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POVZETEK  

V magistrski nalogi je obravnavano varovanje podatkov, ki predstavljajo največjo 

dragocenost vsake organizacije. Hitro spreminjajoča se tehnologija in okolje sta privedla do 

vedno večje odvisnosti od podatkov, pri čemer se je obseg izmenjave ter zbiranja podatkov 

bistveno povečal. Zagotavljanje varnosti podatkov je zato zelo zahtevna naloga, saj je 

informacijsko-komunikacijska tehnologija dostopna širokemu krogu uporabnikov, kar za 

organizacije predstavlja tudi določena varnostna tveganja. Prepoznavanje in zmanjševanje 

varnostnih tveganj nam omogoča dobra varnostna politika, ki vsebuje jasne usmeritve in 

navodila glede varnostnega ravnanja v organizaciji. Najpomembnejšo komponento pri 

zagotavljanju varnosti podatkov predstavljajo ustrezno usposobljeni in odgovorni zaposleni, 

zato jim je treba zagotoviti redna izobraževanja o varnostnih zahtevah, usmeritvah in veljavni 

zakonodaji, kar zmanjšuje tudi možnosti človeških napak. Varovanje podatkov mora 

organizacijam zagotoviti neprekinjeno poslovanje, zmanjševanje poslovne škode ter 

dolgoročno konkurenčno prednost. 

Ključne besede: podatki, elektronsko poslovanje, organizacija, varnostna politika, zaposleni, 

varnostna tveganja, varnostni ukrepi. 

SUMMARY 

This Master's Thesis discusses the protection of data which are the most valuable asset of 

every organisation. The rapidly changing technology and environment have resulted in 

increasing data dependence and a significant increase in the volume of data exchange and 

collection. Ensuring data security is therefore a very demanding task, as the information and 

communication technology is available to a wide range of users, which poses certain security 

risks to organisations. Identification and minimisation of security risks is enabled by a well-

developed security policy, which includes clear guidelines and instructions regarding security 

measures within the organisation. The most important element in ensuring data protection is 

represented by appropriately qualified and responsible employees; therefore it is necessary to 

ensure they receive regular education on security requirements, guidelines and the applicable 

legislation, which will reduce the possibility of human errors. Data protection must provide 

the organisations with ongoing operations, minimisation of commercial damage and a long-

term competitive advantage. 

Keywords: data, electronic operations, organisation, security policy, employees, security risks, 

security measures. 

UDK: 004.056.5(043.2) 
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1 UVOD  

V prvem poglavju magistrske naloge najprej opredeljujemo obravnavani problem in 

podajamo teoretična izhodišča. Predstavljeni so namen in cilji magistrske naloge ter 

predvidene metode za doseganje teh ciljev. Na koncu poglavja so navedene še predvidene 

predpostavke in morebitne omejitve pri pripravi magistrske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Elektronsko poslovanje je postalo vsakdanji del našega življenja, kjer se vse bolj srečujemo s 

čedalje zahtevnejšimi poslovnimi potrebami in vedno večjo odvisnostjo od podatkov. 

»Podatki so eden od najpomembnejših virov v organizaciji« (Kovačič idr. 2004, 198), njihovo 

varovanje pa za organizacije predstavlja zelo zahtevno nalogo. 

V elektronski obliki je shranjenih vedno več podatkov in varnost organizacij (ne glede na 

velikost in lokacijo) dnevno ogroža čedalje večje število varnostnih incidentov, ki jim poleg 

milijardnih finančnih izgub povzročajo tudi izgubo ugleda (Grand Valley State University 

2014). Organizacija Symantec, ki je izvedenec za varstvo podatkov, je leto 2013 razglasila za 

leto najštevilčnejših varnostnih kršitev. Pred varnostnimi incidenti ni varen namreč nihče, niti 

organizacije, ki veliko vlagajo v zaščito in varnost svojih sistemov (Symantec 2014). 

Največ varnostnih incidentov naj bi nastalo zaradi nespoštovanja varnostnih politik (Deloitte 

2009), zato nam obvladovanje tveganj omogoča predvsem dobro premišljena varnostna 

politika, saj zajema ustrezne tehnološke in organizacijske varnostne ukrepe, pri čemer pa je še 

posebej pomembno sodelovanje vseh zaposlenih v organizaciji. Glede na to, da nevarnosti 

nikoli ne počivajo, ne sme počivati niti strokovni razvoj zaposlenih, saj ravno ti predstavljajo 

najšibkejši člen v varnostni verigi. Mednarodna raziskava svetovalne organizacije Deloitte je 

namreč pokazala, da naj bi bil človek namerno ali nenamerno kar v 86 % primerov kriv za 

povzročitev varnostnih tvaganj (Deloitte 2009; Symantec 2014). V raziskavi Statistical 

Bulletina (2009) je bilo ugotovljeno, da je imelo formalno opredeljeno varnostno politiko le 

29,1 % organizacij, obvezna usposabljanja za zaposlene na področju varovanja in zavedanja 

varnostnih tveganj pa je imelo le 14,5 % organizacij.  

Mednarodne raziskave so pokazale, da škoda, ki jo zaposleni povzročijo, namerno ali 

nenamerno, pogosto občutno presega stroške (več tisoč krat), ki sicer ne bi nastali, če bi bil 

vzpostavljen ustrezen sistem varovanja podatkov (Pescatore 2009). 

Zelo malo organizacij v Sloveniji in tudi drugje po svetu se zaveda, da imajo ravno zaposleni 

zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti podatkov. Predvsem še vedno premalo 

pozornosti namenjajo izvajanju izobraževanj, kljub temu, da se je v praksi že večkrat 

pokazalo, da je ravno izobraževanje najučinkovitejše pri zmanjševanju varnostnih tveganj, 

povezanih z zaposlenimi (Hribar 2011, 98).  
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Zagotavljanje varnosti je pri elektronskem poslovanju pomembno tudi zaradi velikega 

tveganja zlorabe osebnih podatkov. Iz največje doslej opravljene raziskave med državami 

članicami Evropske unije (Eurobarometer 2011) o varstvu osebnih podatkov je razvidno, da je 

večina Evropejcev zaskrbljenih glede svoje zasebnosti. In to kjub temu, da so razkritje 

osebnih podatkov sprejeli kot del sodobnega življenja. Le 33 % Evropejcev je namreč 

seznanjenih, da imajo pravico do zaščite njihovih osebnih podatkov in da na tem področju 

obstajajo tudi pristojni nadzorni organi. Zelo pomembno je torej, da smo kolikor je to 

mogoče, seznanjeni s pravicami o zasebnosti in ukrepih za zaščito občutljivih podatkov 

(Grand Valley State University 2014). 

Vsi zaposleni, vsi postopki in vsa tehnologija morajo zato varnostne potrebe obravnavati 

glede na stopnjo kritičnosti za poslovanje ter glede na skladnost z varnostno dokumentacijo. 

Edino obrambo pred varnostnimi incidenti in nesrečami namreč zagotavljajo le »celovitost in 

budnost ter obravnavanje varnosti kot nikoli dokončanega procesa« (Berčič idr. 2003, 13). Le 

to namreč omogoča zmanjševanje poslovne škode ter ohranjanje konkurenčnosti in 

dobičkonosnosti organizacij. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je podrobneje analizirati odnos zaposlenih do varovanja 

računalniško shranjenih podatkov. Zanimata nas predvsem splošno razumevanje zaposlenih o 

pomenu varovanja podatkov in njihov odnos do trenutnih varnostnih ukrepov. Nadalje nas še 

zanima, kako varovanje podatkov dojemajo različne kategorije zaposlenih. 

Cilji magistrske naloge so: 

- Na osnovi študija strokovne literature in sorodnih raziskav opredeliti pomen varovanja 

podatkov v organizacijah. 

- Opredeliti tiste vidike varovanja podatkov, na katere lahko vpliva pozitiven ali negativen 

odnos zaposlenih. 

- Z empirično raziskavo (anketiranjem zaposlenih) analizirati odnos zaposlenih do 

varovanja podatkov v njihovih organizacijah.  

- S statističnimi metodami ovrednotiti raziskovalne hipoteze. 

- Predstaviti ugotovitve raziskave.  

