem ohraniti 

visok standard na področju varstva osebnih podatkov. Novi predlog ZVOP-2 je Ministrstvo za 

pravosodje v preteklih letih intenzivno usklajevalo s številnimi deležniki, ki jih to področje 

zadeva, vendar do priprave te magistrske naloge, ni uspelo pripraviti v zadostni meri 

usklajenega predloga, ki bi ga lahko posredovali Vladi RS. Sprva je Ministrstvo za pravosodje 

v istem predlogu zakona v slovenski pravni red želelo prenesti tako Direktivo (EU) 2016/680, 

ki ureja varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 

za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 

kazenskih sankcij, kot tudi zagotavljanje izvrševanja Splošne uredbe o varstvu podatkov. V 

nadaljevanju je Vlada RS sprejela odločitev, da se izvrševanje Splošne uredbe o varstvu 

podatkov in prenos omenjene Direktive, v slovenski pravni red zagotovi z ločenima zakonoma 

in se tako poleg priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov predvideva tudi priprava 

Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnave kaznivih dejanj (Ministrstvo za 

pravosodje 2020).   
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3 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

V nadaljevanju bomo večjo pozornost namenili pojmu osebnih podatkov in zasebnosti 

posameznika, zato je treba najprej opredeliti nekaj osnovnih pojmov za lažje razumevanje 

obravnavanega področja.  

Ahtik idr. (2014, 68–69) pojasnjujejo, da gre pri varstvu osebnih podatkov in varstvu zasebnosti  

za dve različni pravici posameznika, ki pa sta med seboj tesno povezani ter sta priznani kot 

temeljni pravici tudi na ravni EU. Varstvo zasebnosti je pravica, ki je bila vključena že v EKČP 

iz leta 1950, med tem ko se je pomen varstva osebnih podatkov izpostavil šele v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja, ko je bila v okviru Sveta Evrope sprejeta Konvencija o varstvu 

posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki vsebuje temeljna načela za 

varstvo osebnih podatkov. Pirc Musar, Prelesnik in Bien (2006, 13) pojasnjujejo, da se je 

potreba po varstvu zasebnosti pojavila zaradi prisluškovanj in podobnih vdorov v zasebnost, ki 

so se pojavila z razvojem novih tehnologij. 

3.1 Nekateri relevantni pojmi 

Sama definicija pojma osebni podatek, kot ga opredeljuje ZVOP-1 v svojem 6. členu, je precej 

široka. Osebni podatek je namreč kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na 

obliko, v kateri je izražen. Posameznika pa opredeljuje kot določeno ali določljivo osebo, na 

katero se osebni podatek nanaša, pri čemer je fizična oseba določljiva, če se je lahko neposredno 

ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko (kot npr. EMŠO, 

DŠ) oziroma enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, 

ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne zahteva: 

 veliko stroškov, 

 nesorazmernega velikega napora, 

 veliko časa.  

Goddard (2017, 703) razlaga, da so osebni podatki tisti podatki, ki neposredno ali posredno 

lahko identificirajo posameznika, kamor spadajo tudi spletni identifikatorji, kot so IP-naslovi, 

piškotki, digitalni odtis prsta, lokacijski podatki, ki lahko identificirajo posameznike. 

ZVOP-1 v členu 6 (3) razlaga pomen izraza obdelava osebnih podatkov, ki pomeni kakršno 

koli delovanje, v zvezi z osebnimi podatki in se nanaša zlasti na zbiranje, pridobivanje, vpis, 

urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s 

prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, 

blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje, pri čemer pa lahko gre za ročno obdelavo ali 

obdelavo z avtomatiziranimi sredstvi obdelave.  

Pojem občutljivi osebni podatki, kot jih opredeljuje ZVOP-1 v členu 6 (19), so podatki o 

rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, 
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članstvu v sindikatu, o zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu v kazensko evidenco ali 

izbrisu iz nje, vpisu v ali izbrisu iz katere od evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja 

prekrške. Prav tako v to kategorijo podatkov spadajo biometrične značilnosti, če je z njihovo 

uporabo mogoče določiti posameznika in katero od navedenih okoliščin. Splošna uredba o 

varstvu podatkov tovrstne podatke opredeljuje z izrazom posebne vrste osebnih podatkov, 

ZVOP-2, ki je v fazi priprave, pa bo sledil prenovljenemu izrazoslovju, kot ga opredeljuje 

Splošna uredba o varstvu podatkov.  

Upravljavec je v 4 (7) členu Splošne uredbe o varstvu podatkov opredeljen kot fizična ali pravna 

oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in 

sredstva obdelave.  

Pod pojmom podatkovna baza je mogoče razumeti bolj ali manj obsežno zbirko podatkov, 

urejeno na način, ki omogoča preprost dostop do posameznih delov teh podatkov in njihovo 

obdelavo. Podatkovne baze so rezultat zbiranja, razvrščanja in urejanja podatkov, njihova 

temeljna funkcija pa je informacijske narave, ki v določenih primerih sploh omogoča oziroma 

olajšuje dostop do podatkov ter njihovo obdelavo in uporabo (Herr 2008, 29, po Ahtik idr. 2014, 

115). 

3.2 Zasebnost 

Zasebnost je najlažje pojmovati kot nekaj, kar ni javno in posameznik ne bi želel razkriti 

javnosti oziroma vsaj ne širši javnosti, lahko pa tudi le določenim osebam ali nikomur (Lampe 

2004, 39). Wacks (2018, 8) prav tako opredeljuje zasebnost predvsem kot pravico posameznika 

do varovanja osebnih informacij. Čebulj (1992, 7) pojasnjuje, da je zasebnost pravica 

posameznika, s katero doseže, da se informacije in podatki, ki se nanašajo neposredno nanj, ne 

prenašajo oziroma sporočajo komur koli. Pri tem gre za nadzor nad samim pretokom in 

posredovanjem podatkov, ki se nanašajo na posameznika. Bien Karlovšek idr. (2008, 17) pa 

pojmujejo zasebnost kot vrednoto, h kateri je treba težiti, hkrati pa tudi kot tisti ideal, za 

katerega se je vredno boriti, saj omogoča človeka vredno, dostojanstveno življenje. 

Lampe (2004, 41–43) pojasnjuje, da je posameznikova težnja po zasebnosti postala družbena 

vrednota, ki je zaradi močnih interesov drugih, po vdoru v zasebnost posameznika, to vrednoto 

povzdignilo na raven pravno zavarovane pravice posameznika. Izpostavlja vprašanje, kje 

postaviti mejo, da bosta na eni strani varovana interes posameznika in njegova pravica ter na 

drugi strani interes družbe ter kako uravnavati vdore državnih organov ali tretjih oseb v pravico 

do zasebnosti posameznika. Ob tem omenja, da je vsaka pravica posameznika, omejena s 

pravicami in svoboščinami drugih posameznikov. Poseg v pravico do zasebnosti drugega 

posameznika pa je dopusten, če ta ni protipraven. Protipravnost izpostavlja kot mejo, ki je 

posameznik pri zasledovanju svojega interesa, ki je drugačen od interesa dotičnega 

posameznika, ne sme preseči.   
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Wacks (2018, 7) meni, da je s prihodom velikih podatkovnih zbirk preživetje zasebnosti resno 

ogroženo, povzema pa tudi ugotovitve drugih, ki trdijo, da je zasebnost posameznika celo 

usodno ogrožena. Poudarja, da se elektronska revolucija dotika skoraj vsakega dela našega 

življenja, pri čemer pa ni problematična tehnologija kot taka, ampak način, na katerega se ta 

uporablja, pri čemer govorimo o načinu zbiranja, shranjevanja, izmenjave in rabe podatkov, s 

čimer postaja zasebnost posameznika vedno bolj ogrožena.   

Kovačič (2006, 7) ugotavlja: »da je pojem in obseg pravice do zasebnosti podvržen nenehnim 

vplivom družbenih in tehnoloških sprememb.« Številni posamezniki so v primeru zaznanih 

groženj, pripravljeni zamenjati svojo zasebnost za večjo varnost oziroma zaščito, tudi če se 

izkaže, da denimo obilje nadzornih kamer k zajezitvi kriminala prispeva le v omejeni meri 

(Wacks 2018, 151). Zasebnost v sodobni družbi ne predstavlja več pravice, ki jo je treba 

varovati, ampak postaja vedno bolj tržno blago, s katerim je mogoče trgovati. Zasebnost se prav 

tako pogosto dojema kot ovira, bodisi drugih posameznikov bodisi javnega interesa ter drugih 

skupnih pravic in interesov (Gutwirth 2002, 46, po Kovačič 2006, 12).  

Wagner DeCew (1997, 27–28) izpostavlja vprašanje, ali je zasebnost posameznika sploh 

pravica, ali gre morda zgolj le za interes. Postavlja se na stališče, da je zasebnost interes, pri 

čemer se postavlja vprašanje, v kolikšni meri naj bo ta interes zaščiten. Zasebnost prihaja v 

navzkrižje z različnimi drugimi javnimi, poslovnimi ter podobnimi interesi, zaradi česar 

zasebnost posameznika ne more biti vedno varovana. Kovačič (2006, 211) ugotavlja, da 

zasebnost posameznika ogrožata tako država kot družba, čeprav vedno bolj v ospredje prihaja 

zasebni sektor, ki ima bistveno več sredstev za nakup in uporabo sodobnih informacijskih 

tehnologij kot država. Posamezniki se v današnjem času svoji zasebnosti večinoma 

odpovedujejo v prid ekonomskim koristim, ali ker ne vidijo druge resne možnosti. 

Kovačič idr. (2010, 13) menijo, da zahteva po večji zasebnosti hkrati pomeni tudi zahtevo po 

večjem nadzoru. Izpostavljajo, da se pogosto spregleda, da so ravno povečane zahteve 

posameznikov po njihovi zasebnosti tiste, ki ustvarjajo tudi več nadzora.  

Lampe (2004, 500) v zaključni misli svojega dela zapiše, da je pravica do zasebnosti ena od 

pomembnejših elementov k posameznikovemu razvoju njegove osebnosti in kot obvezen del 

njegove eksistence in iskanja sreče. Gre torej za pravico, ki varuje posameznika pred 

vsemogočno državno oblastjo in drugimi posamezniki. Pravno varstvo pravice do zasebnosti je 

ob vseh današnjih grožnjah, ki ji prinaša globalizacija in drugi družbeni tokovi, tako za 

posameznika kot za družbo bistvenega pomena.  

Ustava RS v svojem 35. členu opredeljuje nedotakljivost posameznikove zasebnosti, v 36. členu 

opredeljuje nedotakljivost posameznikovega stanovanja ter v 37. členu varstvo pisem in drugih 

občil, kamor lahko umeščamo tudi telefonske in ostale digitalne komunikacije.  
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Lampe (2004, 272) v svojem delu omenja različne oblike zasebnosti, ki pa se med seboj 

prepletajo in dopolnjujejo, občasno pa lahko tudi prekrivajo. Pri tem govorimo o prostorski 

zasebnosti, informacijski zasebnosti, komunikacijski zasebnosti itn.  

3.2.1 Informacijska zasebnost 

Lampe (2004, 302) pojasnjuje, da se informacijska zasebnost nanaša na tiste podatke, ki se 

hranijo v posebnih zbirkah in ki so samodejno in sistematično obdelani. Kovačič (2006, 12) 

ugotavlja, da sodobna IKT omogoča številne nove tehnične načine zlorabe zasebnosti, saj sta 

bili pred nastankom interneta obe sferi javnosti in zasebnosti veliko bolj ločeni. Internet je tako 

problem zagotavljanja zasebnosti prenesel tudi v virtualni prostor. Čebulj (1992, 10) omenja 

javni interes, kot protiutež za vdor v posameznikovo zasebnost. Z vidika varstva osebnih 

podatkov velikokrat prihaja do nezdružljivih interesov med posameznikom in državo, ki 

potrebuje določene podatke o posameznikih, predvsem za zagotavljanje državne in javne 

varnosti, preprečevanje kriminalnih dejanj, nalezljivih bolezni ipd., kar pa predstavlja nujni 

poseg v zasebno področje posameznika.   

Čebulj (1992, 8–9) pri informacijski zasebnosti izpostavlja problem, ki se nanaša na vodenje in 

samo vzdrževanje samodejnih baz podatkov, ki ni vezano le na državne organe, ampak tudi na 

določene organizacije izven države kot tudi izven javne uprave, ki imajo lahko dostop do teh 

podatkov. Opozarja, da je potrebno za zagotovitev ustreznega varstva osebnih podatkov, 

katerega namen je tudi varstvo posameznikove zasebnosti, zagotoviti ustrezne tehnične ukrepe 

in sisteme, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov. Izpostavlja enega izmed 

temeljnih vprašanj, vezanih na informacijsko zasebnost, ki se nanaša na opredelitev pojma 

informacije in pojma samega podatka, saj je od tega v precejšnji meri odvisna raven varstva, ki 

ga ima posameznik z vidika pravice do informacijske zasebnosti. Razlikovanje med pojmom 

informacije in pojmom podatka je pomembno, zlasti z vidika, ali je treba varovati podatke ali 

informacije ali oboje. V določenih primerih nam podatek sam zase ničesar ne pove o 

posamezniku, med tem ko informacija vsebuje pomen, ki ga posameznik da podatkom v danih 

okoliščinah. Zaradi navedenega je lahko torej varstvo potrebno v obeh primerih, pri čemer pa 

je treba presoditi, ali obstaja možnost, da z njihovo uporabo posežemo v posameznikovo 

zasebnost.  

Kovačič (2006, 91) meni, da je sodobna IKT že v svoji osnovi zasnovana za nadzor, ki na eni 

strani omogoča poseg v zasebnost posameznika ter na drugi strani posamezniku omogoča 

preprečitev nadzorovanja, čeprav ugotavlja, da je IKT v praksi večji meri vendarle uporabljena 

za nadzor posameznikov in v manjši meri za njihovo zaščito.  

Bernard Korpar idr. (2018, 279) menijo, da združevanje osebnih podatkov, ki so javno dostopni 

bodisi zaradi njihovega javnega značaja, njihova preureditev ter ponovna objava takšne nove 

podatkovne zbirke na svetovnem spletu, nedvoumno predstavlja enega najagresivnejših 
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posegov v posameznikovo informacijsko zasebnost. Posameznik, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, ki so bili na ta način zbrani in naprej obdelani ter so v taki podatkovni zbirki, 

brez pravega tehničnega kot tudi pravnega znanja, ne more vedeti, kateri podatki o njem so bili 

zbrani, od kod so bili pridobljeni in kakšna je podlaga za takšno pridobitev podatkov.  

3.2.2 Prostorska zasebnost 

Prostorska zasebnost se nanaša na težnjo posameznika, da mu je omogočeno biti sam, kar 

pomeni biti ločen od fizične navzočnosti drugih oseb (Čebulj 1992, 7). Kovačič (2006, 46) 

povzema poročilo Privacy & Human Rights (Electronic Privacy Information Center 2003), ki 

pravi, da prostorska zasebnost varuje posameznika v njegovih prostorih, v kar je vključeno 

preiskovanje in opazovanje njegovega domačega kot tudi službenega prostora.  

Ustava RS v 2. odstavku 36. člena določa: »Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji 

stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.« 

Lampe (2004, 273) navaja, da nedotakljivost stanovanja posameznika ni naravnana le zoper 

državno oblast, temveč tudi zoper druge posameznike, ki bi lahko predstavljali potencialne 

kršilce takšne zasebnosti posameznika. Prostorski zasebnosti ustrezno varstvo zagotavlja tudi 

Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 

54/15, 38/16, 27/17, 23/20), ki v členu 141 (1) določa, da kdor neupravičeno vstopi v tuje 

stanovanje ali prostore ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam ne odstrani ali mu na drugačen 

način onemogoči njihovo uporabo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom. Lampe (2004, 

275) v nadaljevanju pojasnjuje, da v primerih, ko posameznik v določenem prostoru razumno 

pričakuje svojo zasebnost, bo takšno dejstvo nedvomno predstavljalo pomembno utež na tehnici 

interesov prizadetega posameznika, katerega cilj je obvarovati nedotakljivosti svoje prostorske 

zasebnosti, nasproti tistemu posamezniku, ki je posegel v prostorsko zasebnost drugega. Pred 

nepooblaščenimi posegi v bivališče posameznika neposredno ščiti Ustava RS in KZ-1.   

Razvoj novih tehnologij, ki omogočajo bistveno večji nadzor posameznika, s seboj prinaša tudi 

določene slabosti, med katerimi je zagotovo tudi ta, da prostorska zasebnost danes izgublja svoj 

pomen (Šturm 2002, 387, po Kovačič 2003, 79). Zaradi navedenega se je uveljavilo načelo 

zaščite razumno pričakovane zasebnosti, na podlagi katerega se pojem »stanovanje« ne razume 

zgolj v ožjem smislu, ampak se pod to razume vse prostore, v katerih posameznik lahko 

razumno pričakuje svojo zasebnost (kot npr. hotelske sobe, počitniške hišice). »Pravo ne ščiti 

zgolj prostorov, lastnine in lastnikov, temveč posameznike, ki v določenem trenutku, v 

določenem prostoru ali pri določenem ravnanju (upravičeno) pričakujejo svojo zasebnost!« 

(Šturm 2002, 401, po Kovačič 2003, 80). 

3.2.3 Komunikacijska zasebnost 

Zaradi pretoka informacij skozi pogovore, ki so se sprva odvijali zgolj ustno, v nadaljevanju pa 
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je tehnika omogočila tudi pisni pretok informacij, je posameznikova komunikacija postala 

objekt interesa javnosti in drugih posameznikov (Lampe 2004, 301). Kovačič (2006, 46) 

povzema poročilo Privacy & Human Rights (Electronic Privacy Information Center 2003), ki 

opredeljuje komunikacijsko zasebnost kot zasebnost, ki varuje posameznikove komunikacije, 

ne glede na obliko, v kateri so te izražene, pred prestrezanjem s strani drugih.  

EKČP v 8. členu vsakemu posamezniku priznava tajnost pisem in drugih občil, kamor spadajo 

med drugim tudi telefonske komunikacije, elektronska pošta, SMS sporočila ipd. (Kovačič 

2006, 81). Lampe (2004, 301) navaja, da neupravičene posege v glas posameznika kot 

komunikacijsko sredstvo opredeljuje sam KZ-1. V 137. členu KZ-1 opredeljuje neupravičeno 

prisluškovanje in zvočno snemanje.  

Kovačič idr. (2010, 13) pojasnjujejo, da je komunikacijska zasebnost na delovnem mestu 

ključnega pomena za posameznika in njegovo življenje, saj posameznik večino oziroma vedno 

več časa preživi na svojem delovnem mestu. Podjetja so v času sodobnih IKT postala aktivni 

in agresivni subjekt nadzora posameznikovega vsakdana. Kovačič idr. (2010, 55) v 

nadaljevanju pri tem izpostavlja vprašanje sorazmernosti, v smislu, kolikšen obseg nadzora je 

še opravičljiv oziroma ali želenega cilja ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi, saj je jasno, da 

posameznik zasleduje interes, da si zagotovi čim večjo zasebnost tudi na delovnem mestu, na 

drugi strani pa je interes delodajalca, ki želi doseči racionalno rabo službenih sredstev in izrabo 

delovnega časa.  