- Podati usmeritve za izboljšanje stanja. 

V raziskovalnem delu magistrske naloge bomo skušali potrditi oziroma zavreči naslednje 

hipoteze: 

- Hipoteza 1: Spol, starost in izobrazba zaposlenih vplivajo na odnos posameznika do 

varovanja podatkov. 

- Hipoteza 2: Zaposleni so seznanjeni z varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo varnost 

podatkov pri elektronskem poslovanju v njihovi organizaciji. 
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- Hipoteza 3: Zaposleni gledajo na varnostne ukrepe kot na dodatno delovno obremenitev. 

- Hipoteza 4: Zaposlenim se zdi trenutna raven varovanja podatkov v njihovi organizaciji 

ustrezna. 

- Hipoteza 5: Poznavanje IKT med zaposlenimi pozitivno vpliva na njihov odnos do 

varovanja podatkov pri elektronskem poslovanju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem delu smo uporabili 

deskriptivno metodo, s katero smo opredelili ključne teoretične vsebine varovanja podatkov, 

ki smo jih povzemali iz domače ter tuje strokovne literature, ki je bila dostopna v tiskani in 

elektronski obliki. 

V empiričnem delu smo podatke za preverjanje odnosa zaposlenih do varovanja podatkov 

zbirali s pomočjo spletne ankete, ki je bila izdelana s pomočjo spletne strani www.1ka.si. 

Povezava do vprašalnika je bila prek elektronske pošte posredovana na elektronske naslove 

omejenemu krogu prijateljev, ki so zaposleni v slovenskih organizacijah in v okviru svojega 

dela poslujejo elektronsko. Prosili smo jih tudi, da vprašalnike distribuirajo naprej. 

Pričakovali smo, da bomo prejeli 100 pravilno izpolnjenih vprašalnikov iz celotne Slovenije.  

Analiza podatkov je izvedena s statističnim programom SPSS, rezultati pa so prikazani v 

obliki slik, preglednic in opisno. 

Vpliv spola, starosti in izobrazbe zaposlenih na odnos posameznika do varovanja podatkov 

smo preverjali s pomočjo Hi-kvadrat testa (hipoteza 1). Vpliv spola na seznanjenost z IKT ter 

varnostnimi tveganji in ukrepi smo ugotavljali z Mann-Whitneyjevim testom. Nazadnje nas je 

še zanimalo, ali je seznanjenost z IKT in  varnostnimi tveganji ter ukrepi odvisna od starostne 

kategorije in izobrazbe (Kruskal-Wallisov test). 

Z neparametričnim Runs testom smo prevejali seznanjenost zaposlenih z IKT in varnostnimi 

tveganji ter ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov (hipoteza 2). Prevejali smo tudi, ali 

varnostni postopki zaposlenim predstavljajo dodatne delovne obremenitve (hipoteza 3) in ali 

se anketirancem zdi trenutna raven varovanja podatkov v njihovi organizaciji ustrezna 

(hipoteza 4). 

S pomočjo testa ANOVA smo pri preverjanju hipoteze 5 ugotavljali, ali je seznanjenost z 

varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od starostne kategorije, pa tudi, ali obstajajo razlike 

med seznanjenostjo z varnostnimi tveganji in ukrepi glede na skupine, ki se razlikujejo po 

mnenju o nadzoru nad zaposlenimi. Spearmanov test nam je pomagal ugotoviti, ali se 

seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povečuje z obiskom izobraževanj, ki se jih 

zaposleni udeležijo. Pri vprašanju, ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi 
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povezana z dejanskimi ukrepi, ki jih zaposleni izvajajo, smo si pomagali s pomočjo 

Pearsonove korelacije. Sledil je še test povprečij, s pomočjo katerega smo preverjali, ali so 

moški bolje seznanjeni z varnostnimi tveganji in ukrepi od žensk ter vpliv med seznanjenostjo 

z varnostnimi tveganji in ukrepi ter slabo navado uporabe enakega gesla za različne storitve.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Pred začetkom obravnavanja problema smo predpostavljali, da bomo v procesu obravnave 

teoretičnih pogledov na obravnavano področje lahko pridobili za to ustrezne tuje in domače 

vire.  

Omejitev pri nastanku magistrske naloge je morebitno pomanjkljivo število anketirancev pri 

analizi odnosa zaposlenih do varovanja podatkov v njihovih organizacijah. Omejitev 

predstavlja tudi objektivnost odgovorov anketirancev na zastavljena vprašanja. Glede na to, 

da je bila anketa anonimna, ne moremo ugotoviti, iz katerih organizacij smo dobili podatke. 

Prav tako ne moremo niti potrditi, da je vzorec reprezentativen za celotno Slovenijo. 
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2 VAROVANJE PODATKOV 

Podatki v organizacijah predstavljajo pomembne poslovne sestavine. Glede na to, da vplivajo 

na poslovne učinke, je nujno, da se jih obvaruje pred varnostnimi tveganji. Pri tem se je treba 

zavedati, da je varovanje podatkov naloga vseh zaposlenih v organizaciji. 

Šverko (2009, 923) je mnenja, da: 

[…] vidik varnosti podatkov postaja vse kompleksnejši, ker se organizacije povezujejo in v 

njihovih procesih sodeluje vedno več udeležencev, tako notranjih kakor zunanjih.  

Varnost organizacij zaradi vse večje odvisnosti od podatkov ogroža vedno večje število 

različnih nevarnosti, kot so računalniški virusi, črvi, prevare, hekerji … Vse pogostejše so tudi 

kraje podatkov, kar posledično vodi do razkritja poslovnih podatkov. Pri tem se kršijo 

človekove pravice in zakonodaja, čemur sledijo tožbe, kazni in izguba ugleda organizacije. 

Vsem nevarnostim je torej skupno, da se pojavljajo vse pogosteje, so bolj ambiciozne in 

vedno bolj prefinjene. Podatkov v teh primerih tako ni možno več obnoviti ali pa je postopek 

zelo dolgotrajen. V določenih primerih organizacije ne morejo uporabljati niti tistih aplikacij, 

ki niso neposredno povezane z izgubljenimi podatki (Petrocelli 2005).  

Petrocelli (2005) navaja naslednje primere nevarnosti za organizacije, ki se lahko pojavijo pri 

neustreznem varovanju podatkov:   

- zmanjšanje prodaje (izguba podatkov in onemogočeno komuniciranje s strankami); 

- onemogočeno delovanje organizacij (izguba vseh podatkov); 

- tožbe in kazni (kazni pristojnih organov v primerih neupoštevanja zakonov);  

- kraje občutljivih podatkov in kršitve, povezane z njimi (osebni podatki ...).  

Navedene nevarnosti so za organizacije lahko pogubne, zato je nujno upoštevanje varnostnih 

predpisov, s katerimi si zagotovimo varno in uspešno poslovanje. Raziskave organizacije 

Deloitte (2011) namreč dokazujejo, da samo 8 % organizacij ravna varnostno ustrezno. 

Organizacija Price Waterhouse Coopers (2013) je v 128 državah raziskala, da ima ustrezno 

varnostno strategijo le 42 % organizacij, medtem ko je strategija v ostalih organizacijah 

pomanjkljiva in odzivanje na grožnje neustrezno. Skrb zbujajoča je tudi ugotovitev raziskave 

organizacije Verizon (2012), ki kaže, da bi 97 % zaznanih varnostnih incidentov lahko 

preprečili že z enostavnimi oziroma osnovnimi varnostnimi rešitvami, ki pa jih organizacije 

ne razvijajo. Splošno neučinkovitost pri zagotavljanju varnosti pa se najpogosteje povezuje z 

neučinkovitim vodstvom (Deloitte 2011). 

2.1 Pomembnost varovanja podatkov 

Kovačič in drugi (2004, 198) navajajo: 
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V sodobnem poslovnem okolju so podatki v organizacijah pomemben segment poslovne politike. 

Podatki so eden od najpomembnejših virov v organizaciji in jih obravnavamo kot  druge vire 

organizacije.  

Andress (2011, 14) pojasnjuje, da je zato zelo pomembno, da podatke in sisteme varujejo pred 

nepooblaščenimi dostopi, uporabo, razkrivanjem, prekinitvijo delovanja, spreminjanjem in 

uničenjem. Poenostavljeno, gre za varovanje podatkov in sistemov pred tistimi, ki bi jih 

poskušali zlorabiti. 