Kovačič (2006, 44) pojasnjuje, da se informacijska in komunikacijska zasebnost pogosto 

varujeta s tajnostjo, pri čemer šifriranje podatkov velja za eno primarnih tehnologij zaščite 

zasebnosti npr. na internetu.  

Varstvo osebnih podatkov je močno povezano tudi s komunikacijsko zasebnostjo kot tudi 

informacijsko zasebnostjo (Kovačič 2003, 84). KZ-1 v svojem 143. členu prepoveduje zlorabo 

osebnih podatkov, in sicer za vsakogar, ki v nasprotju z zakonom uporabi osebne podatke ter 

vsakogar, ki vdre v računalniško vodeno zbirko podatkov z namenom, da bi zase ali koga 

drugega pridobil kakšne osebne podatke. Prav tako 221. člen KZ-1 prepoveduje neupravičen 

vstop ali vdor v informacijski sistem ali neupravičen poseg v podatke kot tudi njihovo 

neupravičeno uporabo, spremembo, kopiranje, uničenje ipd. Same pogoje zbiranja, uporabe 

oziroma njihovega obdelovanja pa podrobneje opredeljuje ZVOP-1, ki konkretizira varstvo 

informacijske zasebnosti.  

Recital (30) Splošne uredbe o varstvu podatkov pojasnjuje, da so lahko posamezniki povezani 

s spletnimi identifikatorji s pomočjo svojih naprav, orodij in aplikacij, ki jih uporabljajo. Pri 

tem govorimo o naslovih IP, piškotkih in drugih identifikatorjih, ki za sabo puščajo določene 

sledi. Omenjene sledi pa se lahko, še posebej takrat, ko se pojavijo v kombinaciji z edinstvenimi 

identifikatorji ter drugimi informacijami, uporabijo tudi za namene oblikovanja profilov in 

identifikacijo posameznikov.  
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3.3 Varstvo osebnih podatkov posameznikov 

Posameznik ima vsak zase možnost izbire, koliko informacij o sebi bo razkrival javnosti, komu 

bo kaj povedal in kako bo v posameznih primerih dovolil uporabo podatkov o sebi. Manj kot 

ima posameznik možnosti nadzora nad svojimi zasebnimi podatki, manjši prostor izbire mu 

ostaja in težje prevzema podobo nedoločenega človeka, kar pa je bistveno za normalno 

delovanje sodobne demokratične družbe (Bernard Korpar idr. 2018, 125).  

Wagner DeCew (1997, 146–147) v svojem delu opozarja, da je skoraj vsaka transakcija, ki je 

izvedena z osebnimi podatki danes zabeležena v računalniku, posledica navedenega pa je, 

rutinsko zbiranje in prenos osebnih podatkov v digitalizirani obliki, pri čemer pa posamezniki 

težko ugotovijo, ali se informacije o njih uporabljajo in naprej obdelujejo.  

Bernard Korpar idr. (2018, 277–278) v svojem delu izpostavljajo ugotovitev, da posamezni 

osebni podatek, ki je objavljen v neki evidenci in je dostopen javnosti, še ne pomeni, da je s 

tem prenehal biti osebni podatek in, da je od tu naprej dopustno kakršno koli nadalje 

obdelovanje tega podatka, saj to prepovedujejo določbe varstva osebnih podatkov. Obdelava 

osebnih podatkov, med katero spada tudi njihovo združevanje oziroma oblikovanje zbirk 

osebnih podatkov, je dovoljena le, če takšno obdelavo predpisuje zakon oziroma posameznik 

privoli v takšno obdelavo, ki se nanaša na njegove osebne podatke. Osebni podatki se lahko 

torej zbirajo le za določene in zakonite namene, iz česar je mogoče sklepati, da mora za njihovo 

obdelavo obstajati ustrezna zakonska podlaga, saj lahko le zakon ustrezno predpiše namen 

zbiranja osebni podatkov.  

Splošna uredba o varstvu podatkov v svojem 6. členu opredeljuje zakonitost obdelave osebnih 

podatkov in predvideva šest pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, in sicer: 

 privolitev, kar pomeni, da je posameznik podal nedvomno privolitev za obdelavo osebnih 

podatkov za določene namene; 

 pogodba, pri čemer je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere 

pogodbena stranka je posameznik, na katerega se  nanašajo osebni podatki ali pa je 

obdelava potrebna za izvedbo potrebnih aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe; 

 zakonska obveznost, obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja 

za upravljavca osebnih podatkov; 

 zaščita življenjskih interesov, pri čemer je obdelava zakonita, če je potrebna za zaščito 

interesa, ki je bistven za življenje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 

druge fizične osebe; 

 javni interes ali izvajanje javne oblasti gre za obdelavo, ki je potrebna za opravljanje naloge 

v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljen upravljavcu (npr. naloge, 

potrebne za delovanje države); 

 zakoniti interes, za katerega si prizadeva upravljavec osebnih podatkov, kadar gre za 

obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje nalog v interesu upravljavca ali 
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tretjih oseb, razen če nad temi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine 

posameznika. 

Za vse zgoraj navedene pravne podlage z izjemo privolitve je skupno to, da mora biti obdelava 

osebnih podatkov za dosego namena potrebna, kar pa pomeni, da je obdelava osebnih podatkov 

ciljno usmerjena in je njen poseg v pravice posameznika sorazmeren s cilji, ki jih upravljavec 

osebnih podatkov s takšno obdelavo zasleduje ter če enakega namena ni mogoče doseči z 

milejšimi posegi v pravice in svoboščine posameznika (Markovič idr. 2019, 67–68). 

Bernard Korpar idr. (2018, 277) razlagajo pomen načela sorazmernosti. Treba je vzpostaviti 

primerno ravnovesje med različnimi interesi in ustavno varovanimi dobrinami. V demokratični 

družbi namreč nobena človekova pravica ne more biti absolutna, saj že iz vsebine posameznih 

človekovih pravic izhaja, da pravica enega omejuje pravico drugega, kot je to opredeljeno v 

Ustavi RS. Cerar idr. 2009, po Bernard Korpar idr. (2018, 277) izpostavljajo vprašanje, kako 

daleč je dopustno varovati pravico enega posameznika, ne da bi se pri tem posegalo oziroma 

omejevalo pravico drugega posameznika, na kar daje odgovor že zgoraj omenjeno načelo 

sorazmernosti.  

Podatki, ki so shranjeni ali se prenašajo po internetu in elektronskih omrežjih so veliko bolj 

izpostavljeni različnim zlorabam za razliko od podatkov, ki so fizično v prostoru. Glavni razlog 

za navedeno je globalizacija interneta in povečanje dostopa do interneta, v katerem ni fizičnih 

ovir in že v sami osnovi ni odporen proti prestrezanju podatkov. Zgoraj omenjenim nevarnostim 

se je mogoče izogniti z uporabo metode šifriranja podatkov, s katero lahko posameznik 

prepreči, da bi prisluškovalcu uspelo razbrati vsebino samega sporočila. Metoda šifriranja 

podatkov pomeni postopek, s katerim določen čistopis spremenimo v tajnopis z uporabo neke 

vrednosti (ključ ali geslo) za parametre v šifrirnem algoritmu. Oba sogovornika pa se morata 

pri tem dogovoriti o algoritmu in ključu, po katerem si bosta pošiljala šifrirana sporočila 

(Kovačič 2006, 91). 

Bernard Korpar idr. (2018, 337) kot eno od temeljnih načel varstva osebnih podatkov omenja 

načelo določenosti in omejitve namenov, v skladu s katerim mora biti namen obdelave osebnih 

podatkov vnaprej jasno določen in s tem za posameznika jasno predvidljiv.  
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4 PRAVICE POSAMEZNIKOV NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH 

PODATKOV 

Burton idr. (2016, 6) razlagajo, da Splošna uredba o varstvu podatkov krepi pravice 

posameznikov tj. pravica do obveščanja, pravica dostopa do osebnih podatkov, pravica do 

popravka, izbrisa, ugovora in pravica, da posameznik ne postane predmet avtomatiziranega 

sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in prinaša številne nove pravice za 

posameznike. Bernard Korpar idr. (2018, 365–366) prav tako pojasnjujejo, da je Splošna uredba 

o varstvu podatkov še dodatno okrepila nadzor nad obdelavo osebnih podatkov s strani 

posameznika v primerjavi z obstoječim ZVOP-1, saj posamezniku prinaša še nekatere dodatne 

pravice, ki jih ZVOP-1 ne opredeljuje, kot npr. pravica do pozabe in pravica do prenosljivosti 

podatkov. Pri pravici do pozabe gre sicer zgolj za nadgradnjo nekdanje pravice do izbrisa 

osebnih podatkov, druga pravica pa predstavlja popolnoma novo pravico, ki do zdaj ni bila 

znana za zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.  

Informacijski pooblaščenec (2009) je v svojem sporočilu za javnost zapisal misel ruskega borca 

za transparentnost Ivana Pavlova, ki je ob neki priložnosti dejal: »Človekove pravice so kot 

mišice, če jih ne uporabljamo, atrofirajo«.  

4.1 Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 

V dobi hitro rastoče digitalne ekonomije in velikega podatkovja so posameznikove nadzorne 

pravice, kot jih zagotavlja varstvo osebnih podatkov, postavljene pred številne izzive. 

Izpostavlja se pomembno vprašanje, kako in v kolikšni meri lahko posameznik v navedenih 

okoliščinah še vzpostavi nadzor nad osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj (Bernard Korpar idr. 

2018, 357). Ausloos, Veale in Mahieu (2019, 284) izpostavljajo, da so pravice posameznika, 

na katerega se nanašajo osebni podatki ključnega pomena v novem evropskem režimu varstva 

osebnih podatkov.  

Hoofnagle, Van der Sloot in Zuiderveen Borgesius (2019, 88–89) razlagajo, da je pravice 

posameznikov opredeljevala že Direktiva 95/46/ES iz leta 1995, svoje korenine pa imajo prav 

tako že v ustavnih instrumentih. Splošna uredba o varstvu podatkov pa pravice posameznikov 

opredeljuje še bolj poglobljeno. 

Eden od osnovnih elementov Splošne uredbe varstva podatkov se namreč nanaša na poseben 

sklop pravic, podeljenih posamezniku, s katerimi ti lahko uveljavljajo svoje pravice, povezane 

z varstvom osebnih podatkov in jih navajamo v nadaljevanju.  

Pravica dostopa do osebnih podatkov je podrobneje opredeljena v 15. členu Splošne uredbe o 

varstvu podatkov in predstavlja temelj za doseganje učinkovitega in popolnega varstva 

temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov. Natančneje lahko 

posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, na podlagi te pravice podrobneje preučijo, 
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ali se lahko sklicujejo na svojo pravico do popravka, izbira, prenosljivosti podatkov, če so 

seznanjeni oziroma vedo, katere osebne podatke upravljavec o njih obdeluje, za kakšne namene 

jih obdeluje, komu jih posreduje itn. Pravica dostopa do podatkov predstavlja pomembno orodje 

v rokah posameznika, s katerim lahko spremlja delovanje upravljavcev in njihovega skladnega 

ravnanja s splošnimi načeli, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov. Skladnost z osnovnimi 

načeli, kot jih opredeljuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, kot so npr. načelo 

najmanjšega obsega podatkov, točnosti, načelo omejitve shranjevanja, je lažje preveriti ob 

uveljavljanju pravice dostopa do osebnih podatkov (Ausloos, Veale in Mahieu 2019, 285). 

Pravica dostopa do podatkov je bila z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov razširjena, s 

ciljem doseči povečanje poštenosti in preglednosti obdelave osebnih podatkov, saj 

posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoča preverjanje zakonitosti 

obdelave, ki je bila izvedena na njihovih osebnih podatkih (Voight 2017, 150). Recital (63) 

Splošne uredbe o varstvu podatkov razlaga, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, pravico dostopati do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim in pravico do 

preprostega uresničevanja te pravice v razumnih presledkih, da bi se lahko seznanil z obdelavo 

in preveril njeno zakonitost.  

Pravica dostopa do osebnih podatkov se izvede v dveh korakih, pri čemer ima posameznik v 

prvem koraku pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni 

podatki, in če upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika, sledi drugi korak, v katerem 

ima posameznik pravico dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij (Voight 2017, 

150–151): 

 namena obdelave osebnih podatkov; 

 vrste zadevnih osebnih podatkov; 

 uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, 

zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

 kadar je to mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče 

predvidena merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja; 

 obstoj pravice zahtevati popravek ali izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali 

obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 

 pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu); 

 kadar osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse 

razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 

 obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, 

informacije o razlogih za takšno obdelavo, kot tudi pomen in posledice take obdelave za 

posameznika; 

 kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, obvestilo 

posamezniku o ustreznih zaščitnih ukrepih. 

Ker lahko obdelava osebnih podatkov negativno vpliva na pravice in svoboščine posameznikov, 
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zlasti kadar je nezakonita ali vključuje nepravilne ali nepopolne podatke, Splošna uredba o 

varstvu podatkov določa različne pravice posameznikov, te pa so: pravica do popravka, pravica 

do izbrisa oziroma do pozabe in pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na posameznika.  

Pravica do popravka za posameznika predstavlja orodje, s katerim lahko doseže, da upravljavec 

izvede popravek ali dopolnitev netočnih ali nepopolnih podatkov o posamezniku (16. člen in 

65. recital Splošne uredbe o varstvu podatkov). Kadar posameznik uveljavlja pravico do 

popravka, je dokazno breme v celoti na posamezniku, tako glede dejstva, da so podatki, s 

katerimi razpolaga upravljavec netočni oziroma nepopolni kot tudi za predložitev dokazil, s 

katerimi dokazuje točnost teh podatkov (Markovič idr. 2019, 129–130). 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) je opredeljena v 17. členu Splošne uredbe o varstvu 

podatkov in s katero lahko posameznik, pod določenimi pogoji, uveljavlja izbris osebnih 

podatkov od upravljavca, kadar za to ne obstaja ustrezna pravna podlaga, ne obstaja zakoniti 

namen za obdelavo teh podatkov itn. (Informacijski pooblaščenec 2019a, 93). Pirc Musar         

(b. l.) meni, da Splošna uredba o varstvu podatkov z uveljavljanjem pravice do pozabe, 

predstavlja še korak naprej in je usmerjena predvsem v javne objave in na svetovni splet, saj je 

ta tisti, ki ne pozablja. In ker svetovni splet ne pozablja, je treba najti mehanizme, ki bodo 

posameznikom omogočili, da po tem, ko dokažejo nezakonitost take objave, bodisi ker je lažna, 

bodisi ker ne bi smela biti objavljena, da svetovni splet na to pozabi. Pirc Musar (2019a, 19) 

razlaga, da nova pravica do pozabe daje posameznikom upanje za umik nezakonitih ali celo 

neresničnih podatkov, vendar izpostavlja, da gre za mlado pravico, pot do jasne sodne prakse 

pa je še dolga. Pirc Musar (2019b) navaja, da je omenjena pravica v splošni javnosti dobila 

prepoznavnost in veljavo s sodbo (Sodišče Evropske unije b. l.) v t. i. zadevi »Google Španija«. 

Španski državljan je namreč vložil pritožbo na španski organ za varstvo osebnih podatkov zoper 

medij in zahteval umik informacij o dražbi njegove nepremičnine s spletne strani medija. 

Pristojni organ za varstvo osebnih podatkov je v tem delu presodil, da je bila objava podatkov 

pravno utemeljena in je zato zavrnil zahtevo stranke, je pa od iskalnikov, kot je Google, 

zahteval, da sprejme potrebne ukrepe za umik osebnih podatkov (ko gre za iskanje po imenu in 

priimku) iz seznama iskalnih zadetkov. 

Pravica do omejitve obdelave omogoča posamezniku, da od upravljavca zahteva popolno ali 

delno blokado določene obdelave osebnih podatkov pod določenimi pogoji, kot to določa 18 

(1) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer:  

 kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki oporeka točnosti podatkov; 

 kadar je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu podatkov ter namesto tega 

zahteva omejitev obdelave; 

 ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih 

posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;  

 kadar je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s pravico do ugovora.  
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Pravica do prenosljivosti podatkov predstavlja za posameznika možnost, da doseže prenos 

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in se obdelujejo v avtomatizirani obliki, k drugemu 

upravljavcu, kot to opredeljuje 20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov. De Hert in 

Papakonstantinou (2016, 89–90) pojasnjujeta, da je pravica do prenosljivosti podatkov nova 

pravica za posameznike, ki jo prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. To kar omenjena 

nova pravica prinaša v praksi za posameznike je, da imajo svobodo pri prenašanju svojih 

osebnih podatkov od enega upravljavca osebnih podatkov k drugemu. V nadaljevanju pa 

izpostavlja, da omenjena pravica »diši« bolj po spodbujanju konkurence med samimi 

upravljavci osebnih podatkov kot pa po zaščiti posameznika oziroma njegovih osebnih 

podatkov. Markovič idr. (2019, 136) razlagajo, da je pravica zagotovo namenjena dodatnemu 

varstvu posameznikov, saj z njeno pomočjo posameznik lažje nadzira pretok svojih osebnih 

podatkov ter ga s tem postavlja v močnejši položaj nasproti upravljavcu. Hoofnagle, Van der 

Sloot in Zuiderveen Borgesius (2019, 89) prav tako razlagajo, da se s pravico do prenosljivosti 

podatkov dodatno krepi nadzor posameznika nad njegovimi osebnimi podatki kot tudi 

konkurenca med upravljavci osebnih podatkov. Kot primer prenosljivosti podatkov lahko 

razumemo pravico posameznika, da v primeru menjave operaterja obdrži oziroma prenese k 

novemu operaterju tudi svojo telefonsko številko poleg ostalih osebnih podatkov ali prenos 

osebnih podatkov iz ene platforme na drugo (npr. Facebook). Pravica do prenosljivosti 

podatkov pa velja zgolj za tiste osebne podatke, ki jih je posameznik sam predložil upravljavcu, 

prav tako gre za pravico, ki jo posameznik lahko uveljavlja, kadar obdelava osebnih podatkov 

temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.  

Pravica do ugovora za posameznika pomeni, da lahko pod določenimi pogoji doseže, da mora 

upravljavec prenehati z določenimi obdelavami osebnih podatkov, kot to določa 21. člen 

Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravico do ugovora lahko posameznik uveljavlja, v 

primeru: 

 da je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje nalog v javnem interesu oziroma v 

primeru ko upravljavec izvaja javno oblast, ki mu je dodeljena; 

 da je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec (npr. 

neposredno trženje).  

Voight (2017, 178) razlaga, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega 

trženja, vključno z oblikovanjem profilov, ima posameznik pravico, da takšni obdelavi kadar 

koli ugovarja. V takšnem primeru mora upravljavec prenehati z obdelavo osebnih podatkov za 

takšne namene.  

Pravica do ugovora avtomatizirani obdelavi se lahko s strani posameznika uveljavlja, kadar je 

upravljavec sprejel odločitev o posamezniku izključno na podlagi avtomatizirane obdelave, kot 

to opredeljuje 22. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov. Voight (2017, 180–181) razlaga, da 

omenjena pravica ščiti posameznika pred tem, da postane subjekt odločitev, ki bi jih namesto 

prisotnosti fizične osebe sprejele neke naprave in bi takšne odločitve lahko imele vpliv na 
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življenja posameznika. Govorimo o samodejnem sprejemanju odločitev, ki obsega ocenjevanje 

osebnih vidikov posameznika, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi (npr. 

avtomatsko ne/odobravanje vlog za kredite).   

4.2 Zavarovanje osebnih podatkov posameznikov 

Zavarovanje osebnih podatkov predstavlja eno temeljnih načel varstva osebnih podatkov in 

pomeni varovanje (Informacijski pooblaščenec 2015, 6): 

 celovitosti, 

 zaupnosti in  

 razpoložljivosti osebnih podatkov.  

Politou, Alepis in Patsakis (2018, 4) navajajo načela, kot jih opredeljuje Splošna uredba o 

varstvu podatkov, in sicer: 

 člen 5 (1) (a)) opredeljuje načelo pravičnosti, zakonitosti in preglednosti, kar pomeni, da 

morajo biti osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način o 

posamezniku, na katerega se ti nanašajo; 

 člen 5 (1) (b)) načelo omejitve namena, kar pomeni, da so osebni podatki zbrani za točno 

določene in zakonite namene in se ne smejo naprej obdelovati na način, ki ni združljiv s 

temi nameni; 

 člen 5 (1) (c)) načelo najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da morajo biti osebni 

podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se 

obdelujejo; 

 člen 5 (1) (d)) načelo točnosti, določa, da morajo biti osebni podatki točni in posodobljeni, 

kadar je to potrebno; 

 člen 5 (1) (e)) načelo omejitve shranjevanja, ki določa, da se osebni podatki hranijo le 

toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena za katerega so bili prvotno zbrani; 

 člen 5 (1) (f)) načelo celovitosti in zaupnosti, ki določa, da morajo biti osebni podatki 

obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov; 

 člen 5 (2) načelo odgovornosti, ki to odgovornost za skladnost obdelave osebnih podatkov 

nalaga upravljavcu, ki mora biti sposoben to skladnost tudi dokazati. 

Bernard Korpar idr. (2018, 357) pojasnjujejo, da je posameznikov nadzor nad obdelavo osebnih 

podatkov sestavni del pravice do zaščite osebnih podatkov. Haskins (2018) podaja nekaj 

praktičnih nasvetov za povprečnega posameznika in zaščito njegovih osebnih podatkov in 

priporoča: 

 da posameznik naprave, ki jih redno uporablja zaščiti z gesli. Mobilni telefoni, prenosni 

računalniki in tablice se zlahka izgubijo ali pa so posamezniku odtujeni. Če takšne naprave 

niso ustrezno zaščitene z geslom, je dostop do podatkov na teh napravah zelo preprost; 

 uporabo močnih gesel, ki so dolga in naključna (vsebujejo kombinacijo velikih/malih črk, 
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številk in znakov). Veliko posameznikov za različne naprave/aplikacije uporablja ista in 

preprosta gesla, kar predstavlja tvegano ravnanje; 

 da se na finančnih računih in e-poštnih računih nastavi dvofaktorska identifikacija. Večina 

bank pri spletnem in mobilnem bančništvu to že zahteva, in sicer z vnosom posebne kode, 

ki jo posameznik prejme po drugem kanalu, npr. na svoj mobilni telefon; 

 opravljanje spletnega nakupovanja in ostalih finančnih transakcij na spletnih omrežjih, ki 

so varna. Priporočljiva je uporaba svoje naprave in zaščitenega omrežja (Wi-Fi); 

 redno posodabljanje programske opreme, kar vključuje protivirusno programsko opremo, 

operacijski sistem, ki se uporablja ipd. Kibernetske grožnje se pogosto spreminjajo in 

številne posodobitve naslavljajo tovrstna varnostna vprašanja; 

 da posamezniki osebnih podatkov ne pošiljajo po telefonu ali elektronski pošti; 

 previdnost pri odpiranju e-poštnih prilog ali klikanju na preposlane povezave, saj lahko 

takšno dejanje okuži računalnik z zlonamerno programsko opremo.   

Informacijski pooblaščenec (2015, 6–9) prav tako izpostavlja pomen posodabljanja 

operacijskega sistema in protivirusne zaščite, saj zlonamerni programi (virusi, črvi, druga 

škodljiva programska koda) iščejo varnostne luknje v operacijskih sistemih, in če jih odkrijejo, 

jim to pogosto omogoči, da prevzamejo nadzor nad računalnikom posameznika ali njegovim 

mobilnim telefonom. Kot pomemben zaščiti ukrep navaja tudi šifriranje podatkov, saj so 

podatki, ki jih imajo posamezniki shranjene na trdih diskih v računalniku, na spominskih 

karticah v prenosnih telefonih, USB ključkih in drugih medijih, največkrat v nešifrirani obliki. 

S postopkom šifriranja se lahko zagotovi, da nepooblaščene osebe ne bodo znale prebrati naših 

zaupnih sporočil ali podatkov. 

Informacijski pooblaščenec (2015, 6–9) v nadaljevanju podaja še nekaj dodatnih učinkovitih in 

preventivnih ukrepov, s katerimi posameznik lahko zaščiti svoje naprave, kot tudi osebne 

podatke: 

 varno ravnanje z digitalnimi certifikati (npr. hramba digitalnega potrdila na pametni kartici 

ali pametnem USB ključku); 

 varnostne kopije (npr. ustvarjanje varnostnih kopij na drugi napravi, zunanjem disku); 

 previdnost pri deljenju podatkov z raznimi oglaševalci; 

 varnostne nastavitve (npr. na spletnih socialnih omrežjih – Facebook, Googlovih 

nastavitvah oglaševanja, nastavitve brskalnikov); 

 nadzor nad dostopi s strani tretjih oseb. 

Prav tako je zelo pomembno samozavedanje posameznika, katere osebne podatke o sebi deli na 

svetovnem spletu ali jih posreduje drugim, tretjim osebam. Še posebna previdnost velja za 

posredovanje finančnih podatkov, kot npr. številka kreditne kartice ipd. (Informacijski 

pooblaščenec 2019b, 6–10).  

Posamezniki se zelo pogosto naivno zanašajo na to, da bodo drugi varovali njihovo zasebnost 
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in osebne podatke, a dejstvo je, da lahko v prvi fazi največ na tem področju postorijo prav sami 

(Informacijski pooblaščenec 2015, 15).  

4.3 Institucionalno varstvo osebnih podatkov 

Čebulj (1992, 55) poudarja, da mora imeti vsak posameznik, kadar so mu bile kršene pravice 

iz naslova varstva osebnih podatkov, zagotovljeno ustrezno varstvo. Zakon o varstvu osebnih 

podatkov (34. člen ZVOP-1) tako določa, da lahko posameznik zahteva sodno varstvo, kadar 

so kršene njegove pravice, ki mu jih daje zakon. Voight (2017, 21) razlaga, da so na splošno 

vsi posamezniki deležni zaščite njihovih osebnih podatkov, skladno s Splošno uredbo o varstvu 

podatkov, vendar pa so otroci tisti, ki jim uredba zagotavlja še okrepljeno varstvo osebnih 

podatkov, saj se ti manj zavedajo tveganj in posledic v odnosu do obdelave njihovih osebnih 

podatkov. Niso pa do zaščite v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov upravičene pravne 

osebe, kar je posledica dejstva, da je zakonodajalec želel uveljaviti varstvo posameznikov v 

okviru njihovih temeljnih pravic, ki izhajajo iz 8. člena EKČP.  

Lampe (2004, 302) navaja, da pravo varuje posameznika pred zlorabo njegovih osebnih 

podatkov, pri čemer kot zlorabo navaja uporabo osebnih podatkov v nasprotju z zakonom 

(ZVOP-1) ter kot vdor v računalniško vodeno zbirko podatkov z namenom, da bi sebi ali drugim 

pridobil kakšen osebni podatek ipd., kot to opredeljuje 143. člen KZ-1.  

Splošna uredba o varstvu podatkov močno poudarja pravna sredstva, odgovornosti in kazni. V 

77 (1) členu posameznikom, ki prebivajo v kateri koli državi članici, daje pravico vložiti 

pritožbo pri nadzornem organu, če obdelava osebnih podatkov, ki se nanaša na dotičnega 

posameznika, krši določbe te uredbe. V nadaljevanju člen 79 (1) podeljuje pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca, skladno z 82. členom pa ima 

posameznik, ki je utrpel premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, kot posledico kršitve te 

uredbe pravico, da od upravljavca ali obdelovalca zahteva odškodnino za nastalo škodo. 

V Sloveniji je samostojen in neodvisen državni organ, ki je med drugim pristojen za 

inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in 

drugih predpisov, ki urejajo to področje ali obdelavo osebnih podatkov Informacijski 

pooblaščenec, ki prav tako odloča o pritožbah posameznikov, kadar upravljavec osebnih 

podatkov ne ugodi zahtevam posameznika, glede uveljavljanja njegovih pravic, ki jih ima na 

tem področju (2. člen ZInfP). 

Informacijski pooblaščenec (2019a, 120) v svojem letnem poročilu za leto 2018 navaja porast 

števila prijav posameznikov od samega začetka uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, 

pri čemer navedeno ocenjuje kot dober rezultat ozaveščenosti posameznikov o obdelavi 

njihovih osebnih podatkov in pravicami, ki jih imajo na tem področju.  

Izpostavlja pa tudi številne pravne negotovosti na področju varstva osebnih podatkov, tako za 
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podjetja kot za druge organizacije in nenazadnje tudi za posameznike in uveljavljanje njihovih 

pravic kot tudi za izvajanje nadzora s strani Informacijskega pooblaščenca, saj Slovenija še 

vedno ni sprejela nacionalne zakonodaje za izvedbo predpisov Splošne uredbe o varstvu 

podatkov. Tako Informacijski pooblaščenec trenutno še vedno nima možnosti za izrekanje 

upravnih glob po Splošni uredbi o varstvu podatkov (Informacijski pooblaščenec 2019a, 2).  



 

28 

5 UPORABA SODOBNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ IN VARSTVO 

OSEBNIH PODATKOV 

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij se povečuje sama učinkovitost, hitrost zbiranja, 

hranjenja, uporabe in prenosa podatkov. Tako javne kot zasebne institucije potrebujejo nenehen 

tok podatkov o posameznikih za nemoteno opravljanje dela oziroma izvajanje svojih storitev, 

ki so sestavni del sodobnega življenja. Za opravljanje zdravstvenih storitev, socialne varnosti, 

za sklepanje kreditov, zavarovanj ter preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj, se 

predpostavlja dostopnost precejšnje količine osebnih podatkov kot tudi pripravljenost 

posameznikov za posredovanje teh podatkov (Wacks 2018, 121). Standardi varstva osebnih 

podatkov postajajo vse višji, gospodarske družbe in druge organizacije pa se soočajo z vedno 

bolj zapleteno nalogo, da bi lahko ocenile, ali so njihove dejavnosti obdelave podatkov pravno 

skladne, zlasti v mednarodnem kontekstu. Podatki že po svoji naravi danes zlahka prestopajo 

meje in imajo ključno vlogo v svetovnem digitalnem gospodarstvu (Voight 2017, 1).  

Ahtik idr. (2014, 10) opozarjajo, da razširjena uporaba sodobnih IKT poleg številnih priložnosti 

prinaša tudi nova tveganja, pri tem pa navajajo primer internetne dostopnosti javnih 

podatkovnih baz, ki povečuje možnosti vdorov vanje in s tem zlorabe tam zbranih osebnih 

podatkov.  

Pomen informacije se je v sodobni informacijski tehnologiji bistveno povečal, saj so postale 

informacije proizvod zase, s katerim se v informacijski družbi lahko trguje, in se jih pravno 

ščiti. Informacije, gledano z vidika podjetja, predstavljajo poseben kapital oziroma vrednost 

podjetja, ki se v družbi znanja meri po njihovem »know-how« in ne v produkcijskih dejavnikih 

(kot npr. stroji, zemljišča) (Roszak 1994, 8, po Kovačič idr. 2010, 26). Hiter tehnološki razvoj 

omogoča povečane zmogljivosti shranjevanja podatkov, ki  gospodarskim družbam in drugim 

organizacijam omogoča razširjeno zbiranje, obdelavo in medsebojno povezavo podatkov. Te 

gospodarske družbe in druge organizacije vedno pogosteje uporabljajo te podatke za različne 

namene, kot so prilagajanje storitev, trženje ipd. Čeprav nove tehnologije in storitve koristijo 

tako podjetjem kot posameznikom oziroma potrošnikom, predstavljajo tudi resna tveganja za 

zasebnost posameznika. Na podlagi tega se lahko zmanjša zaupanje ljudi v podjetja, ki zbirajo 

in obdelujejo podatke, pomanjkanje zaupanja pa lahko upočasni razvoj inovativne uporabe in 

razvoj novih tehnologij, če se ne izvajajo ustrezne prakse za zavarovanje osebnih podatkov 

(Tikkinen-Piri, Rohunen in Markkula 2017, 135).  

5.1 Pojem sodobnih informacijskih tehnologij 

Uporaba sodobnih informacijskih tehnologij se je uveljavila na vseh področjih življenja 

posameznika. Računalniki danes omogočajo hitro in obsežno obdelavo najrazličnejših vrst 

podatkov, internet in mobilna telefonija pa omogočajo njihovo izmenjavo ter prenos na velikih 

razdaljah. Sodobna informacijska tehnologija je danes pomembna tako za gospodarsko, 
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kulturno in zasebno življenje, v katerem so ustvarjanje, posredovanje in upravljanje informacij 

pomembna dejavnost, ki jo je omogočil tehnološki preboj oziroma odprava ovir na tem 

področju. Novim okoliščinam na tem področju pa se mora prilagajati tudi pravna ureditev 

(Ahtik idr. 2014, 9). Kovačič idr. (2010, 21) izpostavljajo, da sodobna informacijska tehnologija 

s seboj prinaša okrepljen nadzor nad posameznikom v vsakodnevni rutini njegovega življenja 

(npr. videonadzor na avtocestah, zbiranje posameznikovih osebnih podatkov v zameno za 

dodatni popust, varnostno preslikavanje t. i. body-screening na letališču). 

Sodobna informacijska tehnologija predstavlja novo grožnjo nacionalni varnosti kot tudi nove 

možnosti za zaščito te, saj zbirke podatkov o številnih rutinah posameznikovega vsakdana (kot 

npr. podatki o finančnih transakcijah, fizičnem gibanju, elektronskih komunikacijah, potrošnji), 

omogočajo izjemne možnosti preventivnega in obveščevalnega delovanja represivnih organov. 

Prav tako sodobna informacijska tehnologija predstavlja potencialne možnosti za kršitev 

temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter posege v zasebnost posameznika (Kovačič idr. 

2010, 5). 

Kovačič idr. (2010, 24) na podlagi preučevanih primerov izpostavljajo, da je tehnologija 

nadzora vedno umeščena v družbeno okolje, kjer je lahko njena uporaba bistveno drugačna od 

prvotno zastavljene, kar posledično pomeni, da je lahko njena učinkovitost velika, majhna ali 

pa celo negativna, kar lahko na koncu povzroči več družbene škode kot pa koristi.  

5.1.1 Svetovni splet in elektronska pošta 

Spletno življenje posameznikov postaja vse bolj ranljivo, saj ni izpostavljeno samo hekerjem 

in zlonamerni programski opremi, ampak tudi nadzoru, sledenju, spremljanju in profiliranju, ki 

jih izvajajo tako država kot tudi različna podjetja. Državo pri tem zanima predvsem varnost, 

glavni cilj podjetij pa je ustvarjanje dobička. Oboji za doseganje svojih ciljev potrebujejo 

osebne podatke posameznikov, rezultat tega pa je krčenje uporabnikove zasebnosti (Wacks 

2018, 30). Na svetovnem spletu lahko posameznik preprosto objavlja najrazličnejše vsebine in 

s tem osvojiti širok krog uporabnikov, posledično pa se lahko zaradi tovrstnih objav, enako kot 

pri ostalih medijih, posameznik čuti prizadet oziroma sta lahko prizadeta njegova čast in dobro 

ime. Na primer, z objavo fotografije posameznika na svetovnem spletu, brez njegovega 

dovoljenja, so lahko razkrite podrobnosti iz posameznikovega življenja ter kršena pravica do 

lastne podobe in njegova pravica do zasebnosti (Makarovič idr. 2003, 34). 

Makarovič idr. (2003, 105) izpostavljajo, da elektronska pošta in njej podobne tehnične rešitve 

za posameznika predstavljajo najpogostejšo uporabljeno storitev v svetovnem spletu za 

komuniciranje na daljavo. Vendar pa je uporaba elektronske pošte povezana z vrsto tveganj, 

gledano z vidika njene zaupnosti in tajnosti, ki so veliko večja, kot se jih povprečen uporabnik 

sploh zaveda. Elektronska pošta je namreč del interneta in s tem globalnega informacijskega 

omrežja. Makarovič idr. (2003, 113) prav tako omenjajo neželeno oglaševanje po elektronski 
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pošti, pri čemer govorimo o t. i. »junk mail« oziroma neželeni pošti, ki obsega več pojavnih 

oblik, od nenaročenih komercialnih do verižnih in napadalnih sporočil. Omenjeni kanal 

oglaševanja, na eni strani opisujejo kot manj invazivnega, z manjšim vdorom v zasebnost, kot 

to predstavljajo nenaročeni telefonski klici, telefaksi in sporočila v poštnem nabiralniku, ker 

gre za nematerializirano obliko, na drugi strani pa izpostavljajo, da je lahko takšna neželena 

elektronska pošta nadležna iz več razlogov, pri čemer se izpostavlja zasedanje prostora na 

disku, ki se zasede s prejemanjem tovrstnih sporočil, kraja časa uporabnika, ki mora izvajati 

selekcijo med pomembnimi in nepomembnimi prejetimi sporočili itn.  

Wacks (2018, 145) meni, da si posameznikovo spletno življenje zasluži zaščito, ki je 

enakovredna potrošnikovi zakonodaji, ki jo je posameznik deležen v stvarnem svetu. Sprašuje 

se namreč, zakaj bi posamezni uporabnik svetovnega spleta in elektronske pošte dopuščal 

profiliranje, neželeno elektronsko pošto ipd.  

Makarovič idr. (2003, 102–103) omenja ranljivost predvsem tistih uporabnikov, ki internet 

uporabljajo zgolj občasno in morda podcenjujejo tveganja, ki jih s seboj prinaša uporaba 

interneta z vidika varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Takšni uporabniki so zaradi svoje 

neosveščenosti pripravljeni privoliti v določene pogoje zgolj zaradi lagodnejšega življenja. 

Pričakovati je, da bo razvoj interneta še naprej naglo naraščal tako v smislu števila samih 

uporabnikov, kot tudi elektronskega poslovanja, tehnične izpopolnjenosti ter pojava novih vrst 

storitev, ki jih bo ponujal, na drugi strani pa bodo gospodarske družbe še naprej usmerjene v 

izboljševanje svoje ponudbe in prilagajanje te željam in potrebam posameznika ali skupin 

posameznikov, kar pa vključuje nove obdelave podatkov s pomočjo profiliranja ipd. Razvoj 

sodobnih informacijskih tehnologij je utrl pot k lažjemu sledenju posameznika (uporabniku 

interneta) in njegovim navadam ter dostopnosti do prikritega zbiranja osebnih podatkov. Tako 

povečana dostopnost do osebnih podatkov posameznika odpira vrata vrsti potencialnih zlorab 

tovrstnih podatkov, ki lahko preseže okvire primarnega zbiranja teh podatkov.   