Glede na to, da se vse bolj srečujemo z vedno zahtevnejšimi poslovnimi potrebami in vedno 

večjo odvisnostjo od podatkov, je varovanje podatkov zelo zahtevna naloga. Hitro 

spreminjajoča se tehnologija in okolje namreč predstavljata nove nevarnosti za računalnike in 

računalniška omrežja, nam pa primanjkuje ključnih strokovnih znanj in izkušenj na mnogo 

pomembnih področjih. Tudi Kovačič in drugi (2004, 196) so mnenja, da se zaradi vse večje 

konkurenčnosti in zmogljivosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij pred organizacije 

»postavljajo zahteve po več in kakovostnejših podatkih ter ustreznejšem ravnanju z njimi«. 

Z namenom zagotovitve ustreznega nivoja zaščite podatkov je zelo pomembno, da se določita 

stopnja in trajanje zaupnosti podatkov. Ker imajo podatki različne stopnje občutljivosti in 

kritičnosti, nekateri zahtevajo dodatno zaščito oziroma posebno obravnavo. Podlaga za 

določitev posamezne stopnje zaupnosti je ocena pomena podatkov in možnih škodljivih 

posledic za delovanje organizacije, ki bi lahko nastale, če bi bili razkriti ali bi do njih 

nepooblaščeno dostopale tudi tretje osebe. 

Za zagotavljanje varnosti podatkov moramo zagotoviti tudi naslednje lastnosti (Andress 2011, 

4): 

- Zaupnost: zagotavlja, da do podatkov oziroma informacij dostopajo le avtorizirani 

uporabniki. S tem želimo doseči, da lahko posamezne podatke vidijo le za to pooblaščene 

osebe. 

- Celovitost: ohranja integriteto oziroma neokrnjenost podatkov. To pomeni, da podatki ne 

smejo biti ustvarjeni, spremenjeni ali uničeni brez vednosti lastnika podatkov. 

- Razpoložljivost: koncept razpoložljivosti pomeni, da morajo biti podatki kjerkoli in 

kadarkoli na voljo pooblaščenim uporabnikom. 

Zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov pomaga zmanjševati tveganja 

in ohranjati konkurenčne prednosti organizacij (Andress 2011, 4). 
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Slika 1: CIA trojček 

Vir: Andress 2011, 5. 

CIA trojček (slika 1) prikazuje, da morajo biti pri varovanju podatkov prisotne vse tri 

lastnosti, saj zagotavljajo, da imajo dostop do podatkov le pooblaščene osebe. Zagotavljajo pa 

tudi ohranjanje neokrnjenosti podatkov in razpoložljivost podatkov pooblaščenim 

uporabnikom. 

Egan in Mather (2005) navajata še priporočila, ki veljajo za najboljšo prakso pri varovanju 

podatkov: 

- varnostna dokumentacija; 

- izobraževanje in usposabljanje za varovanje podatkov; 

- prijava incidentov; 

- upravljanje neprekinjenega poslovanja. 

Navedena priporočila se lahko uporabljajo v večini organizacij in v večini okolij, pri čemer je 

treba upoštevati tveganja, ki pretijo organizaciji. 

2.2 Elektronsko poslovanje 

V današnjem času tradicionalni način poslovanja organizacij vse pogosteje nadomešča 

elektronsko poslovanje, ki »v najširšem smislu vključuje uporabo vseh oblik informacijske in 

komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih« (Gradišar 2003, 20). Storitvenim in 

proizvodnim organizacijam omogoča izboljševanje komuniciranja z vsemi, ki so udeleženi pri 

poslovanju z njimi.  
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Elektronsko poslovanje tako organizacijam nudi nove možnosti poslovanja, kjer je predvsem 

pomembno, da jim omogoča zmanjševati stroške poslovanja in izboljševati odzivni čas, ki je 

potreben za izvajanje procesov poslovanja.  

2.2.1 Opredelitev elektronskega poslovanja 

Groznik in Lindič (2007, 2) sta mnenja: 

Elektronsko poslovanje pomeni poslovati elektronsko, oziroma poslovati v elektronski obliki z 

uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije.  

 

Sulčič, Sulčič in Lesjak (2007, 2) navajajo: 

Nanaša se na široko področje izmenjave najrazličnejših podatkov, sporočil, oglaševanja, tržnega 

raziskovanja, založništva, prodaje in nakupa blaga in storitev, plačevanja in finančnih prenosov, 

skupne uporabe baz podatkov ipd.  

 

Turban in drugi (2008, 4) menijo, da pri elektronskem poslovanju veliko vlogo predstavlja 

predvsem internet, prek katerega organizacije izvajajo svoje aktivnosti in so v stiku s 

strankami in poslovnimi partnerji. Bavec in Manzin (2011, 35) navajata, da: 

[…] informacijska in komunikacijska tehnologija, posebej pa internet, omogočata prostorsko 

ločevanje posameznih aktivnosti in delavcev, ki so bili prej iz fizičnih in ekonomskih razlogov 

združeni na eni lokaciji. 

 

Glede na to, koliko je internet razširjen, »danes skoraj ni poslovanja, ki ne bi vsaj v eni fazi 

potekalo prek interneta« (Sulčič 2008, 347). Internet namreč nudi neizmeren spekter 

informacijsko-komunikacijskih storitev, ki zajemajo predvsem pošiljanje elektronske pošte in 

dostopanje do spletnih strani. Omogoča tudi izjemno nizko ceno takojšnjega prenosa 

neizmernih količin podatkov, njegova globalnost pa omogoča komunikacijo vsakega z 

vsakim. Zaradi vedno večje stopnje mobilnosti bo vseobsežen in skoraj edini komunikacijski 

medij bližnje prihodnosti (Bavec in Manzin 2011, 15). 

2.2.2 Razvoj elektronskega poslovanja 

Prve sledi elektronskega poslovanja so se začele pojavljati že ob koncu šestdesetih let 

prejšnjega stoletja. Najprej so se razvile računalniške mreže in internet, nato se se začele 

združevati telekomunikacijske in informacijske tehnologije, oblikovati so se začeli prvi 

standardi za računalniško izmenjavo podatkov. V sedemdesetih letih je prišlo do finančnih 

prenosov v bankah, v začetku osemdesetih pa do prenosa datotek in računalniške izmenjave 

podatkov v organizacijah. Uporabljati se je začela elektronska pošta, avtomatiziralo se je tudi 

pisarniško delo. Sredi osemdesetih se je tako povečala dostopnost in izmenjava podatkov prek 

interneta. Različne klepetalnice in elektronske konference so omogočile komunikacijo prek 

interneta (Valh 2008). 
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Elektronsko poslovanje je zaradi enostavne uporabe doživelo velik vzpon sredi devetdesetih 

let (1996) in traja še danes. Takrat se je namreč začela množična uporaba interneta, ki 

omogoča globalno poslovanje brez geografskih meja. Najbolj priljubljena storitev na internetu 

je postal svetovni splet, ki se najpogosteje uporablja pri elektronskem poslovanju (Valh 2008, 

7; Tian in Concetta 2008, 8). 

2.2.3 Prednosti elektronskega poslovanja 

Lipovšek (2009, 5) in Nemat (2011, 100) navajata, da je elektronsko poslovanje zelo 

pomembno, saj omogoča:  

- povezovanje med strankami in organizacijami, 

- notranje poslovanje organizacij, 

- poslovanje med samimi organizacijami, 

- poslovanje državne uprave med seboj ter s krajani. 

Organizacijam elektronsko poslovanje zagotavlja torej (Groznik, Trkman in Lindič 2009, 2): 

[…] zniževanje stroškov poslovanja, zniževanje obsega zalog, skrajševanje poslovnega cikla, 

zviševanje kakovosti proizvodov in storitev ter zniževanje stroškov trženja in prodaje in 

ustvarjanje novih priložnosti. 

V nadaljevanju Groznik, Trkman in Lindič (2009, 2) opisujejo: 

- Nižji stroški poslovanja: Organizacije iščejo možnosti zniževanja nabavnih stroškov s 

pomočjo aktivnega sodelovanja z njihovimi najpomembnejšimi dobavitelji. Na takšen 

način so jim omogočeni količinski popusti in neposredno povezovanje njihovih nakupnih 

ter proizvodnih procesov. 