Makarovič idr. (2003, 106–107) omenjajo, da je brskanje po svetovnem spletu ena izmed 

najbolj razširjenih dejavnosti početja na internetu, pri čemer gre običajno za pasivno 

opazovanje ali branje razpoložljivih vsebin spletnih strani, kjer posameznik navidezno ne 

predloži nobenih svojih informacij. Do vidnejše izmenjave informacij pride šele, ko ob 

posamezni uporabi obiskanih spletnih strani prostovoljno posreduje svoje podatke, bodisi z 

izpolnjevanjem različnih obrazcev ipd. Čeprav morda na prvi pogled ni očitno, že samo 

deskanje na svetovnem spletu predstavlja vrsto tveganj, ki se nanaša na prikrito zbiranje osebni 

podatkov o posameznem uporabniku. Svetovno računalniško omrežje in njegovi udeleženci, 

kamor spadajo ponudniki telekomunikacijskih storitev, ponudniki internetnih storitev, 

upravljavci spletnih strani, oglaševalske agencije na internetu ipd., zbirajo in obdelujejo vrsto 

podatkov na način, ki je dotičnemu posamezniku prikrit. Posamezen uporabnik bi se moral 

zavedati, da pri obisku vsake spletne strani pušča za seboj določeno sled, kamor spadajo vsaj: 

vrsta operacijskega sistema v računalniku, protokol, ki je bil uporabljen za deskanje po spletu, 
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naslov spletne strani, s katere je uporabnik prišel na trenutno spletno stran, vrsta dejavnosti na 

spletni strani (pregledovanje določene vsebine, iskanje določenega podatka), trajanje obiska 

spletne strani, piškotki (cookies) ipd. Posamezni uporabnik interneta v večini primerov ni 

seznanjen z dejstvom, da se nekateri njegovi podatki oziroma dejavnosti registrirajo in v 

nadaljevanju tudi obdelajo, kot npr. v smislu izdelave potrošniškega profila posameznika ali 

uporabijo za kakšne druge namene, v kar posameznik ni nikoli niti privolil oziroma mu ni bila 

podana možnost privolitve ali zavrnitve takšne obdelave podatkov. Glavni motiv za nenehen 

razvoj novih tehnologij, ki omogoča spremljanje posameznikovih navad pri deskanju na 

svetovnem spletu, je ekonomski in se nanaša na oblikovanje profilov potrošnikov in 

personalizacijo storitev na internetu. K navedenemu se vedno bolj priključuje tudi interes 

države, z željo po nadzoru temne plati interneta (kot npr. razširjanje otroške pornografije) ter 

preprečitve zlorabe interneta za namene, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja, državo in 

nacionalno varnost itn.   

Pirc Musar (2019a, 19) izpostavlja, da se pravo velikokrat spreminja počasneje, kot se razvijajo 

moderne informacijske tehnologije ter poudarja posledice posegov omenjenih tehnologij v 

življenja posameznikov. Informacije, ko se enkrat pojavijo na svetovnem spletu, lahko v 

sekundi prebere na milijone ljudi po vsem svetu in tako posameznik ne bo nikoli vedel, kdo vse 

jih je shranil na svoj računalnik, kar pa ne pomeni, da mora pravo dopustiti, da žaljive, 

neresnične informacije in podatki ter resnični podatki, a za posameznika morebiti občutljivi 

osebni podatki (kot npr. zdravstveno stanje), tam ostanejo za vedno. Splošna uredba o varstvu 

podatkov je z njeno uveljavitvijo posameznikom prinesla tudi nekatere nove pravice, kot npr. 

pravica do izbrisa oziroma pravica do pozabe, ki daje posamezniku nove možnosti z vidika 

varovanja osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.  

5.1.2 Spletna socialna omrežja 

Spletna socialna omrežja na popolnoma preprost način pridobivajo osebne podatke 

posameznikov, saj jih uporabniki teh omrežij posredujejo sami že ob sami registraciji ter v 

nadaljevanju z raznimi objavami (slike, komentarji). Turk in Vogrinčič (2019, 31−32) 

razlagata, da Facebook spremlja našo zgodovino brskanja po spletu s pomočjo svojih vtičnikov 

na teh straneh, kot tudi objave posameznikov na njihovi časovnici ter na tej podlagi prikazuje 

oglase, ki bi posameznika utegnili zanimati. Pri tem opozarjata, da objava osebnih podatkov na 

spletnih socialnih omrežjih ni nedolžna stvar niti za same uporabnike teh omrežij niti za 

podjetja, ki se na drugi strani ukvarjajo s prodajo določenih produktov in storitev in jim tovrstni 

podatki lahko olajšajo postavljanje same strategije oglaševanja.  

Wacks (2018, 146) ugotavlja, da se uporabniki spletnih socialnih omrežij sploh ne zavedajo 

posledic vsesplošnega širjenja osebnih podatkov ter ob tem poudarja, da bi morali ponudniki 

teh storitev obvestiti posameznike, kako lahko omejijo dostop do osebnih podatkov. Večina 

uporabnikov svoj profil za družbeno mreženje razume kot način izražanja samega sebe, pri 
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čemer pa se ne zavedajo, da imajo profili določeno tržno vrednost za marketinška podjetja, 

konkurenčne strani za mreženje in tatove identitete. Prav tako Informacijski pooblaščenec 

(2010) opozarja na dejstvo, da spletna socialna omrežja temeljijo na vzpostavljanju 

medsebojnih povezav, zato uporabnike spodbujajo k deljenju čim večjega obsega svojih 

osebnih podatkov. Ker splet pri posameznikih pogosto vzbuja določen lažen občutek 

anonimnosti, so posamezniki pri razkrivanju svojih osebnih podatkov pogosto bolj odkriti. 

Uporabniki spletnih socialnih omrežij tako pogosto delijo informacije in podatke o sebi, brez 

upoštevanja dejstva, da jih bodo morda prebrali tudi drugi uporabniki.  

5.1.3 Veliko podatkovje in internet stvari 

Veliko podatkovje (ang. big data) ali masovni podatki predstavljajo novo orodje, ki obsega tako 

velike količine podatkov kot tudi načine, postopke in metode njihovega osmišljanja z algoritmi, 

statističnim modeliranjem ali umetno inteligenco. Gre za orodje, s katerim je preprosto mogoče 

prepoznavati vzorce človekovega vedenja (Bernard Korpar idr. 2018, 11). Obdelava velikega 

podatkovja se ne nanaša nujno na osebne podatke in se lahko nanaša na obdelavo splošnih 

informacij. V takšnem okolju je treba najti pravo ravnovesje med uporabo velikih podatkovnih 

zbirk za raziskovalne namene (zgodovinske, statistične, znanstvene) ali za namene 

zagotavljanja javne varnosti in na drugi strani spoštovati pravico do zasebnosti in varovanja 

osebnih podatkov posameznika. Za zagotovitev slednjega je treba določene podatke 

anonimizirati, da bi se izognili identifikaciji posameznika, zagotoviti zaupnost, zaščito osebnih 

podatkov in tudi svobodo izražanja (Bolognini in Bistolfi 2016, 172). Voight (2017, 235) 

navaja, da tehnične spremembe prinašajo vedno nove možnosti in načine obdelave podatkov, 

pri čemer se lahko velike količine podatkov obdeluje na vedno bolj preprost, hiter in na 

stroškovno učinkovit način. Omenjeno na eni strani odpira nove poslovne priložnosti za 

podjetja, na drugi strani pa hkrati ogroža zasebnost posameznika. 

Bernard Korpar idr. (2018, 45) v svojem delu pojasnjujejo, kdaj govorimo o velikem 

podatkovju, in sicer kadar gre za: 

 veliko količino podatkov, na primer internet stvari (ang. internet of things – IoT), ki 

povezuje milijarde senzorjev, vgrajenih v različne naprave in predmete in ustvarja številne 

podatke, ki se med temi napravami pretakajo; 

 veliko hitrost obdelovanja podatkov;  

 večja raznolikost podatkov, kjer gre za uporabo različnih oblik podatkov, ki so lahko 

strojno berljivi ali neberljivi podatki, strukturirani ali nestrukturirani podatki, pri čemer se 

nova vrednost ne ustvarja le na podlagi medsebojnega komuniciranja (strukturiranih 

podatkov), temveč tudi iz nestrukturiranih podatkov, ki izvirajo iz posameznikovih 

interakcij z ljudmi, kot npr. z objavljanjem fotografij, videov posnetkov na spletnih 

socialnih omrežjih ipd.; 

 točnost podatkov, kar se nanaša na dvomljivo kakovost podatkov, kot npr. podatki, ki jih 
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posamezniki javno objavijo na spletnih socialnih omrežjih niso nujno resnični oziroma 

verodostojni; 

 vrednost podatkov, ki naj bi postali vedno bolj pomembno tržno blago; 

 ranljivost podatkov, saj so velike podatkovne banke vse pogosteje predmet napadov in so 

tako podatki lahko ukradeni, spremenjeni in uporabljeni za druge namene, za katere so bili 

prvotno zbrani.  

Internet stvari (IoT) se nanaša na infrastrukturo, v kateri so milijarde senzorjev, vdelanih v 

pametne naprave, ki so namenjene zapisovanju, obdelavi in posredovanju podatkov. Na podlagi 

tako zbranih podatkov s strani pametnih naprav prav tako entitete IoT razvijajo in ponujajo 

aplikacije in storitve, ki temeljijo na kombinaciji in analizi zbranih podatkov, ki odražajo bodisi 

neko vedenje, navade posameznikov. IoT se opira na načelo obsežnosti podatkov, ki se 

obdelujejo za merjenje uporabnikovega okolja ali vedenja. Pri tem je treba izpostaviti, da se 

obdelava pogosto nanaša na točno določljivo osebo oziroma posameznika (Voight 2017, 240). 

Uporaba IoT skokovito narašča in predstavlja naslednji korak k digitalizaciji, kjer se lahko vsi 

predmeti in ljudje medsebojno povežejo po komunikacijskih omrežjih tako v zasebnih, javnih 

kot poslovnih prostorih in poročajo o posameznem statusu in/ali statusu okolja, ki jih obdaja. 

IoT vsekakor predstavlja novo dobo vseprisotne povezljivosti, v katerih se posamezne 

komponente, izdelki, storitve in platforme med seboj povezujejo in integrirajo v 

komunikacijskem omrežju (European Commission 2016, 5–6). Pametne naprave zbirajo 

ogromno količino podatkov in nudijo vpogled v življenje posameznih uporabnikov, pri čemer 

so posamezniki pogosto nemočni v smislu preprečitve izvajanja profiliranja, kar je posledica 

premajhnega nadzora nad razkrivanjem osebnih podatkov v okviru IoT. Zbrani podatki in 

njihovo spremljanje (povezovanje naborov podatkov iz različnih naprav), omogoča ustvarjanje 

profilov, na podlagi katerih se lahko sklepa o navadah in vedenju posameznih uporabnikov in 

se s tem omogoči še podrobnejši vpogled v zasebno življenje posameznika (Wachter 2018, 

448). European Commission pri uporabi IoT izpostavlja tudi pomen varne avtentikacije, saj 

morajo biti omrežne naprave, ki izmenjujejo podatke z drugimi napravami, ustrezno potrjene 

za zagotovitev ustrezne varnosti (European Commission 2016, 31).  

Bernard Korpar idr. (2018, 47–48) menijo, da je veliko podatkovje zelo pomembno tako v boju 

zoper kriminaliteto kot tudi za omogočanje odkrivanja vzrokov in dejavnikov kriminalitete. 

Agentje formalnega družbenega nadzora ustvarjajo velike količine podatkov in te podatke 

država zbira že od začetka svojega nastanka, pri tem je govora o policijski statistiki, statistikah 

organov pregona, sodne statistike, zaporske statistike. Ti podatki so vedno bolj digitalizirani in 

jih je s tem lažje posredovati ali kakorkoli drugače obdelovati. Od navedenih podatkov se 

pričakuje, da bodo omogočali učinkovitejše odkrivanje in pregon kaznivih dejanj. 

Ključno vlogo v dobi velikega podatkovja imajo anonimizirane podatkovne zbirke, saj kadar 

so podatki anonimizirani, upravljavci teh podatkov niso več zavezani k tako strogim pravilom 

varstva osebnih podatkov (Oostveen in Irion 2016, 14, po Bernard Korpar idr. 2018, 362). 
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Bernard Korpar idr. (2018, 376) menijo, da je v dobi velikega podatkovja obdelovanje osebnih 

podatkov postalo tako kompleksno, da ga povprečen posameznik ni več v stanju razumeti in s 

tem se posledično tudi zmanjšuje nadzor posameznika nad osebnimi podatki. Z uvedbo novih 

pravic posameznika, ki jih je z uveljavitvijo prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov in se 

nanašajo na pravico do pozabe in pravico do prenosljivosti podatkov, pisci omenjenega dela 

menijo, da so te dodatne pravice veliko premalo, da bi bilo mogoče opaziti krepitev 

posameznikovega nadzora nad njegovimi podatki. Pa vendar na drugi strani pozdravljajo 

omenjene pravice, ki so v nekaterih situacijah lahko zelo dobrodošel pravni mehanizem, na 

primer pri obveščanju posameznikov o avtomatiziranem obdelovanju podatkov, ki vključuje 

profiliranje in uporabo algoritmov, pri čem gre za značilna poslovna modela rastoče podatkovne 

ekonomije. Zarsky (2017, 996) meni, da analiza velikega podatkovja dejansko prinaša nove 

možnosti kot tudi potencialno škodo posameznikom, katerih podatki se analizirajo ter vpliva na 

druge posameznike, ki jih takšne analize posredno prizadenejo.  

5.1.4 Piškotki 

Wacks (2018, 35) razlaga, da so piškotki podatki, ki jih strežniki spletnih mest pošljejo 

obiskovalčevemu brskalniku in se shranijo na njegovem računalniku, spletnemu mestu pa 

omogočajo, da obiskovalčev računalnik prepozna kot računalnik, s katerim je v preteklosti že 

komuniciral. Gre za tehnologijo, ki omogoča spletnemu mestu, da samodejno, skrivaj trajno 

namesti svoj označevalnik na uporabnikov računalnik, pri čemer se spremlja vedenje 

posameznika na spletu. Lampe (2004, 454) izpostavlja težave, ki se pojavijo pri tem, ko 

določeni ponudniki pogojujejo vstop na njihovo spletno stran s privolitvijo v namestitev 

piškotkov.   

Kovačič (2006, 148) pojasnjuje, da piškotki predstavljajo podatke, ki se najpogosteje 

uporabljajo za ugotavljanje obiskanosti določene spletne strani, kar predstavlja pomemben 

podatek za tiste spletne strani, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, pri čemer je cena oglasov in 

posledično zaslužek od oglaševanja običajno povezan s samim številom obiskov določene 

spletne strani. S temi podatki je mogoče ugotoviti preference posameznikov oziroma 

potrošnikov pri njihovem spletnem nakupovanju, saj piškotki omogočajo ne zgolj sledenje 

temu, katere proizvode ali storitve je posameznik kupil, ampak je mogoče tudi izvedeti, katere 

si je zgolj ogledal in bi ga morda utegnile zanimati. Vse to omogoča ponudnikom proizvodov 

in storitev oblikovanje profilov potrošnikov, ki ga izdelajo na podlagi njegovih preferenc. 

Pomanjkljivost, ki jo pri tem izpostavlja s stališča marketinga je, da je mogoče s takšnim 

načinom beleženja podatkov ugotoviti le število dostopov do posamezne spletne strani, ne pa 

tudi vedno števila različnih posameznikov, ki so določeno spletno stran tudi obiskali (npr. 

posamezni uporabnik lahko do spletne strani dostopa s pomočjo različnih naslovov IP, ali z 

enim naslovom IP pride več različnih uporabnikov).  

Makarovič idr. (2003, 106) opisujejo, kako večina komercialnih spletnih brskalnikov sicer 
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omogoča omejitev oziroma izklop beleženja posameznikovih navad v svetovnem spletu in 

njihovo shranjevanje v računalniku, vendar se veliko posameznikov te možnosti niti ne zaveda. 

Dejansko pa takšna omejitev uporabniku tudi oteži deskanje po internetu, saj uporabniku, ki ne 

dovoli, da se na njegov disk zapišejo piškotki, številne spletne strani sploh ne omogočijo 

dostopa.  

Pravila o uporabi piškotkov natančneje določa ZEKom-1, ki uporabo tovrstne tehnologije 

dovoljuje, če posameznik v to vnaprej privoli (157. člen ZEKom-1). Splošna uredba o varstvu 

podatkov pa zahteve glede pridobivanja privolitve zaostruje in tako kot veljavno privolitev šteje 

tisto, ki je prostovoljno dana, ki je konkretna, informirana in nedvoumna. Iz navedenega sledi, 

da kot aktivno privolitev ni več mogoče šteti zgolj obisk spletne strani oziroma njeno nadaljnjo 

rabo (pomikanje po obiskani spletni strani) (Informacijski pooblaščenec 2019c). Ključno pri 

tem je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in morajo imeti možnost 

izbire ali dovoljujejo, da obiskana spletna stran spremlja njihove aktivnosti na spletu ali pa tega 

ne dovoljujejo.  

Da je za namestitev piškotkov potrebna aktivna privolitev posameznega internetnega 

uporabnika, priča tudi sodba (Sodišče Evropske unije 2019b). Omenjena sodba se nanaša na 

nemško zvezno združenje organizacij za varstvo potrošnikov, ki je pred nemškim sodiščem 

izpodbijalo ravnanje nemške družbe. V sodbi omenjena nemška družba je namreč organizirala 

nagradno igro na spletnem mestu, pri čemer so morali internetni uporabniki, ki so želeli 

sodelovati v omenjeni nagradni igri, posredovati nekatere podatke, pri tem pa so bili 

preusmerjeni na spletno stran, na kateri je bila pod polji za vnos podatkov dodana še opomba, 

ki je bila vnaprej izpolnjena in se je nanašala na soglasje za uporabo orodij za analizo spletnih 

strani, ki v nadaljevanju organizatorju nagradne igre omogoča analizo posameznikovih iskalnih 

in uporabniških navad na spletnih mestih ter usmerjeno oglaševanje. Sodišče je presojalo, ali 

gre za tako veljavno privolitev posameznika ter razsodilo, da ne gre za veljavno privolitev, če 

se shranjevanje podatkov oziroma dostop do podatkov z uporabo piškotkov dovoljuje z vnaprej 

označenim potrditvenim poljem, ki ga mora posameznik, če želi takšno privolitev zavrniti, 

odznačiti (Sodišče Evropske unije 2019a). Sodišče Evropske unije je v nadaljevanju v svojem 

sporočilu za medije zapisalo, da je za namestitev piškotkov potrebna aktivna privolitev 

posameznika oziroma uporabnika posamezne internetne strani. V omenjenem sporočilu posebej 

izpostavlja, da dejstvo, da je posameznik kliknil na določen gumb, s katerim je potrdil svoje 

sodelovanje v nagradni igri, še ne pomeni, da je podal privolitev, ki bi jo bilo mogoče šteti kot 

veljavno. Pravo Unije s tem želi zagotoviti varstvo posameznika pred tovrstnimi posegi v 

zasebnost, še posebej pred nevarnostjo vdorov skritih identifikatorjev ter drugih tovrstnih 

naprav v opremo posameznikov brez njihove vednosti (Sodišče Evropske unije 2019b). 