- Zmanjševanje obsega zalog: Za organizacije je nujna dobra povezanost z dobavitelji, s 

pomočjo katerih oskrbujejo svoje poslovne procese. Zaloge namreč za organizacije 

predstavljajo visoke stroške, zato je nujno, da se hitro obračajo in s tem zagotovijo 

učinkovitejše poslovanje.  

- Skrajševanje poslovnega cikla: Skrajševanje poslovnih ciklov organizacijam omogoča 

zniževanje stroškov in hitrejše odzivanje na potrebe na trgu.  

- Zviševanje kakovosti proizvodov in storitev: Organizacije lahko s pomočjo podatkov o 

potrošnikovih navadah, ki jih zagotovi elektronsko poslovanje, preverjajo stopnjo 

zadovoljstva kupcev ter ugotavljajo odstopanja in vzroke zanje. 

- Ustvarjanje novih tržnih priložnosti: Uporaba interneta organizacijam pomaga odpravljati 

fizični problem širitve pri povečevanju prodajnih zmogljivosti. Neposredno naročanje 

namreč odpravlja časovne zamude pri ročnem izpolnjevanju naročil. 

Večina sprememb, ki jih povzroča elektronsko poslovanje, je torej pozitivnih, saj omogoča 

odpravljanje občutka oddaljenosti in vzdrževanje zasebnih ter poslovnih stikov. Omogoča 

tudi povezovanje posameznikov s skupnimi interesi in posredovanje podatkov med 
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strokovnjaki različnih profilov. Zaradi hitro spreminjajoče se tehnologije pa povzroča tudi 

ogromno sprememb v zasebnem in poslovnem okolju.  

2.3 Varnostna tveganja in varnostni ukrepi  

Internet je omrežje, ki je odprto in dostopno širokemu krogu uporabnikov, vendar v svoji 

zasnovi nima integrirane funkcije varovanja podatkov. Zato uporaba interneta za organizacije 

predstavlja tudi določena tveganja, ki jih lahko obvladujemo s pomočjo tehnoloških in 

organizacijskih varnostnih ukrepov.  

2.3.1 Potencialna tveganja 

Takoj ko računalnik povežemo z internetom, ga izpostavimo številnim nevarnostim, kot so 

hekerji, prevare, virusi in črvi. Internetno omrežje je priložnost za vse tiste, ki hočejo okužiti 

naš računalnik, lahko pa tudi vdrejo v sistem in se okoristijo z zaupnimi podatki. Pravilni in 

točni podatki v današnjem času predstavljajo eno izmed največjih dobrin, s katero imamo 

prednost pred ostalimi konkurenti (Egan in Mather 2005, 90). 

Bavec in Manzin (2011, 26) pojasnjujeta, da je večina podatkov in komunikacij prek 

internetnega omrežja na razpolago praktično vsem udeležencem in se tako povečuje tveganje 

zaradi možnega vdora ter zlorabe podatkov. Glede na to, da smo bili v zadnjih letih seznanjeni 

z (Bavec in Manzin 2011, 26): 

[…] vdorom v omrežja in strežnike številnih korporacij in vladnih organizacij po svetu, je varnost 

še vedno eden temeljnih in ne povsem rešenih problemov, s katerimi se srečujejo organizacije, ki 

za svoje delovanje intenzivno uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. 

Uporabniki svetovnega spleta smo tako dnevno izpostavljeni varnostnim tveganjem. Zavedati 

se moramo, da so sodobne oblike spletnega kriminala zasnovane na najnovejših razpoložljivih 

tehnologijah in prehitevajo varnostne ukrepe. Pri zagotavljanju varnosti se navadno 

osredotočamo na tehnološke varnostne ukrepe, pri čemer premalo pozornosti namenjamo 

uporabnikom, ki so največkrat povzročitelji incidentov. Med potencialne storilce varnostnih 

incidentov sodimo namreč prav vsi. Do zlorab osebnih in zaupnih podatkov največkrat prihaja 

ravno zaradi neprevidnosti ali naivnosti uporabnikov, nekateri izmed njih pa se niti ne 

zavedajo svojih odgovornosti. Tako zaupajo svoje podatke napačnim ljudem, ali pa jim celo 

na enostaven način omogočijo dostop do njih.  

Pinterič in Svete (2007, 190) sta mnenja, da varnostna oprema, tudi najdražja in 

najsodobnejša, ne pomeni dovolj zaščite, saj je človek namreč še vedno najšibkejši člen v 

varnostni verigi. Zato sta poleg dobre varnostne politike in striktnega preverjanja skladnosti 

teorije s prakso nujna zdrava mera razuma pri uporabi internetnih storitev ter stalno 



 

  

 

11 

izobraževanje uporabnikov o varni rabi e-storitev in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni pri 

uporabi določene tehnologije. 

Številne varnostne kršitve se torej kljub številnemu govorjenju o nevarnostih še vedno 

dogajajo znotraj organizacije. Stalno grožnjo predstavljajo ravno nezadovoljni ali nepošteni 

zaposleni in neprevidnost ima lahko hude posledice. Predvsem je zelo težko zaustaviti 

zaposlene na visokih položajih, ki imajo neomejena pooblastila za dostop (Greengard 2013). 

Zanimivo je, da je za številne organizacije izobraževanje še vedno drugotnega pomena, saj se 

jim zdi zelo neproduktivno zaposlene odmikati od dela. Če bi bili vsi zaposleni ustrezno 

usposobljeni in bi opravljali delo v skladu z varnostnimi pravili, bi lahko varnostne kršitve 

preprečili ali pa vsaj uspešno nadzirali. 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj najpogostejših oblik varnostnih tveganj, kar pa še 

zdaleč ne predstavlja vseh oblik tveganj v organizacijah.  

Virusi: Informacijski pooblaščenec (2009, 9) viruse opisuje kot predstavnike zlonamerne 

programske: 

[…] kode, ki živijo znotraj datotek (datoteke urejevalnika besedil Word, urejevalnika preglednic 

Excel in ostalih). Ob odprtju okužene datoteke se virus razširi in okuži ostale datoteke na 

računalniku. 

Poznamo viruse, ki okužijo zagonski sektor računalnika, takšne, ki okužijo datoteke, 

kombinirane viruse in makro viruse (ti so napisani v določenem makro jeziku). Ob dostopu do 

okužene izvršilne datoteke se najprej izvede zlonamerna koda, šele nato se zažene originalna 

datoteka. Če je okužen zagonski sektor računalnika, to navadno pomeni, da je virus spremenil 

navodila, kako naj se zažene računalnik (lahko bi, na primer, ob zagonu izvršil brisanje vseh 

podatkov na trdem disku). Makro virusi okužijo dokumente, ne izvršilnih datotek, in se širijo 

s prenosom okuženih dokumentov (Pinterič in Svete 2007, 188; Mollin 2005). 

Črvi: Od virusov se razlikujejo v tem, da si sami poiščejo žrtve okužbe. Njihov namen je, da 

se čim hitreje širijo po svetovnem spletu in tako okužijo čim več računalniških sistemov. Na 

takšen način pridobijo nadzor nad računalniki in raznovrstnimi podatki. Daleč največ črvov se 

širi prek nezaželene elektronske pošte (spam), zelo preprosto pa se jim izognemo, če ne 

odpiramo elektronske pošte, za katero nismo prepričani o njeni vsebini (Pinterič in Svete 

2007, 189; Bhardway 2007). 

Črv Morris je bil prvi varnostni incident in je leta 1988 onemogočil 10 % internetnih 

sistemov. Nato se je zvrstilo še zelo veliko varnostnih incidentov, njihove posledice pa 

postajajo čedalje bolj zapletene in povzročajo čedalje več stroškov (Egan in Mather 2005, 4). 

Trojanski konji: To so še ena kategorija škodljivcev in v računalnike pridejo kot legitimni 

programi. Z uporabnikovo namestitvijo legitimnega programa napadalci pridobijo nadzor nad 

računalnikom (Informacijski pooblaščenec 2009, 9; Stewart, Tittel in Chapple 2008). 
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Logične bombe: Sodijo med škodljivo programsko opremo (Pinterič in Svete 2007, 189): 

[…] ki se aktivira le v določenih okoliščinah, na primer določenega dne v letu. Če tega dne 

uporabnik ne prižge računalnika, bo vse v redu, v nasprotnem primeru pa je lahko, na primer, ob 

vse datoteke, ki so shranjene na trdem disku. 

Hekerji: Wall (2007, 53) meni, da so hekerji skupine računalniških privržencev, ki imajo 

različne interese. Vsem je skupno, da se okoriščajo z napakami in pomanjkljivo varnostjo 

razpoložljivih tehnologij. Vzroki njihovega ravnanja so predvsem možnost zaslužka, 

aktivizem, pridobivanje podatkov … Škodljivo delovanje hekerjev lahko z določenimi ukrepi 

za zagotavljanje varnosti zmanjšamo, vendar njihovega delovanja ne bomo nikoli popolnoma 

onemogočili.  

Socialni inženiring: Informacijski pooblaščenec (2009, 5) socialni inženiring opisuje kot 

tehnike napadalcev, s pomočjo katerih skuša prepričati: 

[…] uporabnika ali administratorja sistema, da mu izda avtentikacijske podatke, s katerimi se nato 

nezakonito prijavi v sistem.  

Napadalci tako izkoriščajo »odzivanje ljudi v določenih situacijah (npr. pod pritiskom)« in s 

»pomočjo obvladovanja veščin prevzemanja identitete drugih ljudi izjemno uspešno pridobijo 

pomembne podatke«. 

Napad s pomočjo socialnega inženiringa je sestavljen iz štirih korakov, ki si sledijo v 

naslednjem zaporedju (Informacijski pooblaščenec 2009, 7): 

 

Slika 2: Štirje koraki socialnega inženiringa 

Vir: Informacijski pooblaščenec 2009, 7. 

Zbiranje podatkov: Prvi in najpomembnejši korak socialnega inženiringa je zbiranje 

kakovostnih podatkov. Mednje sodijo osebni podatki posameznikov in podatki o 

organizacijah, s pomočjo katerih nato napadalci vzpostavijo odnos z žrtvami.  

Vzpostavitev odnosa: Napadalci v tej fazi vzpostavijo in razvijajo odnos z žrtvami, katerim 

skušajo vzbuditi občutek zaupanja do napadalcev in na takšen način pridobiti zaupne podatke.  
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Izkoriščanje odnosa: Po pridobitvi zaupanja in vzpostavitvi odnosa z žrtvami napadalci to 

zaupanje izkoristijo za pridobitev želenih podatkov.  

Izvedba zastavljenega cilja: V zadnjem koraku napadalci s pridobljenimi podatki uresničijo 

zastavljene cilje. Do zastavljenega cilja napadalce po večini pripeljejo že sami podatki, lahko  

pa jim pomagajo tudi  pri vdorih v računalniške sisteme organizacij.  

Piškotki: Piškotki so majhne tekstovne datoteke (Informacijski pooblaščenec 2013, 2): 
[…] ki se naložijo na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem 

ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika 

prepoznala.  

To omogoča analiziranje prometa spletnih strani in sledenje uporabnikom. Glede na to, da 

imajo posamezniki pravico do varstva svojih podatkov, piškotki torej pomenijo poseg v 

njihovo zasebnost. Nova zakonodaja o elektronskih komunikacijah s 15. junijem 2013 

uporabo piškotkov omejuje s pogoji in nasveti za dovoljeno uporabo. Ključno pa je 

(Informacijski pooblaščenec 2013, 2): 

[…] da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena 

izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu. 

Glavni cilj zakonodaje (Informacijski pooblaščenec 2013, 3): 
[…] je tako predvsem boljše varovanje zasebnosti uporabnikov spleta tako, da so o piškotkih 

ustrezno obveščeni in jim je ponujena možnost odločanja. 

2.3.2 Tehnološki varnostni ukrepi 

Tehnološki vidik varovanja podatkov se izraža kot uvajanje in vgrajevanje širokega nabora 

različnih varnostnih tehnologij. Zajema uvajanje tehnologije, ki omogoča izvedbo varnostnih 

načel in nalog varovanja podatkov (računalniška in strojna oprema, varnostni parametri). 

Tehnološki varnostni ukrepi morajo namreč zagotavljati podporo pri varovanju prenosa 

podatkov med različnimi subjekti v organizaciji in zunaj organizacije (Berčič idr. 2003, 38). 

Varnostna tehnologija je sestavljena iz nadzora dostopa, požarnih zidov, protivirusne 

programske opreme, upravljanja pomanjkljivosti, zaznavanja vdorov, filtriranja vsebine in 

šifriranja (Egan in Mather 2005, 32). 

Nadzor dostopa: Pri nadzoru dostopa do računalniških sistemov in pri omejitvi uporabnikov 

na določene funkcije, glede na njihove potrebe in raven pooblastila, se uporabljajo trije 

postopki. S preverjanjem pristnosti se določa naša identiteta, pooblaščanje določa pravice do 

dostopov, nadzor nad obema postopkoma pa je omogočen z vodenjem računov. 

Najosnovnejša oblika preverjanja pristnosti so uporabniška imena in gesla (Egan in Mather 

2005, 33). 
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Požarni zidovi: To so elektronske ograde v računalniškem okolju. Sestavljeni so iz filtrov, ki 

omogočajo vstop v omrežja organizacij samo pooblaščenim uporabnikom in podatkom, ki 

izpolnjujejo določena merila (Egan in Mather 2005, 35). 

Protivirusna programska oprema: Omogoča preprečevanje okužb računalnikov (virusi, črvi, 

trojanski konji). Treba jo je redno posodabljati, saj hekerji vsak mesec izdelajo na stotine 

virusov (Egan in Mather 2005, 37).  

Čeprav imajo požarni zidovi in protivirusni programi pri zagotavljanju varnosti veliko vlogo, 

pa odražajo le majhen del v celotnem sistemu obrambe, kajti študije na tem področju 

dokazujejo, da največjo nevarnost za odtekanje podatkov predstavljajo tako imenovani 

insajderji (Podbregar 2007, 22). 

Upravljanje pomanjkljivosti: Pomeni proaktiven način odstranjevanja pomanjkljivosti iz 

programa za varovanje podatkov. Učinkovit varnostni program vključuje uporabo samodejnih 

orodij za upravljanje pomanjkljivosti, ki identificirajo mogoče ranljive točke v računalniškem 

okolju. Orodja za upravljanje pomanjkljivosti primerjajo vaše okolje z zbirko podatkov o 

znanih ranljivih točkah in določijo, ali ima vaše okolje katero izmed pomanjkljivosti (Egan in 

Mather 2005, 38). 

Zaznavanje vdorov: Sistemi za zaznavanje vdorov izvajajo nadzor nad prometom in dogodki 

v omrežjih ter odjemalci. Orodja za zaznavanje vdorov in upravljanje pomanjkljivosti skupaj 

identificirajo ranljive točke ter zaznajo nepooblaščene vsiljivce (Egan in Mather 2005, 39; 

Kappel, Velte in Velte 2009). 

Filtriranje vsebine: Pri tem gre predvsem za omejevanje dostopa do neprimernih vsebin z 

uporabo informacijskega sistema organizacije. V organizacijah se filtriranje najpogosteje 

uporablja za preprečevanje dostopa do neželenih vsebin na internetu in filtriranje neželene 

pošte (Egan in Mather 2005, 41).  

Walkenbach in drugi (2010, 859) pojasnjujejo, da filtriranje elektronske pošte deluje na 

osnovi dveh principov: 

- glede na vsebino elektronskega sporočila (pregledovanje besed ali stavkov, ki bi lahko bili 

vsebina neželene e-pošte); 

- glede na pošiljatelja (preprečitev ali dopustitev prejemanja elektronske pošte znanih 

pošiljateljev). 

S filtriranjem elektronske pošte preprečimo prejemanje neželene pošte oziroma ločimo 

neželena prejeta elektronska sporočila od pravih.  