5.2 Tveganja in nevarnosti pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij  

Posamezniki pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, ne da bi se sploh zavedali, pogosto 
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pri tem razkrivajo svoje osebne podatke (npr. ob obisku spletnih strani, aktiviranju določene 

programske opreme, nakupu določenega blaga ali storitve). Kovačič (2006, 207–208) pravi, da 

je internet postal prizorišče različnih interesov tako marketinške industrije, kibernetskega 

kriminala, državnih organov in tajnih služb, na drugi strani pa tudi raznih virusov ipd., pri čemer 

so najbolj na udaru ravno navadni uporabniki, ki se brez ustreznih znanj in izkušenj niso 

sposobni ubraniti pred tovrstnimi nevarnostmi, ki jih takšna tehnologija prinaša s seboj. 

Whitaker (1999, 4) prav tako opozarja na utemeljene razloge za zaskrbljenost, saj nove 

tehnologije nadzora posameznikom zmanjšujejo zasebni prostor, ki jim je do zdaj predstavljal 

neke vrste zatočišče in v katerega so se lahko posamezniki tradicionalno umaknili.  

Pomen nadzora posameznikov v sodobni informacijski družbi se kaže v dveh vlogah, in sicer, 

kot nadzor, namenjen upravljanju posameznikov in gospodovanju nad njimi, na drug strani pa 

posameznikom sploh omogoča življenje v sodobni informacijski družbi. Posamezniki niso 

samo tarča obveščevalne dejavnosti zgolj kot državljani, ampak so vedno bolj zanimivi za 

sistem opazovanja in profiliranja kot potrošniki (Kovačič 2006, 209). Gospodarske družbe so 

okrepile nadzor nad posameznikom, kadar se ta pojavlja v vlogi zaposlenega, kot tudi v vlogi 

potrošnika. Posameznik, kot zaposleni je pogosto nadzorovan s strani delodajalca z raznimi 

tehničnimi napravami, ki beležijo čas prihoda in odhoda iz dela, z videonadzorom službenih 

prostorov, z nadzorom elektronskih in drugih telekomunikacij ipd., med tem, ko je posameznik 

kot potrošnik pogosto tarča internetnega marketinga, z beleženjem in analiziranjem obiskov 

posameznih spletnih strani, tarča profiliranja, ki vsebuje analizo podatkov o nakupovalnih 

vzorcih posameznika, s pomočjo katere se lahko pripravi posamezniku prilagojena ponudba, 

ipd. (Kovačič idr. 2010, 41–42). Življenje v sodobni informacijski družbi nujno zahteva 

pristanek posameznika na določeno stopnjo nadzora, saj mu v nasprotnem primeru ostane zgolj 

možnost, da je izključen iz sistema oziroma možnosti pridobitve različnih ugodnosti in koristi. 

Če posameznik vstopi v sistem »nadzorovanja« je nagrajen (npr. potrošniške kartice ugodnosti, 

ki posamezniku prinašajo določene ugodnosti, popuste, v zameno za posredovanje podatkov). 

Posamezniki so tako postavljeni pred navidezno možnost izbire in se prostovoljno odločajo za 

podreditev takšnemu nadzoru, ki pa postaja vedno bolj prefinjen oziroma manj zaznaven 

(Whitaker 1999, 142, po Kovačič 2006, 209–210).   

Neverjetna moč podjetij, ki zbirajo in izkoriščajo podatke predstavlja velik problem z vidika 

posameznikov. Tudi, če bi posamezniki lahko ukrepali te možnosti zanje niso odlične, saj vsak 

posameznik hote ali nehote v današnjem času za sabo pušča digitalni odtis. Večina 

posameznikov brska na spletnih mestih, ki jih uporablja, ne da bi pri tem prebrali pogoje 

zasebnosti, sprejmejo ponujene posodobitve, ne da bi pri tem opazili ali razumeli posledice itn. 

(Hempel 2018). 

Wacks (2018, 27) razlaga, da pametni telefoni in druge brezžične naprave delujejo na podlagi 

dvosmerne tehnologije, nanje so naloženi osebni podatki, ki so občutljivi za zlorabe, ogrožajo 

pa jih prenesene neželene vsebine. S samim prenosom določenih aplikacij, ki so običajno 
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brezplačne, pa se pogosto zgodi, da na te naprave prejmemo trojanskega konja. Omenja tudi 

podjetja, kot sta PayPal in Visa, ki spremljajo spletno poslovanje strank, Google in druga 

podobna podjetja, pa osebne podatke pridobivajo na podlagi piškotkov in klikov. Kovačič 

(2006, 153) opozarja, da na številnih spletnih straneh najdemo izjavo o zasebnosti, v kateri 

lastnik spletne strani pojasni, kakšne vrste osebnih podatkov se zbira, za kakšen namen in za 

kaj bodo zbrani podatki uporabljeni. Pri tem izpostavlja, da sama izjava o zasebnosti ne 

zagotavlja, da bo informacijska zasebnost obiskovalca takšne spletne strani res varovana, 

ampak gre zgolj za obvestilo o tem, kaj se zbira in za kakšne namene. Povprečen uporabnik 

interneta navadno ne more ugotoviti, v kateri državi je spletna stran ali deli spletne strani, ki jo 

obiskuje.  

Informacijski pooblaščenec navaja najpogostejše nevarnosti, ki pretijo na povprečnega 

spletnega uporabnika in sicer (Informacijski pooblaščenec 2019b, 4): 

 vdori v uporabniške račune, z dostopom nepooblaščene osebe do uporabniškega računa, s 

tem ko pridobijo uporabniško ime in geslo posameznika. Takšen dostop je najpogosteje 

posledica kraje podatkov (»phishing«), kjer spletni napadalci poizkušajo pridobiti gesla za 

različne spletne storitve (e-pošta, PayPal račun, Facebook, račun spletne in mobilne banke). 

Lahko pa nepooblaščene osebe pridobijo gesla posameznikov s pomočjo okužbe 

računalnika z namestitvijo zlonamerne programske opreme (virusi), ki beležijo vnose na 

tipkovnici in pošljejo tako prestreženo geslo napadalcu; 

 izguba podatkov, ko shranjeni podatki posameznika niso več dosegljivi, bodisi ker 

posamezniki nimajo dostopa do njih bodisi ker so bili izbrisani s strani nepooblaščenih 

oseb. Največjo grožnjo v tem delu predstavljajo izsiljevalski virusi, ki po zagonu zaklenejo 

podatke in v zameno za dostop do njih zahtevajo odkupnino. V izogib navedenemu je 

priporočljivo zavarovanje podatkov z varnostnimi kopijami. Pogosto pa so razlog lahko 

tudi strojne okvare kot npr. okvara računalniškega diska ali izgube in kraje naprav; 

 socialni inženiring, pomeni pridobivanje različnih koristi z zlorabo zaupanja posameznika 

oziroma manipulacijo, pri čemer napadalci brez naprednih tehnoloških metod od žrtve 

pridobijo osebne podatke, ki jih v nadaljevanju izkoristijo za pridobivanje raznih koristi.  

V nadaljevanju izpostavljamo primer epidemije novega koronavirusa (covid-19), pri čemer so 

se za obvladovanje omenjene bolezni, pojavile številne aplikacije za beleženje tovrstnih okužb. 

Pušnik (2020) pri tem izpostavlja dilemo, ki je odvisna od posameznikovega zaupanja v oblast 

in naslavlja vprašanje, ali je posamezniku v tem primeru pomembnejša njegova zasebnost ali 

javno zdravje. Številne države po svetu in organizacije so se namreč odločile, da bodo same 

razvile tehnološke rešitve, s katerimi bi omogočile boljše razumevanje samega poteka 

epidemije in učinkovitejše načrtovanje ter izvajanje samih ukrepov za njeno zajezitev. Uporaba 

tovrstnih aplikacij, pa je na drugi strani tako pri posamezniku kot tudi pri Informacijskem 

pooblaščencu sprožila številna pomisleke o potencialni nevarnosti glede vdorov v zasebnosti in 

zlorabe osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec (2020) v svojem mnenju glede sledenja 

posameznika s telefonsko aplikacijo izpostavlja dilemo glede aplikacij, ki niso prostovoljne in 
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jih predpiše posamezna država oziroma njena oblast, saj lahko to predstavlja precejšen poseg v 

pravice posameznikov. Informacijski pooblaščenec je pri tem sledil izkušnjam in ravnanju 

drugih držav na tem področju in je izpostavil, da je nujno najprej izvesti oceno učinkov (skladno 

s 35. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov) z jasnimi tehničnimi parametri aplikacij glede 

na cilje, ki jih te zasledujejo in z vidika načela sorazmernosti in se šele nato usmeriti v 

opredelitev zakonskega okvirja. Prav tako opozarja na načelo transparentnosti, ki se nanaša na 

to, katere osebne podatke bo posamezna aplikacija dejansko obdelovala, na kateri pravni 

podlagi, kako se bodo ti podatki shranjevali, koliko časa in kako bo zagotovljeno njihovo 

brisanje.   

5.3 Varnostni in zaščitni ukrepi 

Pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij je pomembno, da posameznik pozna tako svoje 

pravice in dolžnosti, kot tudi pravice in dolžnosti drugih tj. upravljavec in obdelovalcev osebnih 

podatkov, ki razpolagajo z osebnimi podatki posameznikov (Turk in Vogrinčič 2019, 7). 

Informacijski pooblaščenec izpostavlja, da morajo posamezniki imeti v svojih rokah moč 

odločanja, komu dovoljujejo dostop do njihovih osebnih podatkov in pravico do jasnih 

informacij, kaj bodo posamezna podjetja in druge organizacije s temi podatki počela. Seveda 

pa so pravice posameznikov v smislu njihove moči odločanja omejene v tistem delu, ko zbiranje 

osebnih podatkov določa zakonodaja. Veliko lahko za varnost svojih osebnih podatkov v prvi 

fazi postorijo posamezniki prav sami z določenimi preventivnimi ukrepi, kot npr. s previdnostjo 

pri posredovanju podatkov različnim ponudnikom storitev (Informacijski pooblaščenec 2019b, 

4).  

Obstajajo številne tehnične možnosti varstva zasebnosti na internetu, pri čemer pa se je treba 

zavedati, da je zaradi narave interneta, varovanje lastnih podatkov v prvi vrsti odgovoren 

uporabnik sam. Sam razvoj sodobnih informacijskih tehnologij nenehno prinaša nova in 

učinkovitejša orodja, s katerimi je mogoče poseči v posameznikove osebne pravice, na drugi 

strani pa nova tehnologija ponuja tudi vrsto rešitev, ki služijo posamezniku kot pomoč pri 

zavarovanju svojih interesov glede zasebnosti in anonimnosti dejavnosti posameznikov pri 

uporabi posameznih storitev. Obstajajo preproste programske rešitve, ki so povprečnemu 

uporabniku tudi preprosto dostopne, med katere pa štejemo: požarne stene (firewalls), možnost 

anonimnega pošiljanja elektronske pošte, programsko opremo za anonimno deskanje po 

svetovnem spletu, uničevalci piškotkov (cookies busters, cookies cutters, ipd.), šifriranje 

(kodiranje, enkripcija) elektronske pošte in posameznih datotek, digitalni podpis, digitalni 

certifikat itn. (Makarovič idr. 2003, 114). Wacks (2018, 158) razlaga, da je za zaščito osebnih 

podatkov, v času sodobnih informacijskih tehnologij, treba poiskati ustrezno podporo v 

tehnologiji kot tudi v zakonodaji.  

Splošna uredba o varstvu podatkov v svojem 25. členu predpisuje dodatne instrumente za 

varstvo osebnih podatkov posameznikov, s tem, da podjetjem in drugim organizacijam nalaga 
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uporabo koncepta vgrajene zasebnosti (ang. Privacy by Design) in koncepta privzete zasebnosti 

(ang. Privacy by Default), zlasti v primerih, ko gre za obdelavo osebnih podatkov v digitalni 

obliki. Voight (2017, 62–63) razlaga, da koncept vgrajene zasebnosti temelji na zavedanju, da 

pogoje za obdelavo podatkov postavljajo strojne in programske opreme, ki se uporabljajo za 

izvedbo posamezne naloge. Pri tem se je treba zavedati pospešenega tehnološkega napredka, ki 

vedno bolj vpliva na varstvo osebnih podatkov, zato morajo razvijalci in upravljavci, pri 

ustvarjanju oziroma razvijanju novih tehnologij, vedno imeti v mislih najnižji obseg osebnih 

podatkov potrebnih za obdelavo. Kot npr. vprašalnik in podobni obrazci za zbiranje podatkov, 

bi morali biti sestavljeni na način, ki bi že v osnovi omejil obseg zbranih podatkov na tisti 

obseg, ki je nujno potreben za izpolnitev določenih namenov obdelave podatkov. Koncept 

privzete zasebnosti pa ščiti posameznike pred razširjenim trendom podjetij in različnih 

organizacij, da od posameznikov pridobijo čim več osebnih podatkov (t. i. zbiranje na zalogo). 

Omenjeni koncept zasleduje cilj, da se pridobijo samo osebni podatki, ki so potrebni za določen 

namen obdelave podatkov, ter obravnava količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove 

obdelave, obdobje njihovega shranjevanja in njihovo dostopnost. V ta namen mora upravljavec 

osebnih podatkov izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe. Cilj koncepta privzete 

zasebnosti je pripomoči k zaščiti posameznikov, ki nimajo zadostnega tehničnega znanja ali 

časa, da sami izvedejo ustrezne nastavitve, ki so jim na voljo za povečanje ravni zasebnosti. Z 

naraščanjem zapletenosti in raznolikosti spletnih storitev in uporabe podatkov postaja pomen 

tehničnih nastavitev za varstvo osebnih podatkov posameznika vedno večjega pomena. S 

takšnimi ukrepi se zagotovi zlasti to, da osebni podatki niso samodejno dostopni nedoločenemu 

številu posameznikov brez ukrepa zadevnega posameznika, kot je to opredeljeno v 25 (2) členu 

Splošne uredbe o varstvu podatkov.  



 

40 

6 RAZISKAVA O POZNAVANJU PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

IN ZAVEDANJA POMENA VAROVANJA LASTNIH OSEBNIH PODATKOV  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili uporabljeno metodologijo in vzorec raziskave. 

6.1 Vzorčenje in pridobivanje podatkov  

Raziskavo smo izvedli na podlagi anketnih vprašalnikov, s katero smo na podlagi statističnih 

analiz ugotavljali, v kolikšni meri se posamezniki zavedajo pomena varovanja lastnih osebnih 

podatkov in kako dobro poznajo to področje. Želeli smo ugotoviti, kakšne so prakse ravnanja 

in ali posamezniki zavzemajo ustrezne ukrepe in aktivnosti za zavarovanje svojih osebnih 

podatkov.  

V raziskavi smo pri vzorčenju uporabili metodo t. i. snežne kepe. Iz osebne baze kontaktov 

elektronske pošte smo najprej vabilo s povezavo na anketni vprašalnik preposlali svojim 20 

prijateljem, družinskim članom in znancem, s prošnjo, da anketni vprašalnik izpolnijo ter vabilo 

prepošljejo naprej svojim 6 prijateljem, družinskim članom in znancem, ti ga prav tako izpolnijo 

in prepošljejo naprej še 6. Anketni vprašalnik je bil aktiven z objavo na spletnem portalu 1KA 

od 10. februarja 2020 in je ostal aktiven do vključno 3. marca 2020, ko je bila anketa zaključena. 

Povabila za sodelovanje v anketi so bila objavljena tudi na spletnih socialnih omrežjih 

(Facebook). Pričakovali smo, da bomo pridobili vsaj 150 popolnoma rešenih anketnih 

vprašalnikov, kar pomeni, da je bil realiziran odziv nad pričakovanji, saj smo prejeli 228 rešenih 

anketnih vprašalnikov, ki smo jih v nadaljevanju uporabili pri analizi podatkov.  

Opis anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik (e-anketa) je sestavljen iz štirih delov, in sicer:  

 prvi del: vprašanja s področja varstva osebnih podatkov na splošno; 

 drugi del: vprašanja s področja varstva osebnih podatkov pri spletnem nakupovanju; 

 tretji del: vprašanja s področja varstva osebnih podatkov pri neposrednem trženju (po 

telefonu, pošti, elektronski pošti, nagradne igre, kartice ugodnosti ipd.); 

 četrti del: demografski podatki anketiranih (spol, starost, izobrazba, status). 

Vprašanja v prvem, drugem in tretjem delu vprašalnika so oblikovana z nominalno in ordinalno 

mersko lestvico, v četrtem delu vprašalnika pa smo anketirane spraševali po spolu, starosti, 

izobrazbi in statusu.  

6.2 Analiza podatkov in interpretacija 

Pridobljene vprašalnike smo analizirali z analitičnim orodjem SPSS 25.0. Analizirali smo samo 

v celoti izpolnjene vprašalnike in se s tem izognili morebitnim težavam pri obdelavi – to je 228 
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enot. Podatke smo prikazali v preglednicah, analizo podatkov pa smo predstavili v obliki 

vizualnih predstavitev (tortni, stolpčni grafikoni).  

V nadaljevanju podajamo rezultate izvedene ankete. 

6.2.1 Demografski podatki 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 71,9 % (164) žensk in 28,1 % (64) moških. Največ 

anketiranih je starih od 41 do 50 let (34,6 %; 79), najmanj je starih nad 61 let (4,8 %; 11) – slika 

1. 

 

Slika 1: Struktura anketiranih glede na starost 

Iz slike 2 je razvidno, da ima največ anketiranih končano srednješolsko izobrazbo ali manj (32,0 

%; 73), najmanj jih ima končan doktorat (1,3 %; 3). 
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Slika 2: Struktura anketiranih glede na izobrazbo 

Največ anketiranih je zaposlenih (76,3 %; 174), najmanj je samozaposlenih (2,2 %; 5) – slika 

3. 

 

Slika 3: Struktura anketiranih glede na zaposlitveni status 

Največ anketiranih prihaja iz Savinjske regije (57,9 %; 132), najmanj iz Jugovzhodne Slovenije 

(0,9 %; 2) in Pomurske regije (0,9 %; 2) – preglednica 1. 

Preglednica 1: Struktura anketiranih glede na statistično regijo 

Statistična regija Frekvenca Odstotek 

Savinjska regija 132 57,9 

Osrednjeslovenska regija 43 18,9 

Podravska regija 20 8,8 

Srednješolska 
izobrazba ali 

manj;
32,0 %

Višje ali 
Visokošolska 

izobrazba; 
28,9 %

Univerzitetna 
izobrazba;

26,8 %

Specializacija, 
magisterij;

11,0 %

Doktorat; 
1,3 %

Zaposlen/-a;
76,3 %

Samozaposlen/-a;
2,2 %

Upokojenec/-ka;
4,8 %

Študent/-ka;
13,2 %

Brezposeln/-a;
3,5 %
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Statistična regija Frekvenca Odstotek 

Koroška regija 10 4,4 

Goriška regija 7 3,1 

Gorenjska regija 5 2,2 

Zasavska regija 4 1,8 

Spodnjeposavska regija 3 1,3 

Jugovzhodna Slovenija 2 0,9 

Pomurska regija 2 0,9 

Skupaj 228 100,0 

6.2.2 Splošno o varstvu osebnih podatkov  

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kako spodaj zapisana ravnanja držijo za anketirane. 

Anketirani so odgovor podali z oceno od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži). Iz preglednice 

2 je razvidno, da se anketirani v povprečju najbolj strinjajo, da za dostop do želene spletne strani 

potrdijo ponujene piškotke (povprečje = 3,89; std. odklon = 0,86), najmanj pa se strinjajo, da 

pri uporabi spletnih storitev preberejo pogoje in politiko zasebnosti (povprečje = 2,37; std. 

odklon = 1,06). Zakonodaja sicer ščiti uporabnike spleta oziroma omogoča boljše varovanje 

njihove zasebnosti na način, da so o piškotkih ustrezno obveščeni in jim je ponujena možnost 

odločanja, vendar pa je na podlagi prejetih trditev anketiranih mogoče domnevati, da so 

posamezni uporabniki spleta z uporabo piškotkov na splošno slabo seznanjeni, kot tudi z orodji, 

ki so jim na razpolago in s katerimi je mogoče piškotke upravljati. Kot je bilo pričakovati, se je 

tudi v naši raziskavi pokazalo, da pogoje in politiko zasebnosti, uporabniki spletnih storitev 

pogosto namenoma prezrejo, kar je mogoče pripisati daljšim besedilom, katerih branje je lahko 

za posameznega uporabnika zamudno, morda celo nerazumljivo, prezahtevno ipd. Dobljeni 

rezultati kažejo na dejstvo, da se posamezni uporabniki preprosto sprijaznijo z dejstvom, da če 

želijo uporabljati določeno storitev, morajo zato sprejeti pogoje uporabe in politiko zasebnosti.  

Preglednica 2: Strinjanje s trditvami s področja varstva osebnih podatkov - splošno 

Trditev Mediana Povprečje Std. odklon 

Za dostop do želene spletne strani potrdim ponujene piškotke. 4,00 3,89 0,86 

Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko 

zasebnosti. 
2,00 2,37 1,06 

Redno izvajam brisanje ali blokiranje piškotkov na 

računalniku in ostalih mobilnih napravah. 
2,00 2,51 1,10 

Funkcijo zaznavanja lokacije mojega mobilnega telefona 

izključim in jo uporabljam le v določenih situacijah. 
4,00 3,43 1,28 

Na svojem računalniku in ostalih mobilnih napravah imam 

vedno nameščen protivirusni program. 
4,00 3,80 1,04 

Uporabljam različna gesla za dostop do opreme, naprav in 

digitalnih storitev. 
4,00 3,74 1,01 

Redno menjam gesla. 3,00 2,90 1,12 
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Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, če anketirani vedo, kaj je osebni podatek. Iz smernic 

Informacijskega pooblaščenca za potrošnike (2018) je razvidno, da je osebni podatek »podatek, 

ki se nanaša na vas, ne glede na obliko v kateri je izražen in na podlagi katerega vas je mogoče 

določiti, torej identificirati brez posebnega truda ali stroškov.« Iz slike 4 je razvidno, da je samo 

67,1 % (154) anketiranih odgovorilo pravilno, kar kaže na slabše poznavanje definicije 

osebnega podatka in bi bilo zato smiselno v nadaljnjih raziskavah to dejstvo še podrobneje 

proučiti. 

 

Slika 4: Mnenje anketiranih o tem, kaj je osebni podatek 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, če anketirani vedo, kdaj lahko podjetja in druge 

organizacije zbirajo njihove osebne podatke (anketirani so lahko podali več kot en odgovor). 

Pri tem vprašanju smo podali samo pravilne odgovore. Iz slike 5 je razvidno, da je 93,0 % (212) 

anketiranih odgovorilo, da podjetje in druge organizacije lahko zbirajo osebne podatke 

posameznikov takrat, kadar so ti podali soglasje in bili predhodno obveščeni o obdelavi njihovih 

osebnih podatkov. Pod drugo je 1,8 % (4) anketiranih odgovorilo, da so za to podpisali pogodbo 

in kadar je obdelava osebnih podatkov v javnem interesu. Iz navedenega je mogoče domnevati, 

da anketirani ne poznajo vseh razpoložljivih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov in 

so največjo težo tako pripisali privolitvi, kar bi lahko bila posledica, da je veliko podjetij in 

ostalih organizacij, po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov, nemudoma pristopili k 

zbiranju novih privolitev.  
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Slika 5: Mnenje anketiranih o tem, kdaj lahko podjetja in druge organizacije zbirajo 

osebne podatke posameznikov 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, če anketirani vedo, kdaj je podjetje oziroma oseba v 

podjetju v zasebnem sektorju upravičena do osebnih podatkov (anketirani so podali odgovore 

z »Da« ali »Ne«). Navedli smo različne izmišljene primere. Iz preglednice 3 je razvidno, da je 

večina anketiranih podala pravilen odgovor, pri tistih vprašanjih, pri katerih je bila očitno vidna 

nesorazmernost namena za obdelavo takega podatka. Najmanj pravilnih odgovorov pa je bilo 

mogoče opaziti pri določenih bolj mejnih primerih, pri čemer bi bilo smiselno v nadaljnjih 

raziskavah ugotoviti, zakaj so anketirani podali napačne odgovore.  

Preglednica 3:  Mnenje anketiranih, kdaj je podjetje oziroma oseba v podjetju v 

zasebnem sektorju upravičena do osebnih podatkov (izmišljeni primeri) 

Trditev 
Pravilni 

odgovor (%) 

Nepravilni 

odgovor (%) 

Mesar zahteva vaš EMŠO (NE). 99,1 0,9 

Avto ste peljali na servis. Na servisu od vas zahtevajo podatek, kakšne 

znamke avtomobila vozijo vaši družinski člani (NE). 98,2 1,8 

S podjetjem ste sklenili avtorsko pogodbo. Podjetje od vas zahteva 

davčno številko ali EMŠO (DA). 91,2 8,8 

Ob sklenitvi mobilnega paketa za upokojence zahtevajo podatek o vaši 

starosti (DA). 71,1 28,9 

Ob sklepanju življenjskega zavarovanja zavarovalnica od vas zahteva 

podatek, ali ste kadilec (DA). 65,4 34,6 

Planinsko društvo za včlanitev od vas zahteva kopijo osebnega 

dokumenta (NE). 59,6 40,4 

42,5 %

93,0 %

25,9 %

1,8 %
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Trditev 
Pravilni 

odgovor (%) 

Nepravilni 

odgovor (%) 

Stari ste manj kot 15 let. Podjetje od vas zahteva privolitev za obdelavo 

vaših osebnih podatkov (NE). 58,8 41,2 

Hkrati z izpolnjeno križanko, s katero sodelujete v žrebanju za barvni 

televizor, za nagrado pred žrebanjem zahtevajo davčno številko (NE). 57,0 43,0 

6.2.3 Varstvo osebnih podatkov pri spletnem nakupovanju  

Najprej nas je zanimalo, koliko anketiranih je v zadnjih 12 mesecih v spletni trgovini kupilo 

izdelek ali plačalo storitev. Teh je bilo 81,1 % (185), kar kaže na precej visok odstotek 

posameznikov, ki uporabljajo način spletnega nakupovanja, s katerim velikokrat lahko 

prihranijo čas in denar, saj lahko sam nakup opravijo z nekaj kliki na domačem računalniku. Ti 

anketirani so v nadaljevanju odgovarjali na tri dodatna vprašanja. Prvo dodatno vprašanje je 

bilo, kako pogosto nakupujejo po spletu. Največ anketiranih jih po spletu nakupuje nekajkrat 

na leto (55,1 %; 102) temu pa sledijo tisti anketirani, ki nakupe po spletu opravijo nekajkrat na 

mesec (20,0 %; 37) – slika 6. Manjši obseg nakupovanja po spletu ima lahko za razlog dejstvo, 

da samega izdelka, ki ga ima posameznik namen kupiti, ne more videti v živo ter iz razloga 

varnosti, povezanega predvsem s potrebnim posredovanjem osebnih podatkov po spletu.  

 

Slika 6: Pogostost nakupa po spletu v zadnjih 12 mesecih 

Pri drugem dodatnem vprašanju nas je zanimalo, kako anketirani najpogosteje plačujejo izdelke 

ali storitve po spletu. Največ anketiranih najpogosteje s kreditno kartico (34,6 %; 64) plačuje 

izdelke ali storitve po spletu, najmanj jih pa izdelke ali storitve po spletu plačuje s predplačniško 

kartico (10,8 %; 20) – slika 7. Dobljeni rezultat je na določen način pričakovan, saj je postalo 

plačevanje s kreditnimi karticami zelo preprost in pogost način plačevanja nasploh, temu sledi 

plačevanje po povzetju, s katerim se lahko posamezniki najlažje izognejo tveganju spletnim 
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zlorabam, saj naročeno blago posameznik plača šele takrat, ko mu je to tudi dostavljeno. V 

primeru plačevanja s predplačniško kartico, ki jo anketirani najmanj uporabljajo, si posameznik 

lahko nakupe omeji z določenim zneskom, ki ga predhodno naloži na kartico, kar predstavlja 

določene vrste varovalni mehanizem za posameznika. 

 

Slika 7: Način plačila izdelkov ali storitev po spletu 

Prav tako so ti anketirani, ki so v zadnjih 12 mesecih v spletni trgovini kupili izdelek ali plačali 

storitev z oceno od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži) odgovarjali na tri dodatne trditve s 

področja njihovega nakupa po spletu. Iz preglednice 4 je razvidno, da se anketirani v povprečju 

najbolj strinjajo, da imajo za plačila po spletu vklopljeno prejemanje varnostnih SMS sporočil 

ali druge storitve takojšnjega obveščanja (povprečje = 3,74; std. odklon = 1,29), najmanj pa se 

strinjajo, da pred spletnim nakupom preverijo, ali je podjetje oziroma s. p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije (povprečje = 2,40; std. odklon = 1,12). Vedno je priporočeno, da posameznik 

pred opravljenim nakupom po spletu, preveri samo spletno stran ter da z vključitvijo SMS 

storitve ali druge storitve takojšnjega obveščanja, pridobi potreben vpogled nad izvedenimi 

transakcijami s pomočjo kartice. Iz prejetih odgovorov anketirancev je mogoče domnevati, da 

se ti zavedajo nevarnosti, ki grozijo pri spletnem nakupovanju, kar je mogoče oceniti kot 

pozitivno, saj je pomembno, da vsak posameznik najprej z lastnimi ukrepi poskrbi, da bo 

njegovo poslovanje na spletu čim bolj varno.  

Preglednica 4: Ravnanje anketiranih pri spletnih nakupih 

Trditev Mediana Povprečje Std. odklon 

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. s. p. 

vpisano v Poslovni register Slovenije.  
2,00 2,40 1,12 

Pred nakupom preverim, da ima spletna stran oznako »https« 

v naslovni vrstici brskalnika, saj na ta način spletna stran 

omogoča varno povezavo. 

3,00 2,91 1,21 
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Trditev Mediana Povprečje Std. odklon 

Za plačila po spletu imam vklopljeno prejemanje varnostnih 

SMS sporočil ali druge storitve takojšnjega obveščanja, saj mi 

to omogoča moja banka. 

4,00 3,74 1,29 

6.2.4 Varstvo osebnih podatkov pri neposrednem trženju 

Neposredno trženje (direktni marketing) se lahko izvaja po telefonu, po klasični pošti, po 

elektronski pošti ipd. 

Najprej nas je zanimalo mnenje anketiranih ali podjetja za trženje po telefonu potrebujejo 

njihovo osebno privolitev. Večina anketiranih ve, da za trženje po telefonu podjetja potrebujejo 

osebno privolitev posameznika, tako v primeru, ko njihova telefonska številka ni vpisana v 

telefonski imenik (57,9 % anketiranih) kot v primeru, ko je telefonska številka vpisana v 

telefonski imenik, vendar je v imeniku označba, da NE želijo prejemati klicev s komercialnim 

namenom (26,8 % anketiranih) – preglednica 5. Zaradi navedenega je mogoče sklepati, da so 

anketirani seznanjeni oziroma se zavedajo svojih pravic ter obveznosti, ki jih imajo do njih 

gospodarske družbe in druge organizacije, če te želijo izvajati neposredno trženje po 

omenjenem kanalu.  

Preglednica 5:  Mnenje anketiranih ali podjetja za trženje po telefonu potrebujejo 

njihovo osebno privolitev 

Trditev Frekvenca Odstotek 

Podjetja za trženje po telefonu ne potrebujejo moje osebne privolitve, saj je 

moja telefonska številka vpisana v telefonski imenik. 
35 15,4 

Da, podjetja za trženje po telefonu potrebujejo mojo osebno privolitev, saj 

je moja telefonska številka vpisana v telefonski imenik, vendar je v 

imeniku označba, da NE želim prejemati klicev s komercialnim namenom 

(pravilno). 

61 26,8 

Da, podjetja za trženje po telefonu potrebujejo mojo osebno privolitev, saj 

moja telefonska številka ni vpisana v telefonski imenik (pravilno). 
132 57,9 

Skupaj 228 100,0 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kdaj lahko prejemajo oglase po pošti (slika 8). 43,4 % (99) 

anketiranih meni, da po pošti lahko prejemajo oglase le, če so njihovi podatki za stik v javno 

dostopnih virih (npr. TIS, javne evidence, splet) ali pridobljeni v okviru zakonitega opravljanja 

moje dejavnosti. Se pa tudi 54,4 % (124) strinja, da po pošti lahko prejemajo oglase le takrat, 

ko na nabiralniku nimajo nalepke o prepovedi prejemanja reklam. Možnost »drugo« je izbralo 

2,2 % (5) anketiranih, kjer so zapisali, da oglase po pošti lahko prejemajo le ob njihovi osebni 

privolitvi, kar pa kot edinega odgovora ne štejemo, da je čisto pravilen.  
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Slika 8: Mnenje anketiranih o tem, kdaj lahko prejemajo oglase po pošti, ki so 

naslovljeni na njihovo ime 

Zanimalo nas je tudi, kdaj lahko prejemajo oglase po elektronski pošti (slika 9). Na to vprašanje 

je pravilen odgovor podalo 47,4 % (108) anketiranih. Res pa je, da sta tudi ostala dva odgovora 

dokaj pravilna, zato lahko ocenimo poznavanje ustreznega načina izvajanja neposrednega 

trženja po tem kanalu kot ustrezno, pri čemer bi bilo morda smiselno v nadaljnjih raziskavah še 

podrobneje proučiti dovoljene načine neposrednega trženja po različnih kanalih. 

 

Slika 9: Mnenje anketiranih o tem, kdaj lahko prejemajo oglase po elektronski pošti 

Ugotovili smo, da 89,0 % (203) anketiranih ima in uporablja poljubno kartico zvestobe (npr. 
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Petrol Magna, Spar, Tuš, Mercator pika), kar je bilo tudi pričakovati, saj posamezni trgovci s 

tovrstnimi karticami zvestobe nagrajujejo svoje zveste stranke, na drugi strani pa seveda kartice 

zvestobe predstavljajo pomembno orodje v rokah trgovcev za zbiranje podatkov o potrošnikih 

in njihovih navadah in si zato vedno bolj prizadevajo za pridobivanje novih članov raznih 

klubov ugodnosti ipd. Najmanjše število kartic, ki jih anketirani imajo in uporabljajo je 1, 

najvišje število je 30, v povprečju ima anketirani 6,23 kartic zvestobe. Polovica anketiranih ima 

manj kot 5 kartic zvestobe, ki jih uporablja, polovica pa več kot 5 kartic zvestobe, ki jih 

uporablja. Glede na povprečno število kartic zvestobe, ki jih imajo anketirani, je mogoče 

domnevati, da se ti z lahkoto odločajo za včlanitev v razne klube ugodnosti in s tem delijo svoje 

podatke o sebi in svojih navadah z različnimi trgovci.  

Pri zadnjem vprašanju pa nas je zanimalo, kako ravnajo pri neposrednem trženju. Anketirani so 

odgovor podali z oceno od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži). Anketirani so pri tem 

vprašanju lahko označili, da ne sodelujejo pri tej obliki neposrednega trženja. Iz preglednice 6 

je razvidno, da sodelujejo v različnih nagradnih igrah, vendar vedno preberejo droben tisk in 

preverijo, ali so hkrati s sodelovanjem v nagradni igri včlanjeni tudi v SMS klub (povprečje = 

3,28; std. odklon = 1,13). Iz odgovorov anketiranih je mogoče domnevati, da se ti zavedajo 

pomena branja drobnega tiska, v katerem se lahko skrivajo morebitne prevare, kar je mogoče 

oceniti kot pozitivno, na drugi strani pa so še vedno pripravljeni posredovati svoje podatke v 

zameno za morebitni prejem nagrade ob sodelovanju v nagradni igri kot tudi za dostop do 

brezplačne aplikacije.   

Preglednica 6:  Ravnanja anketiranih pri neposrednem trženju 

Trditev N Mediana Povprečje Std. odklon 

Pri sodelovanju v nagradnih igrah vedno »obkljukam« 

soglasje za analiziranje mojih podatkov in za pošiljanje 

reklamnih novic organizatorja nagradne igre, saj drugače 

ne bi nikoli dobil nagrade. 

147 3,00 2,89 1,10 

Sodelujem v različnih nagradnih igrah, vendar vedno 

preberem droben tisk in preverim, ali sem hkrati s 

sodelovanjem v nagradni igri včlanjen tudi v SMS klub. 

144 3,00 3,28 1,13 

Na svoj mobilni telefon sem že naložil brezplačno 

aplikacijo. Ker je aplikacija brezplačna vem, da bom od 

ponudnika aplikacij prejemal oglasna sporočila. 

175 4,00 3,18 1,17 

6.2.5 Razlike v prebiranju pogojev in politike zasebnosti na spletu glede na starost, 

izobrazbo in spol anketiranih  

Poudariti velja, da so se anketirani v povprečju najmanj strinjali s trditvijo, da pri uporabi 

spletnih storitev preberejo pogoje in politiko zasebnosti (povprečje = 2,37; std. odklon = 1,06). 

Zato nas je v nadaljevanju zanimalo, ali se to mnenje statistično pomembno razlikuje glede na 
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starost, izobrazbo in spol anketiranih (podrobnosti v prilogi 2).  

Najprej smo z Kolmogorov-Smirnovim testom ugotovili, da trditev »Pri uporabi spletnih 

storitev preberem pogoje in politiko zasebnosti« ni približno normalno porazdeljena (P<0,001) 

– preglednica 7.  

Preglednica 7:  Kolmogorov-Smirnov test prebiranja pogojev in politike zasebnosti na 

spletu  

  

Kolmogorov-Smirnov test 

Stat. vrednost df P 

Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko 

zasebnosti. 
0,251 228 0,000 

Za ugotavljanje razlik glede na starost, izobrazbo in spol anketiranih smo uporabili Kruskal-

Wallis test (starost, izobrazba) in Mann-Whitney test (spol). 