Varnostno šifriranje: Pri delu z občutljivimi podatki ima pomembno vlogo varnostno 

šifriranje, ki vsebino zaščiti pred nepooblaščenimi dostopi. Elektronski dokument se z 
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algoritmom spremeni v neberljivo obliko, šifrirni ključ pa omogoča spremembo v prvotno 

berljivo obliko (Arhiv Republike Slovenije 2006, 96; Dull in Gelinas 2010). 

Šifriranje se uporablja za: 

- zaščito zaupnosti podatkov, 

- ugotavljanje celovitosti elektronskih sporočil, 

- dokazovanje ali preverjanje identitete pošiljatelja elektronskega sporočila (digitalni 

podpis, nezmožnost zanikanja). 

V skladu z razpoložljivo tehnologijo in predpisi, ki se nanašajo na šifrirne metode pri 

elektronskem poslovanju, je nujno oblikovanje in vzdrževanje varnostnih standardov ter 

postopkov upravljanja in uporabe šifrirnih algoritmov ter šifrirnih ključev. 

Harrison in Taylor (2009, 68) pojasnjujeta, da lahko šifriranje izvajamo na podlagi 

simetričnega in asimetričnega šifriranja.  

Simetrično šifriranje omogoča uporabo istega ključa tako za šifriranje kot za dešifriranje. 

Uporabnika pri postopku uporabljata skupni ključ, hitrost šifriranja pa predstavlja prednost te 

metode. 

 

Slika 3: Simetrično šifriranje 

Vir: Gradišar 2003, 313. 

 

Asimetrična metoda za šifriranje in dešifriranje uporablja različna ključa, ki skupaj 

predstavljata par (javni in zasebni ključ uporabnika). Uporabnik ima tako en ključ, ki je javno 

dostopen, drugi ključ pa je zaseben in znan le lastniku. S tem načinom šifriranja se lahko 

uporabnik v elektronskem svetu identificira (s svojim zasebnim ključem, ki ga nato drug 

uporabnik lahko preveri z javnim ključem – digitalni podpis) ali uporabi zgolj za šifriranje 

prenesene vsebine (dokument se šifrira z javnim ključem prejemnika, dešifrira pa ga s svojim 

zasebnim ključem). 
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Slika 4: Asimetrično šifriranje 

Vir: Gradišar 2003, 315. 

Bavec in Manzin (2011, 30) menita, da še: 

[…] posebej kaže poudariti pomen varnih elektronskih podpisov, ki temeljijo na asimetrični 

kriptografiji (ločevanje osebnega in javnega ključa). Trenutno je to edina tehnologija, ki 

zagotavlja nedvoumno identifikacijo posameznikov in nezmožnost ponarejanja ali spreminjanja 

podpisanih dokumentov. 

Varen elektronski podpis »mora biti izključno povezan s podpisnikom in je tako iz njega 

mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika«. Zelo pomembno je tudi (Perklik 2014):  

[…] da je povezan s podatki, na katere se nanaša in bi bila opazna vsaka sprememba teh podatkov 

ali povezave z njimi, ki bi se zgodila po podpisu.  

  

Slika 5: Pregled tehnoloških ukrepov za varovanje podatkov 

Vir: Egan in Mather 2005, 42. 
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2.3.3 Organizacijski varnostni ukrepi 

Organizacijski varnostni ukrepi zajemajo (Berčič idr. 2003, 34): 

- določitev jasne strategije zagotavljanja varnosti, ki mora biti natančno pojasnjena v interni 

dokumentaciji (varnostne politike, pravilniki, standardi …); 

- opredelitev odgovornosti vseh zaposlenih pri uresničevanju strategije zagotavljanja 

varnosti podatkov; 

- vpeljevanje postopkov za varovanje podatkov za varnejše delovanje poslovnih procesov 

organizacije. 

Našteti organizacijski varnostni ukrepi imajo pogosto ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti 

podatkov v organizacijah. 

Varnostna dokumentacija: Varnostni postopki morajo biti jasno napisani in preprosto 

dosegljivi, da lahko vsi zaposleni razumejo svoje vloge in odgovornost na področjih, kot je 

sprejemljiva uporaba računalnikov za poslovne potrebe. Zaposleni namreč običajno na 

računalnik gledajo kot na svojo lastnino, in ne kot na lastnino organizacije. Glede na to, da 

pravilniki omejujejo vedenje zaposlenih, naj pri sestavljanju teh pravilnikov tesno sodelujejo 

kadrovski in pravni oddelki. Pomembno je, da jim jih tudi razložite in pri tem obdelate 

naslednje ključne teme, ki so (Egan in Mather 2005, 121): 

- Zaščita podatkov - jasno razložite, da je za varovanje podatkov v računalniku, s katerim 

dela zaposleni, odgovoren zaposleni sam. Sem spadajo tudi kritični podatki, kot so imena 

in naslovi strank. V primeru izgube podatkov lahko pride do osramotitve ali celo do 

kaznovanja organizacije. 

- Neposlovna uporaba - zaposleni morajo razumeti omejitve neposlovne uporabe e-pošte in 

interneta. Sem spada oblikovanje spletnih strani z neprimerno vsebino, kot so 

pornografija, sovraštvo in igranje na srečo, pa tudi uporaba službenega e-poštnega naslova 

za osebne ali neprimerne zadeve, ker je del službenega e-poštnega naslova tudi ime 

organizacije. 

- Kršitve pravilnikov - določite dejanja, ki bodo obravnavana kot kršitve pravilnikov. 

Določite tudi posledice v primeru kršitve pravilnikov. 

- Varovanje računalnikov zaposlenih - zahtevajte uporabo gesel in zaklepanje 

računalnikov, ki niso v uporabi.  

- Nepooblaščena programska oprema - omejite uporabo neposlovne programske opreme, 

prenašanje nepooblaščene programske opreme in skupno rabo podatkov. Vse to ovira 

poslovne aplikacije in izdelke za varovanje podatkov. Poleg tega pa poveča tudi stroške 

vzdrževanja računalnikov, ko ti računalniki povzročijo težave. Uporaba nelicenčne 

programske opreme je še posebej težavna, ker je lahko zaradi tega organizacija 

kaznovana. 
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Izobraževanje zaposlenih: Redno izobraževanje na področju varovanja podatkov zmanjšuje 

možnost človeške napake. Za zagotavljanje varnosti v organizacijah lahko zadostuje že 

osnovno izobraževanje o upravljanju gesel, varnemu spletnemu brskanju, neposrednemu 

sporočanju in uporabi elektronske pošte. Zato ni nobene potrebe, da bi zaposlene 

obremenjevali s podrobnostmi o požarnih zidovih in sistemih za zaznavanje vdorov, temveč je 

bolje, da jih osredotočimo na prakso varne uporabe računalnika in druge teme, povezane z 

varovanjem podatkov (Ciampa 2009). 

Nadležna in neustrezna pravila lahko namreč zmanjšajo delovno storilnost, zaposlene pa celo 

spodbudijo, da jih zaobidejo. Na takšen način dosežemo le nasproten učinek, ki povzroči 

povečanje varnostnih tveganj (Greengard 2013). 

Uporaba interneta in elektronske pošte: Dodelitev pravice uporabe internetnih storitev za 

posameznega uporabnika bi morala izhajati iz potreb poslovnega procesa. Pravico dostopa je 

zato treba oceniti glede na poslovno funkcijo v organizaciji in dovoliti dostop samo do 

področij, ki jih zaposleni potrebujejo za opravljanje svojega dela (Egan in Mather 2005, 114). 

Bistvenega pomena je tudi, da vsi uporabniki poznajo namen, zaradi katerega se jim dovoli 

dostop, saj je uporaba računalnika v nedovoljene namene lahko kazenski prekršek. Zato je 

priporočljivo, da se uporabniku izda pisno pooblastilo, ki ga mora podpisati, in se ga varno 

shrani v organizaciji. Pri prijavi naj bi se na zaslonu pojavilo opozorilo, ki sporoča, da je 

sistem, v katerega se vstopa, zaseben in da osebam brez pooblastila dostop ni dovoljen. 

Uporabnik mora potrditi in se primerno odzvati na opozorilo na zaslonu, ki mu dovoljuje 

nadaljevanje postopka prijave. 