Razlike glede na starost 

Iz preglednice 8 je razvidno, da se mnenje, da pri uporabi spletnih storitev anketirani preberejo 

pogoje in politiko zasebnosti, statistično pomembno razlikuje glede na starost (P = 0,000). S to 

trditvijo se najbolj strinjajo anketirani stari nad 61 let, najmanj pa anketirani stari do 20 let. V 

nadaljevanju smo s Post-hoc testom preverili, kje oziroma med katerimi pari anketiranih glede 

na starost, obstajajo statistično pomembne razlike. Iz priloge 2 je razvidno, da obstajajo 

statistično pomembne razlike pri desetih od petnajstih parov anketiranih glede na starost. 

Preglednica 8:  Povprečja rangov prebiranja pogojev in politike zasebnosti na spletu, 

glede na starost anketiranih in rezultat Kruskal-Wallis testa 

Trditev Starost N Povprečje rangov P 

Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in 

politiko zasebnosti. 

Do 20 let 12 31,33 0,000 

21–30 let 43 87,42  

31–40 let 53 111,30  

41–50 let 79 126,34  

51–60 let 30 144,35  

Nad 61 let 11 160,05  

Skupaj 228    

Razlike glede na izobrazbo 

Iz preglednice 9 je razvidno, da se mnenje, da pri uporabi spletnih storitev anketirani preberejo 

pogoje in politiko zasebnosti, statistično pomembno razlikuje glede na njihovo izobrazbo (P = 

0,032). S to trditvijo se najbolj strinjajo anketirani s končano višjo ali visokošolsko izobrazbo, 

najmanj pa anketirani s končano specializacijo ali magisterijem. V nadaljevanju smo s Post-hoc 
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testom preverili, kje oziroma med katerimi pari anketiranih glede na izobrazbo, obstajajo 

statistično pomembne razlike. Iz priloge 2 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 

razlike pri štirih od desetih parov anketiranih glede na izobrazbo. 

Preglednica 9:  Povprečja rangov prebiranja pogojev in politike zasebnosti na spletu, 

glede na izobrazbo anketiranih in rezultat Kruskal-Wallis testa 

Trditev Izobrazba N Povprečje rangov P 

Pri uporabi spletnih storitev 

preberem pogoje in politiko 

zasebnosti. 

Srednješolska izobrazba ali manj 73 101,68 0,032 

Višja ali Visokošolska izobrazba 66 128,73  

Univerzitetna izobrazba 61 123,25  

Specializacija, magisterij 25 92,58  

Doktorat 3 118,17  

Skupaj 228    

Razlike glede na spol 

Ugotovili smo, da se odgovori anketiranih statistično pomembno ne razlikujejo glede na spol 

(P = 0,921) – preglednica 10. 

Preglednica 10:  Povprečja rangov prebiranja pogojev in politike zasebnosti na spletu 

glede na spol anketiranih in rezultat Mann-Whitney testa 

Trditev Spol N Povprečje rangov P 

Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in 

politiko zasebnosti. 

Ženski 164 114,24 0,921 

Moški 64 115,16  

Skupaj 228    

Pri ugotavljanju razlik v prebiranju splošnih pogojev in politike zasebnosti na spletu je mogoče 

domnevati, da se preučevano mnenje statistično pomembno razlikuje glede na starost in 

izobrazbo, ne pa tudi glede na spol anketiranih. S trditvijo, da pri uporabi spletnih storitev 

anketirani preberejo pogoje in politiko zasebnosti, se najbolj strinjajo stari nad 61 let, najmanj 

pa mlajše generacije oziroma stari do 20 let. Zaradi navedenega je mogoče domnevati, da so 

starejši anketirani nekoliko previdnejši od mlajših, kar bi lahko pripisali dejstvu, da v svoji 

mladosti niso bili toliko vpeti v samo poslovanje po spletu za razliko od mlajših generacij, ki 

spletno okolje poznajo veliko bolje in je zato njihovo zaupanje večje. Prav tako je mogoče 

ugotoviti, da posamezni anketirani z višjo stopnjo izobrazbe, dajejo večjo težo svojemu 

ravnanju na spletu.  
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6.2.6 Razlike v ravnanju pred spletnim nakupom – ali anketirani preverijo, če je podjetje 

oz. s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije glede na starost, izobrazbo in spol 

anketiranih  

Poudariti velja, da so se anketirani v povprečju tudi najmanj strinjali s trditvijo, da pred spletnim 

nakupom preverijo, ali je podjetje oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije (povprečje 

= 2,40; std. odklon = 1,12). Pri podrobnejši analizi smo ugotovili, da se s to trditvijo strinja 

samo 16,2 % (30) anketiranih in popolnoma strinja 3,8 % (7) anketiranih, ki so v zadnjih 12 

mesecih v spletni trgovini kupili izdelek ali plačali storitev. Zato nas je v nadaljevanju zanimalo, 

ali se to mnenje statistično pomembno razlikuje glede na starost, izobrazbo in spol anketiranih 

(podrobnosti v prilogi 3).  

Najprej smo z Kolmogorov-Smirnovim testom ugotovili, da trditev »Pred spletnim nakupom 

doma preverim, ali je podjetje oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije« ni približno 

normalno porazdeljena (P<0,001) – preglednica 11.  

Preglednica 11:  Kolmogorov-Smirnov test preverjanja, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v 

Poslovni register Slovenije 

  

Kolmogorov-Smirnov test 

Stat. vrednost df P 

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. 

s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije. 
0,244 185 0,000 

Za ugotavljanje razlik glede na starost, izobrazbo in spol anketiranih smo uporabili Kruskal-

Wallis test (starost, izobrazba) in Mann-Whitney test (spol). 

Razlike glede na starost 

Iz preglednice 12 je razvidno, da se mnenje, da se pred spletnim nakupom preveri, ali je podjetje 

oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije, statistično pomembno razlikuje glede na 

starost (P = 0,015). S to trditvijo se najbolj strinjajo anketirani stari nad 61 let, najmanj pa 

anketirani stari do 20 let. V nadaljevanju smo s Post-hoc testom preverili, kje oziroma med 

katerimi pari anketiranih glede na starost, obstajajo statistično pomembne razlike. Iz priloge 3 

je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike pri treh od petnajstih parov anketiranih 

glede na starost. 
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Preglednica 12:  Povprečja rangov preverjanja, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v 

Poslovni register Slovenije glede na starost anketiranih in rezultat 

Kruskal-Wallis testa 

Trditev Starost N Povprečje rangov P 

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je 

podjetje oz. s. p. vpisano v Poslovni register 

Slovenije. 

Do 20 let 8 67,69 0,015 

21–30 let 35 70,96  

31–40 let 50 90,11  

41–50 let 60 102,83  

51–60 let 25 107,84  

Nad 61 let 7 115,50  

Skupaj 228    

Razlike glede na izobrazbo 

Iz preglednice 13 je razvidno, da se mnenje, da se pred spletnim nakupom preveri, ali je podjetje 

oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije, statistično pomembno ne razlikuje glede na 

njihovo izobrazbo (P = 0,156).  

Preglednica 13:  Povprečja rangov preverjanja, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v 

Poslovni register Slovenije glede na izobrazbo anketiranih in rezultat 

Kruskal-Wallis testa 

Trditev Izobrazba N Povprečje rangov P 

Pred spletnim nakupom doma 

preverim, ali je podjetje oz. s. 

p. vpisano v Poslovni register 

Slovenije. 

Srednješolska izobrazba ali manj 54 87,10 0,156 

Višja ali Visokošolska izobrazba 56 96,54  

Univerzitetna izobrazba 49 103,88  

Specializacija, magisterij 23 73,46  

Doktorat 3 105,33  

Skupaj 228    

Razlike glede na spol 

Iz preglednice 14 je razvidno, da se mnenje, da se pred spletnim nakupom preveri, ali je podjetje 

oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije, statistično pomembno ne razlikuje glede na 

spol anketiranih (P = 0,179). 
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Preglednica 14:  Povprečja rangov preverjanja, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v 

Poslovni register Slovenije glede na spol anketiranih in rezultat Mann-

Whitney testa 

Trditev Spol N Povprečje rangov P 

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je 

podjetje oz. s. p. vpisano v Poslovni register 

Slovenije. 

Ženski 133 89,82 0,179 

Moški 52 101,13  

Skupaj 228    

Pri ugotavljanju razlik v ravnanju pred spletnim nakupom je mogoče domnevati, da se 

proučevano mnenje statistično pomembno razlikuje glede na starost anketiranih, ne pa tudi 

glede na izobrazbo in spol. S trditvijo, da anketirani pred nakupom preverijo, če je podjetje 

oziroma s. p. vpisano v Poslovni register Slovenije, se najbolj strinjajo stari nad 61 let, najmanj 

pa mlajši ozirom stari do 20 let. Zaradi navedenega je mogoče domnevati, da so starejši 

anketirani pri opravljanju spletnih nakupov previdnejši, nakazujejo večjo skrb za svojo varnost 

pri tem in so manj zaupljivi kot pa mlajši. Razloge zakaj so mlajši pri izvajanju določenih 

aktivnosti na spletu manj previdni, bi bilo vredno raziskati natančneje.  
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7 SKLEP 

V zadnjih nekaj letih so podatki postali dragoceno sredstvo in se celo imenujejo valuta 

prihodnosti. Obdelava osebnih podatkov poteka v različnih gospodarskih in družbenih 

organizacijah, sam napredek na področju informacijske tehnologije pa obdelavo osebnih 

podatkov in njihovo izmenjavo samo še bistveno olajša. V tem kontekstu je bila v okviru EU 

sprejeta Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov z namenom uskladitve pravil o varstvu 

osebnih podatkov v državah članicah EU in s povečanjem ravni zasebnosti posameznika. 

V Sloveniji kot tudi v EU je vzpostavljen zakonodajni okvir, ki ureja področje varstva osebnih 

podatkov. V mesecu maju 2018 je bila namreč sprejeta Splošna uredba o varstvu osebnih 

podatkov, ki predstavlja osrednji zakonodajni okvir EU. Gre za pravno zavezujoč in neposredno 

uporaben akt, ki ga morajo v celoti uporabljati v vseh državah članicah EU. Splošna uredba o 

varstvu podatkov je prinesla vrsto novosti, predvsem pa je še dodatno okrepila pravice 

posameznikov, s katerimi je posameznikom omogočen večji nadzor nad svojimi osebnimi 

podatki. Na drugi strani pa prinaša nova pravila in obveznosti za upravljavce osebnih podatkov 

oziroma tiste, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke. V Sloveniji je v določenem 

delu še vedno v veljavi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki ga bo nadomestil 

ZVOP-2. V času nastajanja magistrske naloge je bil ZVOP-2 še v fazi sprejemanja.  

Sodobna informacijska tehnologija posamezniku omogoča, da vedno več stvari izvede hitreje 

in bolj učinkovito, zato je postala uporaba sodobnih informacijskih tehnologij sestavni del 

življenja vsakega posameznika. V današnjem času smo priča vedno večji razširjenosti spleta in 

s tem povezovanja različnih naprav. Vedno bolj so v uporabi razne mobilne naprave, z uporabo 

teh pa se povečujejo tudi grožnje (kot npr. namestitev zlonamerne programske opreme), ki 

grozijo uporabnikom teh naprav. Sodobna informacijska tehnologija tako na eni strani bistveno 

povečuje družbeno moč, na drugi strani pa tudi odvisnost. Informacije oziroma podatki so 

postali v sodobni informacijski družbi sredstvo, s katerim si posamezniki poenostavljajo 

določene stvari in si z njimi zagotavljajo določeno lagodje, s tem pa se hkrati vedno bolj 

odpovedujejo svoji zasebnosti. Na prvi pogled je videti, da so posamezniki precej zaskrbljeni 

glede zasebnosti, vendar pa praksa na drugi strani pokaže odsotnost sprejemanja potrebnih 

ukrepov za zaščito zasebnosti. Posamezniki se na načelni ravni sicer zavedajo groženj na tem 

področju, vendar za ceno določenega udobja in nepoučenosti pogosto omogočajo poseg v svojo 

zasebnost.  

Pričakovati je, da se bodo sodobne informacijske tehnologije še naprej razvijale z vse večjo 

hitrostjo, spremljale pa jih bodo nove in še bolj prikrite oblike načinov poseganja v zasebna 

življenja posameznikov. Za zavarovanje osebnih podatkov posameznikov pa bo treba obstoječo 

zakonodajo na tem področju tudi v prihodnje redno spreminjati in posodabljati (Wacks 2018, 

150–151).  

Posamezniki se morajo zavedati, da lahko v največji meri za varstvo svojih osebnih podatkov 
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največ naredijo prav sami s preudarnim ravnanjem, kot je npr. branjem drobnega tiska, ki ga v 

pomanjkanju vsakdanjega časa posamezniki velikokrat zanemarijo. Pred vsakim sodelovanjem 

v nagradni igri, prijavo na elektronske novice ali odprtjem novega uporabniškega računa je 

vedno priporočljivo, da posameznik prebere zakaj določeno podjetje oziroma organizacija 

potrebuje oziroma zbira osebne podatke in kaj bo v nadaljevanju z njimi tudi počelo. Posebna 

previdnost je potrebna tudi pri tem, katere podatke posameznik o sebi sam deli, kjer bi se bilo 

modro držati načela čim manj, tem bolje, saj če pomislimo, kako težaven je umik enkrat že 

objavljene vsebine na svetovnem spletu, je precej lažje že v izhodišču pretehtati oziroma omejiti 

takšne objave na tiste najbolj nujne, smiselne.   

V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve raziskave, ki smo jo izvedli z namenom 

ugotavljanja zavedanja posameznika o pomenu varovanja osebnih podatkov in razumevanju 

tega področja ter podajamo priporočila za nadaljevanje raziskovanja in varnejše ravnanje z 

osebnimi podatki.  

7.1 Povzetek bistvenih ugotovitev  

V raziskavi smo anketirane spraševali o njihovih ravnanjih ob obisku spletne strani, o načinu 

uporabe gesel, o nameščanju protivirusne programske opreme in ostalih aktivnosti, povezanih 

z varovanjem osebnih podatkov. Ugotovljeno je bilo, da anketirani najpogosteje za dostop do 

želene spletne strani preprosto potrdijo ponujene piškotke, prav tako ne preberejo pogojev in 

politiko zasebnosti pri uporabi določene spletne storitve. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da 

starejše generacije pogosteje preberejo pogoje in politiko zasebnosti v primerjavi z mlajšo 

generacijo. Navedena ravnanja pripisujemo pomanjkanju volje in časa v današnjem hitrem 

načinu vsakdanjega življenja.  

Anketirane smo spraševali tudi o zakonitih podlagah, na podlagi katerih lahko podjetja in druge 

organizacije obdelujejo osebne podatke posameznikov. Iz prejetih odgovorov je mogoče 

sklepati, da anketirani premalo poznajo vse razpoložljive pravne podlage, saj jih je večina 

izbrala odgovor, da se lahko njihovi osebni podatki obdelujejo, če so za to podali privolitev.  

V raziskavi so nas zanimale tudi prakse ravnanja anketiranih, kadar uporabljajo način 

nakupovanja po spletu. Iz prejetih odgovorov je mogoče sklepati, da ima veliko anketiranih 

sicer vključeno storitev takojšnjega obveščanja o izvedeni transakciji, kar je mogoče oceniti kot 

pozitivno, vendar pa na drugi strani anketirani najmanj uporabljajo način preverjanja 

verodostojnosti prejemnika plačila z vpogledi v Poslovni register oseb.  

V nadaljevanju nas je pri raziskavi zanimalo področje neposrednega trženja in poznavanje 

pravic posameznikov na tem področju. Ugotovljeno je bilo, da se anketirani dobro zavedajo 

svojih pravic v delu, ki se nanaša na izvajanje trženja s klici na telefonsko številko posameznika, 

pri čemer se večina zaveda, da morajo imeti podjetja in druge organizacije za takšno ravnanje 
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predhodno pridobljeno privolitev posameznika, ki je privolil v takšen način nagovarjanja. 

Enaka ugotovitev velja pri izvajanju trženja s pomočjo drugih kanalov, kot sta npr. elektronska 

pošta, klasična pošta.  

7.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na ravnanje posameznikov oziroma fizičnih oseb, kar 

predstavlja podlago za nadaljevanje raziskovanje v smislu preučevanja ravnanj, ki jih v zvezi z 

varovanjem osebnih podatkov izvajajo gospodarske družbe in druge organizacije. V nadaljnjih 

proučevanjih bi lahko ugotavljali, kako v določenih gospodarskih družbah in drugih 

organizacijah srbijo za zagotavljanje varstva osebnih podatkov svojih zaposlenih kot tudi 

podatkov strank, s katerimi razpolagajo oziroma jih obdelujejo. V nadaljevanju bi bilo smiselno 

raziskati, kako dosledno se izvajajo vsi potrebni ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov 

v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.  

Omenjena raziskava bi se lahko izvajala periodično tudi v prihodnje in na mogočem večjem 

vzorcu, ki bi omogočal lažje posploševanje, ki ga uporabljeni vzorec pri naši raziskavi ni 

omogočal. S tem bi bilo mogoče ugotavljati razlike oziroma odstopanja, na podlagi katerih bi 

bilo mogoče podati priporočila oziroma izboljšati obstoječe stanje na tem področju.  

7.3 Priporočila za varnejše ravnanje z osebnimi podatki 

Posamezniki se predvsem zavedajo groženj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, pa vendar za 

ceno določenih ugodnosti ali preprosto iz udobja pogosto prezrejo določene informacije, ki so 

jim na razpolago in s katerimi bi lahko še dodatno zaščitili svoje osebne podatke. Tako se 

pogosto zgodi, da posamezniki ne preberejo pogojev in politike zasebnosti pri uporabi spletnih 

storitev, ali pa preprosto potrdijo ponujene piškotke za dostop do želene spletne strani, saj je ta 

pot na prvi pogled za posameznika bolj preprosta.  

Posamezniki pogosto vidijo le tisti privlačen in zanimivi del, ki jim ga ponuja uporaba določene 

storitve (kot npr. nakupovanje iz domačega naslonjača oziroma po spletu) ali uporaba spletnih 

socialnih omrežij. Pri tem posameznikom predlagamo, da pretehtajo ali uporaba določene 

storitve ali javna objava in delitev določenih osebnih podatkov, zanje predstavlja tolikšno 

dodano vrednost, da so zanjo pripravljeni žrtvovati del svoje zasebnosti.  

Glede na dobljene rezultate anketnih vprašalnikov se priporočilo posameznim uporabnikom 

sodobnih informacijskih tehnologij nanaša predvsem na dosledno koriščenje možnosti in orodij, 

ki jih ta ponujajo za večjo zaščito, saj še vedno ostajajo neizkoriščene možnosti za zaščito 

podatkov.  

Z vidika posameznika je pomembno, da je ta seznanjen z obdelavo osebnih podatkov in njenimi 
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nameni, s katerimi podatke obdelujejo posamezne gospodarske družbe in druge organizacije, 

kot tudi, da dobro pozna pravne podlage za obdelavo, ki omenjenim družbam dajejo podlago 

za obdelavo. Pomembno je, da se posameznik pri tem zaveda, da ga pri tem ščiti veljavna 

zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v okviru katere lahko zahteva varstvo svojih 

pravic.  