Glede na to, da je osnovna naloga varnostne politike pri uporabi interneta v organizacijah 

zmanjševanje identificiranih tveganj na primeren nivo in zagotavljanje neprekinjenosti 

poslovanja tudi v primeru nepredvidenih dogodkov, naj uporabniki z dodeljenimi pravicami 

internet uporabljajo zgolj v službene namene. Zelo pomembno je, da ne razkrivajo podatkov, 

ki so opredeljeni kot zaupni, in jih posredujejo le v šifrirani obliki. Izogibajo naj se tudi 

odpiranju priponk elektronske pošte neznanih pošiljateljev. Službenega naslova elektronske 

pošte naj ne posredujejo v neslužbene namene in naj ne sodelujejo na javnih forumih ali 

drugih javnih objavah na internetu, če lahko takšna objava podatkov škoduje organizaciji. 

Uporabniki naj tudi ne ogrožajo ostalih uporabnikov interneta (npr. pošiljanje nezaželene 

elektronske pošte, razširjanje virusov), v primeru zaznanih varnostnih incidentov ali 

varnostnih pomanjkljivosti pa naj ne poskušajo sami raziskovati, temveč naj o tem takoj 

obvestijo pristojne osebe. 

Varnostna politika uporabe elektronske pošte mora vključevati (SANS Institute 2014): 

- ogrožanje elektronske pošte, npr. viruse, prestrezanje; 

- zaščito pripetih datotek; 

- navodila, kdaj naj se ne uporablja elektronska pošta; 



 

  

 

19 

- uslužbenci morajo paziti, da ne ogrožajo organizacije, npr. s pošiljanjem opravljive 

elektronske pošte, z nadlegovanjem, z nepooblaščenimi pridobitvami; 

- uporabo kriptografskih tehnik za zaščito zaupnosti in neoporečnosti elektronskih sporočil; 

- zadržanje sporočil, ki jih je v primeru spora mogoče odkriti, če so shranjena; 

- dodatne kontrole za natančen pregled sporočil, ki jim ni mogoče dokazati pristnosti. 

Za zmanjšanje varnostnega tveganja pri uporabi elektronske pošte je zato zelo pomembno, da 

si organizacije zastavijo jasno varnostno politiko.  

Uporabniki naj prvenstveno uporabljajo elektronsko pošto in dostop do interneta za potrebe 

poslovanja organizacije. Uporaba za zasebne namene je lahko dovoljena, omejena ali 

prepovedana. 

Tudi Pinterič in Svete (2007, 184) svetujeta, da se pred napadi na elektronsko pošto lahko 

zaščitimo tako, da ne odpiramo neznanih priponk, ne odpiramo pošte neznanih pošiljateljev, 

morda uporabimo alternativne poštne odjemalce, vsekakor pa uporabljamo in redno 

osvežujemo protivirusno programsko opremo. Zlasti če pogosto pošiljamo občutljive podatke, 

lahko posežemo tudi po šifriranju podatkov in uporabljamo digitalna potrdila.  

Uporaba gesel: Gesla skupaj z uporabniškim imenom običajno dovoljujejo pristop do 

računalniškega sistema, kakšne aplikacije ali katere druge naprave. Geslo, ki je dobro 

oblikovano, predstavlja relativno visok nivo zaščite (Andress 2011, 3). 

Uporabniki naj bi pri izbiri in uporabi gesel upoštevali dobre prakse varovanja, zato se jim 

svetuje, naj (Informacijski pooblaščenec 2009, 13): 

- ohranjajo zaupnost gesel; 

- gesel ne zapisujejo na listke, razen, če jih lahko varno spravijo; 

- zamenjajo geslo takoj, ko se pojavi najmanjše znamenje morebitne ogroženosti sistema ali 

gesla; 

- izberejo kakovostna gesla, ki so sestavljena iz najmanj šestih znakov in se jih zlahka 

zapomni, ne temeljijo na ničemer, kar bi druga oseba zlahka uganila ali našla ob uporabi 

osebnih podatkov (npr. imena, telefonske številke, rojstni datumi …), in naj ne bodo 

sestavljena iz zaporedja enakih znakov ali iz skupin samih številk ali samih črk; 

- redno ali glede na število dostopov zamenjajo gesla (gesla za dostop s posebnimi 

pravicami je treba zamenjati pogosteje kot običajna gesla) in naj se izogibajo ponovni 

uporabi ali kroženju starih gesel; 

- ob prvi prijavi zamenjajo začasna gesla; 

- ne vključujejo gesel v noben postopek za samodejno prijavo v sistem; 

- ne uporabljajo istega gesla za različne aplikacije. 

Sodelovanje pooblaščenih uporabnikov pri upoštevanju dobrih praks varovanja je namreč 

bistvenega pomena za učinkovito varovanje podatkov. 
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Raziskava Eurobarometra (2011), v kateri je sodelovalo približno 27 tisoč ljudi iz držav članic 

Evropske unije, je razkrila, da internetni uporabniki gesla zelo neradi spreminjajo. Več kot 

polovica uporabnikov namreč v obdobju enega leta ni spremenila nobenega spletnega gesla, 

čeprav se je 12 % uporabnikov spleta že srečalo s spletnimi goljufijami, 8 % pa s krajo 

identitete. Uporabniki namreč za svoja gesla še vedno uporabljajo najbolj preproste besede. 

Najpogostejša gesla so tako 123456, abcdefg, iloveyou in password, posamezniki pa ista gesla 

uporabljajo celo za več različnih aplikacij.  

Varnostne kopije: Zaposleni morajo skladno z definiranim ciklom redno in ustrezno izdelovati 

varnostne kopije pomembnih podatkov in programske opreme, ki jih uporablja aplikacija. 

Doseči je namreč treba, da je mogoče v primeru nesreče ali okvare (izpad električne energije, 

človeške napake, požar …) pomembne podatke in programsko opremo, ki je potrebna za 

izvajanje aplikacije, obnoviti v definiranem kritičnem časovnem obdobju.  

Oprema v odsotnosti uporabnika: Uporabniki morajo zagotoviti, da je dostop do opreme ob 

njihovi morebitni odsotnosti ustrezno zaščiten. Ustrezna zaščita v primeru krajše odsotnosti je 

zaklepanje delovne postaje ali prenosne naprave z ohranjevalnikom zaslona, ki mora biti 

zaščiten z geslom. V primeru daljše prekinitve dela z računalnikom pa je najbolj ustrezna 

zaščita odjava iz sistema. 

Neprekinjeno poslovanje: To v organizacijah pomeni zagotavljanje nemotenega delovanja 

bistvenih poslovnih procesov v primeru izrednih dogodkov. Gre za postopek, ki identificira 

možna tveganja, ki grozijo organizaciji. Vključuje kontrole, ki prepoznajo in zmanjšajo 

tveganje ter omejijo posledice incidentov, ki so povzročili škodo. Podaja tudi okvir za 

vzpostavitev odgovornosti in sposobnosti odziva na nepredvidene dogodke, ki bi lahko 

onemogočili operativno delovanje. 

Varnostni incidenti: O incidentih, ki vplivajo na varnost, bi bilo treba ustrezno obvestiti 

vodstvo takoj, ko je to mogoče. Vsi zaposleni in vsi pogodbeniki bi morali poznati postopke 

prijave različnih incidentov (kršitev varnostnega sistema, grožnja, šibkost ali motnje), ki 

lahko vplivajo na varnost sredstev v organizaciji. Od njih naj bi se zahtevalo, da za to 

določeni osebi poročajo, če so opazili incident, in tudi v primeru, ko gre zgolj za sum. 

Zaposleni naj bi poročali o naslednjih varnostnih incidentih:  

- napakah; 

- virusih; 

- nedelovanju sistemov;  

- namernih in nenamernih varnostnih kršitvah; 

- nepravilnem ali sumljivem delovanju sistemov ali programske opreme; 

- grožnjah in ranljivostih sistemov in storitev; 

- vseh nenačrtovanih aktivnostih na sistemih, ki niso del rednega vzdrževanja;  
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- varnostnih pomanjkljivostih.  

Egan in Mather (2005, 66) pojasnjujeta, da so varnostni incidenti tudi kazalniki, kako dobro je 

organizacija postavila potrebne kontrolnike za varovanje v preteklem letu. Število varnostnih 

incidentov v preteklem letu in njihov učinek na poslovanje je namreč eden od načinov 

ocenjevanja učinkovitosti zagotavljanja varnosti. 