Posameznikom priporočamo, da poskrbijo za varnost osebnih podatkov bodisi s poznavanjem 

okolja, v katerem imajo osebne podatke, da v vsakem trenutku vedo, kje se ti nahajajo, komu 

so jih zaupali v nadaljnjo obdelavo ipd. Upoštevati je treba politiko gesel, kar pomeni, da 

posameznik gesla na svojih napravah redno menjujejo, da izbirajo in uporabljajo varna gesla 

(ki niso krajša od osem znakov ipd.), uporabljajo različna gesla za dostope do različnih 

aplikacij/naprav. Prav tako je pomembna skrb za posodabljanje protivirusnih programov na 

napravah ter ob zaznanih pomanjkljivostih samoiniciativno uvajati nove ukrepe oziroma 

prilagajati obstoječe ukrepe.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Ocena prebiranja pogojev in politike zasebnosti pri uporabi spletnih storitev glede 

na starost, izobrazbo in spol anketiranih 

Priloga 3 Ravnanje anketiranih pred spletnim nakupom – ali preverijo, če je podjetje oz. s. 

p. vpisano v Poslovni register Slovenije glede na starost, izobrazbo in spol 

anketiranih 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni. Sem Mojca Čretnik, študentka UP, Fakultete za management, Koper. Pripravljam 

magistrsko nalogo z naslovom »Varstvo osebnih podatkov posameznika«. Anketa je anonimna, 

pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrske naloge in bodo podani v 

obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov. Že vnaprej se vam zahvaljujem za 

sodelovanje v kratki anketi, za katero boste porabili največ 10 minut.  

Hvala! 

Mojca Čretnik 

BLOK (1) (SPLOŠNO)  

Q1 - V kolikšni meri za vas veljajo naslednje trditve? Prosim, označite, v kolikšni meri te 

trditve držijo za vas. 

 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne 

drži niti 

drži 

Drži Popolno

ma drži 

Za dostop do želene spletne strani potrdim 

ponujene piškotke. 
     

Pri uporabi spletnih storitev preberem 

pogoje in politiko zasebnosti. 
     

Redno izvajam brisanje ali blokiranje 

piškotkov na računalniku in ostalih 

mobilnih napravah. 

     

Funkcijo zaznavanja lokacije mojega 

mobilnega telefona izključim in jo 

uporabljam le v določenih situacijah. 

     

Na svojem računalniku in ostalih 

mobilnih napravah imam vedno nameščen 

protivirusni program. 

     

Uporabljam različna gesla za dostop do 

opreme, naprav in digitalnih storitev. 
     

Redno menjam gesla.      

 

BLOK (1) (SPLOŠNO)    

Q2 - Kaj od navedenih odgovorov je po vašem mnenju osebni podatek?   

 Osebni podatek je katerikoli podatek o vas, ne glede na obliko v kateri je izražen, na 

podlagi katerega vas je mogoče določiti brez posebnega truda ali stroškov.  

 Osebni podatek je katerikoli podatek o vas.  

 Osebni podatek je katerikoli podatek v elektronski obliki o vas, na podlagi katerega vas je 

mogoče določiti.  
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BLOK (1) (SPLOŠNO)  

Q3 - Kdaj po vašem mnenju lahko podjetja in druge organizacije zbirajo vaše osebne 

podatke?    

Možnih je več odgovorov.  

 Če zbiranje mojih osebnih podatkov določa zakon.  

 Če sem za obdelavo podal/-a svoje soglasje in bil/-a predhodno obveščena o namenu 

obdelave mojih osebnih podatkov.  

 Če je obdelava mojih osebnih podatkov potrebna za zaščito mojih življenjskih interesov.  

 Drugo:   

 

BLOK (1) (SPLOŠNO)    

Q4 - V preglednici so zapisane trditve s področja varstva osebnih podatkov. Primeri so 

izmišljeni. Ali je po vašem mnenju podjetje oziroma oseba v podjetju v zasebnem 

sektorju upravičeno do naslednjih osebnih podatkov?   

 

 Da Ne 

Mesar zahteva vaš EMŠO.   

S podjetjem ste sklenili avtorsko pogodbo. 

Podjetje od vas zahteva davčno številko ali 

EMŠO. 

  

Avto ste peljali na servis. Na servisu od vas 

zahtevajo podatek, kakšne znamke avtomobila 

vozijo vaši družinski člani. 

  

Ob sklenitvi mobilnega paketa za upokojence 

zahtevajo podatek o vaši starosti. 
  

Ob sklepanju življenjskega zavarovanja 

zavarovalnica od vas zahteva podatek, ali ste 

kadilec. 

  

Hkrati z izpolnjeno križanko, s katero 

sodelujete v žrebanju za barvni televizor, za 

nagrado pred žrebanjem zahtevajo davčno 

številko. 

  

Planinsko društvo za včlanitev od vas zahteva 

kopijo osebnega dokumenta. 
  

Stari ste manj kot 15 let. Podjetje od vas 

zahteva privolitev za obdelavo vaših osebnih 

podatkov. 
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BLOK (1)  (SPLOŠNO)    

Q5 - Ali ste v zadnjih 12 mesecih v spletni trgovini kupili izdelek ali plačali storitev?    

 Da.  

 Ne.  

 

BLOK (1)  ( SPLOŠNO )    

IF (2) Q5 = [1]   

Q6 - Kako pogosto nakupujete preko spleta?   

 Vsak dan.  

 Nekajkrat na teden.  

 Enkrat na teden.  

 Nekajkrat na mesec.  

 Enkrat na mesec.  

 Nekajkrat na leto.  

 Drugo:   

 

BLOK (1)  ( SPLOŠNO )    

IF (2) Q5 = [1]   

Q7 - Kako najpogosteje plačujete izdelke ali storitve preko spleta?    

 Z nakazilom na bančni račun (plačilo po predračunu).  

 S kreditno kartico.  

 Predplačniško kartico.  

 Preko posrednikov – ponudnikov plačila na daljavo (npr. PayPal, Western Union).  

 Po povzetju.  

 

BLOK (1)  ( SPLOŠNO )    

IF (2) Q5 = [1]   

Q8 - V kolikšni meri za vas veljajo naslednje trditve? Prosim označite, v kolikšni meri te 

trditve držijo za vas.   

 

 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne 

drži niti 

drži 

Drži Popolno

ma drži 

Pred spletnim nakupom doma preverim, 

ali je podjetje oz. s.p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije. 

     

Pred nakupom preverim, da ima spletna 

stran oznako »https« v naslovni vrstici 

brskalnika, saj na ta način spletna stran 

omogoča varno povezavo. 
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 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne 

drži niti 

drži 

Drži Popolno

ma drži 

Za plačila preko spleta imam vklopljeno 

prejemanje varnostnih SMS sporočil ali 

druge storitve takojšnjega obveščanja, saj 

mi to omogoča moja banka. 

     

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q9 - Ali po vašem mnenju podjetja za trženje po telefonu potrebujejo vašo osebno 

privolitev? Prosim, označite, katera trditev velja za vas.    

 Podjetja za trženje po telefonu ne potrebujejo moje osebne privolitve, saj je moja telefonska 

številka vpisana v telefonski imenik.  

 Da, podjetja za trženje po telefonu potrebujejo mojo osebno privolitev, saj je moja 

telefonska številka vpisana v telefonski imenik, vendar je v imeniku označba, da NE želim 

prejemati klicev s komercialnim namenom.  

 Da, podjetja za trženje po telefonu potrebujejo mojo osebno privolitev, saj moja telefonska 

številka ni vpisana v telefonski imenik.  

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q10 - Kdaj po vašem mnenju lahko prejemate oglase po pošti – naslovljene na vaše ime?   

 Po pošti lahko prejemam oglase le takrat, ko na nabiralniku NIMAM nalepke    

 Po pošti lahko prejemam oglase le, če so moji kontaktni podatki v javno dostopnih virih 

(npr. TIS, javne evidence, splet) ali pridobljeni v okviru zakonitega opravljanja moje 

dejavnosti.  

 Drugo:   

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q11 - Kdaj po vašem mnenju lahko prejemate oglase po elektronski pošti?   

 Po elektronski pošti lahko prejemam oglase le takrat, ko sem za to podal predhodno pisno 

soglasje.  

 Po elektronski pošti lahko prejemam oglase le takrat, ko sem za to podal predhodno pisno 

soglasje, ter prejel obvestilo, kdo, za kakšen namen in katere podatke se bo obdelovalo, hkrati 

pa bom imel pravico svojo privolitev kadarkoli umakniti.  

 Po elektronski pošti lahko prejemam oglase le takrat, ko sem za to podal predhodno pisno 

soglasje, hkrati pa bom imel pravico svojo privolitev kadarkoli umakniti.  

 

 

 

 



Priloga 1 

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q12 - Ali imate in uporabljate katero koli kartico zvestobe (npr. Petrol Magna, Spar, 

Tuš, Mercator pika)?   

 Da.  

 Ne.  

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

IF (4) Q12 = [1] ( kartice zvestobe )    

Q13 - Če da, koliko kartic zvestobe imate v svoji denarnici?   

 

 

 

  

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q14 - Ali ste v zadnjih 12 mesecih sodelovali v nagradni igri?    

 Da.  

 Ne.  

 

BLOK (3)  ( VARSTVO OSEBNIH PODATKOV )    

Q15 - V preglednici so zapisane trditve s področja varstva osebnih podatkov pri 

neposrednem trženju. Prosim, označite, v kolikšni meri te trditve držijo za vas.   

 

 Ne  

sodelujem 

Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži 

niti drži 

Drži Popolnoma 

drži 

Pri sodelovanju v 

nagradnih igrah 

vedno »obkljukam« 

soglasje za 

analiziranje mojih 

podatkov in za 

pošiljanje 

reklamnih novic 

organizatorja 

nagradne igre, saj 

drugače ne bi nikoli 

dobil nagrade. 

      

Sodelujem v 

različnih nagradnih 

igrah, vendar vedno 

preberem droben 
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 Ne  

sodelujem 

Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži 

niti drži 

Drži Popolnoma 

drži 

tisk in preverim, ali 

sem hkrati s 

sodelovanjem v 

nagradni igri 

včlanjen tudi v 

SMS klub. 

Na svoj mobilni 

telefon sem že 

naložil brezplačno 

aplikacijo. Ker je 

aplikacija 

brezplačna vem, da 

bom od ponudnika 

aplikacij dobival 

oglasna sporočila. 

      

 

BLOK (5)  ( DEMOGRAFIJA )    

XSPOL - Spol:  

 Ženski  

 Moški  

 

BLOK (5)  ( DEMOGRAFIJA )    

XSTAR2a4 - Starost:  

 Do 20 let  

 21-30 let  

 31-40 let  

 41-50 let  

 51-60 let  

 Nad 61 let  

 

BLOK (5)  ( DEMOGRAFIJA )    

XIZ9vris11 - Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?  

 Srednješolska izobrazba ali manj  

 Višje ali Visokošolska izobrazba  

 Univerzitetna izobrazba  

 Specializacija, magisterij  

 Doktorat  
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BLOK (5)  ( DEMOGRAFIJA )    

XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?  

 Zaposlen/-a  

 Samozaposlen/a  

 Upokojenec/-ka  

 Študent/-ka  

 Brezposeln/-a  

 Drugo:   

 

BLOK (5)  ( DEMOGRAFIJA )    

XLOKACREGs - Statistična regija:  

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Notranjsko - kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno-kraška regija  
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OCENA PREBIRANJA POGOJEV IN POLITIKE ZASEBNOSTI PRI UPORABI 

SPLETNIH STORITEV GLEDE NA STAROST, IZOBRAZBO IN SPOL 

ANKETIRANIH 

1. Test normalnosti 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pri uporabi spletnih storitev preberem 

pogoje in politiko zasebnosti. 
,251 228 ,000 ,880 228 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

2. Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko zasebnosti glede na starost anketiranih 

  Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The distribution of Pri uporabi spletnih storitev 

preberem pogoje in politiko zasebnosti. is the 

same across categories of Starost. 

Independent-Samples 

Kruskal-Wallis Test 
,000 

Reject the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050. 

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test 

Total N 228 

Test Statistic 44,112a 

Degree Of Freedom 5 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,000 

a. The test statistic is adjusted for ties. 

Pairwise Comparisons of Starost 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig. 

Do 20 let-21-30 let -56,085 20,605 -2,722 ,006 ,097 

Do 20 let-31-40 let -79,969 20,176 -3,963 ,000 ,001 

Do 20 let-41-50 let -95,008 19,554 -4,859 ,000 ,000 

Do 20 let-51-60 let -113,017 21,557 -5,243 ,000 ,000 

Do 20 let-Nad 61 let -128,712 26,345 -4,886 ,000 ,000 

21-30 let-31-40 let -23,883 12,953 -1,844 ,065 ,978 

21-30 let-41-50 let -38,923 11,960 -3,254 ,001 ,017 

21-30 let-51-60 let -56,931 15,014 -3,792 ,000 ,002 

21-30 let-Nad 61 let -72,627 21,325 -3,406 ,001 ,010 

31-40 let-41-50 let -15,040 11,206 -1,342 ,180 1,000 

31-40 let-51-60 let -33,048 14,420 -2,292 ,022 ,329 

31-40 let-Nad 61 let -48,744 20,911 -2,331 ,020 ,296 

41-50 let-51-60 let -18,008 13,535 -1,331 ,183 1,000 

41-50 let-Nad 61 let -33,704 20,311 -1,659 ,097 1,000 

51-60 let-Nad 61 let -15,695 22,246 -,706 ,480 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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3. Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko zasebnosti glede na izobrazbo 

anketiranih 

Hypothesis Test Summary 

  Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The distribution of Pri uporabi spletnih storitev 

preberem pogoje in politiko zasebnosti. is the 

same across categories of Kakšna je vaša najvišja 

dosežena izobrazba?. 

Independent-

Samples 

Kruskal-Wallis 

Test 

,032 

Reject the 

null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050. 

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test 

Total N 228 

Test Statistic 10,566a 

Degree Of Freedom 4 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,032 

a. The test statistic is adjusted for ties. 
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Pairwise Comparisons of Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig. 

Specializacija, magisterij-

Srednješolska izobrazba ali manj 
9,098 14,625 ,622 ,534 1,000 

Specializacija, magisterij-Doktorat -25,587 38,562 -,664 ,507 1,000 

Specializacija, magisterij-

Univerzitetna izobrazba 
30,674 14,988 2,047 ,041 ,407 

Specializacija, magisterij-Višje ali 

Visokošolska izobrazba 
36,147 14,822 2,439 ,015 ,147 

Srednješolska izobrazba ali manj-

Doktorat 
-16,489 37,179 -,443 ,657 1,000 

Srednješolska izobrazba ali manj-

Univerzitetna izobrazba 
-21,576 10,948 -1,971 ,049 ,488 

Srednješolska izobrazba ali manj-

Višje ali Visokošolska izobrazba 
-27,049 10,720 -2,523 ,012 ,116 

Doktorat-Univerzitetna izobrazba 5,087 37,323 ,136 ,892 1,000 

Doktorat-Višje ali Visokošolska 

izobrazba 
10,561 37,257 ,283 ,777 1,000 

Univerzitetna izobrazba-Višje ali 

Visokošolska izobrazba 
5,473 11,209 ,488 ,625 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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4. Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko zasebnosti glede na spol 

anketiranih  

Mann-Whitney Test 

Ranks 

Spol N Mean Rank Sum of Ranks 

Pri uporabi spletnih storitev 

preberem pogoje in politiko 

zasebnosti. 

Ženski 164 114,24 18735,50 

Moški 64 115,16 7370,50 

Total 228     

Test Statisticsa 

  

Pri uporabi spletnih storitev preberem pogoje in politiko 

zasebnosti. 

Mann-Whitney U 5205,500 

Wilcoxon W 18735,500 

Z -,099 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,921 

a. Grouping Variable: Spol 
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RAVNANJE ANKETIRANIH PRED SPLETNIM NAKUPOM – ALI PREVERIJO, ČE 

JE PODJETJE OZ. S. P. VPISANO V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE GLEDE 

NA STAROST, IZOBRAZBO IN SPOL ANKETIRANIH 

1. Test normalnosti 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pred spletnim nakupom doma preverim, 

ali je podjetje oz. s.p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije. 

,244 185 ,000 ,882 185 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

1. Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. s.p. vpisano v Poslovni register 

Slovenije glede na starost anketiranih 

  Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The distribution of Pred spletnim nakupom doma 

preverim, ali je podjetje oz. s.p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije. is the same across categories of 

Starost. 

Independent-

Samples 

Kruskal-Wallis 

Test 

,015 

Reject the 

null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050. 

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test 

Total N 185 

Test Statistic 14,117a 

Degree Of Freedom 5 

Asymptotic Sig. (2-sided test) ,015 

a. The test statistic is adjusted for ties. 

Pairwise Comparisons of Starost 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig. 

Do 20 let-21-30 let -3,270 20,171 -,162 ,871 1,000 

Do 20 let-31-40 let -22,423 19,600 -1,144 ,253 1,000 

Do 20 let-41-50 let -35,146 19,373 -1,814 ,070 1,000 

Do 20 let-51-60 let -40,153 20,908 -1,920 ,055 ,822 

Do 20 let-Nad 61 let -47,813 26,639 -1,795 ,073 1,000 

21-30 let-31-40 let -19,153 11,344 -1,688 ,091 1,000 

21-30 let-41-50 let -31,876 10,948 -2,912 ,004 ,054 

21-30 let-51-60 let -36,883 13,478 -2,736 ,006 ,093 

21-30 let-Nad 61 let -44,543 21,311 -2,090 ,037 ,549 

31-40 let-41-50 let -12,723 9,856 -1,291 ,197 1,000 

31-40 let-51-60 let -17,730 12,608 -1,406 ,160 1,000 

31-40 let-Nad 61 let -25,390 20,771 -1,222 ,222 1,000 

41-50 let-51-60 let -5,007 12,253 -,409 ,683 1,000 

41-50 let-Nad 61 let -12,667 20,558 -,616 ,538 1,000 

51-60 let-Nad 61 let -7,660 22,010 -,348 ,728 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

 Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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2. Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije glede na izobrazbo anketiranih 

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary 

Total N 185 

Test Statistic 6,650a,b 

Degree Of Freedom 4 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,156 

a. The test statistic is adjusted for ties. 

b. Multiple comparisons are not performed because the overall test does not show significant 

differences across samples. 

 

  



Priloga 3 

 

3. Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. s. p. vpisano v Poslovni 

register Slovenije glede na spol anketiranih  

Mann-Whitney Tes t 

Ranks 

Spol N Mean Rank Sum of Ranks 

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je 

podjetje oz. s.p. vpisano v Poslovni register 

Slovenije. 

Ženski 133 89,82 11946,00 

Moški 52 101,13 5259,00 

Total 185     

Test Statisticsa 

  

Pred spletnim nakupom doma preverim, ali je podjetje oz. s.p. vpisano v 

Poslovni register Slovenije. 

Mann-Whitney U 3035,000 

Wilcoxon W 11946,000 

Z -1,344 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,179 

a. Grouping Variable: Spol 

 