Disciplinski postopek: Organizacije naj bi imele tudi uraden disciplinski postopek za 

obravnavanje zaposlenih, ki so prekršili varnostno politiko in postopke organizacije. Takšen 

postopek ima lahko tudi vlogo svarila za vse zaposlene, ki sicer ne upoštevajo varnostnih 

postopkov. Poleg tega tudi zagotavlja pravilno in pošteno obravnavo zaposlenim, ki so 

osumljeni hujše ali ponavljajoče se kršitve varnostnih pravil. 
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3 VARNOSTNA POLITIKA 

Varovanje podatkov je lahko zelo zapleteno in zahteva, poleg določenih znanj, tudi druge 

vire, predvsem finančna sredstva. Organizacije ne bo rešil nevarnosti niti nakup drage 

opreme, še posebej kadar gre za nevarnosti, ki so posledica nezadostnega poznavanja 

problema ali pa neodgovornega vedenja zaposlenih. Oblikovanje dobro premišljene varnostne 

politike organizacijam omogoča zagotavljanje varovanja podatkov v skladu z zakonodajo in 

cilji poslovanja. Zmanjšuje tudi število varnostnih incidentov in organizacijam omogoča 

nemoteno poslovanje (Von Solms in Von Solms 2009, 62). 

Varnostna politika je v organizacijah nujen element, saj je raziskava, ki jo je izvedla 

organizacija Price Waterhouse Coopers (2010) v 500 malih, srednjih in velikih organizacijah, 

pokazala, da se letno z vsaj enim varnostnim incidentom sooči 92 % velikih organizacij in 

83 % malih organizacij. Pri tem so zelo zanimivi tudi odzivi zaposlenih na varnostne grožnje, 

saj jih je 77 % prepričanih, da njihovo vodstvo nameni veliko pozornosti zagotavljanju 

varnosti podatkov. 

3.1 Splošno o varnostni politiki 

Podbregar (2007, 38) je mnenja: 

Varnostno politiko je treba razumeti kot posebno politiko v podjetju, ki usmerja v uspešno 

varovanje temeljnih družbenih vrednot in materialnih dobrin v podjetju in povratno ustvarja 

varnostno vedenje udeležencev podjetja. 

Bhaiji (2008) meni, da je varnostna politika obvezen dokument vsake organizacije in zajema 

napotke glede varnosti ter odgovornosti zaposlenih za izvajanje te politike. Vsebuje torej 

jasne usmeritve in navodila glede varnostnega ravnanja v organizaciji in med drugim navaja 

tudi dopustna ter nedopustna ravnanja zaposlenih. 

Glavna vloga varnostne politike v organizacijah je priprava ocene varnostnih tveganj in 

posledic na podlagi trenutnega stanja v organizaciji ter verjetnosti, da do predvidenih tveganj 

pride. Ugotovljena varnostna tveganja nato predstavljajo osnovo za opredelitev varnostne 

politike. Po njeni opredelitvi sta nujni še priprava in vpeljava predvidenih ukrepov oziroma 

varnostnih kontrol, s katerimi lahko ugotovljene grožnje zmanjšamo na sprejemljivo raven 

(Brezavšček in Moškon 2010, 105). 

Belič in Lesjak (2006, 121) ločujeta med dvema vrstama varnostne politike, in sicer: 

- tehnična varnostna politika: je vrsta omejitev in lastnosti, ki govorijo o tem, kako v 

računalniškem sistemu zaščititi podatke in računalniške resurse pred neavtorizirano 

uporabo (kontrola dostopa, nastavitve požarnega zidu …); 
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- organizacijska varnostna politika: je izjava o nameri ščitenja konkretnega resursa pred 

neavtorizirano uporabo in v grobem pojasnjuje, kako ta cilj doseči. Podpremo jo lahko 

tudi s tehničnimi sredstvi. 

Od vseh zaposlenih se pričakuje odgovorno ravnanje pri upoštevanju varnostnih politik za 

zagotavljanje varnosti podatkov.  

Osnovni dokument varnostne politike mora definirati celovit sistema varovanja, in sicer 

(Bertoncelj 2012, 11): 

- zagotavljati zavezanost vodstva organizacije, da bo prepoznalo področje varovanja kot 

enega od ključnih poslovnih področij in bo podpiralo nadgradnjo obstoječega varnostnega 

sistema, določilo prednostne naloge ter definiralo obseg dela na področju kritičnih 

poslovnih procesov; 

- povezati pomen varnosti s poslovnimi cilji in strateškimi usmeritvami organizacije; 

- definirati proces upravljanja s tveganji, vključno z zmanjševanjem tveganj na sprejemljivo 

raven; 

- definirati sistem obvladovanja dokumentov, ki pokrivajo kritične točke poslovnih 

procesov, seznanjanje zaposlenih z varnostno politiko in pristop k nadgradnji obstoječe 

varnostne politike v prihodnosti; 

- definirati varnostne politike znotraj posameznih večjih (kritičnih) poslovnih procesov. 

Na koncu dokumenta je dobro navesti še spodbudo, razlog, da bodo zaposleni varovali in 

vzdrževali vzpostavljen sistem, s tem, ko bodo svoje delo primerno opravljali (Anderson 

2008, 817). 

Pri oblikovanju varnostne politike moramo biti pozorni na grožnje, ki prežijo iz okolja in iz 

organizacije (Beganovič 2004, 67). Za pripravo efektivnih varnostnih politik so potrebni 

visokokvalificirani strokovnjaki, zato nekatere organizacije najamejo tudi zunanje svetovalce, 

da jim napišejo varnostno politiko, medtem ko se druge organizacije zanašajo na svoje talente 

znotraj organizacije. Končni izziv je ustvariti takšno politiko, ki bo uspešno vzpostavljena 

znotraj lastne kulture organizacije, ki jo dela edinstveno (Alexander 2008, 11).  

Varnostno politiko je priporočljivo razdeliti na tri nivoje (Bertoncelj 2012, 11; Hadaway 

2012): 

1. krovna varnostna politika; 

2. varnostni standardi; 

3. navodila, priporočila in/ali dobra praksa. 

Krovna varnostna politika predstavlja temeljni dokument varovanja v organizaciji. Definira 

globalne usmeritve za izvajanje varnostne funkcije v organizaciji, na njeni podlagi pa se 

izdelajo izvedbeni dokumenti. Krovni varnostni politiki so podrejeni varnostni standardi in 

predstavljajo načrte znotraj poslovnih procesov za zagotavljanje njihove varnosti (vpliv na 



 

 24 

doseganje poslovnih ciljev, možni škodni dogodki, vpliv na ugled organizacije). Definirajo 

torej operativno varnostno politiko in predstavljajo organizacijske, kadrovske in tehnične 

ukrepe ter postopke za implementacijo varnostne politike. Navodila, priporočila in/ali dobra 

praksa pa so potrebni za izvajanje operativnih postopkov. 

Bazavan in Lim (2007, 67) poudarjata, da krovna varnostna politika odgovarja na vprašanje 

kaj. Kaj potrebuje organizacija za ohranjanje varnosti? Varnostni standardi dajejo odgovor na 

vprašanje kako. Kako vzpostaviti določene mehanizme? Izredno podrobna navodila in 

priporočila pa odgovarjajo na vprašanje na kakšen način. To so po korakih vodena navodila 

za izpolnjevanje standardov oziroma varnostnih politik. 

 

Slika 6: Trije nivoji varnostne politike 

Vir: Rakovec 2005, 32. 

Brezavšček in Moškon (2010, 105) navajata ključne dejavnike uspeha pri vzpostavljanju 

varnostne politike: 

- izkušenost in motiviranost projektne skupine; 

- sodelovanje zaposlenih z vodstvom; 

- kakovost zbranih podatkov o obstoječi varnosti in analiza tveganja; 

- vnaprej pripravljeni predlogi za vzpostavitev varnostne politike; 

- izobraževanja in usposabljanja uporabnikov (občasne ponovitve); 

- učinkovito posredovanje splošnih smernic varovanja podatkov vsem zaposlenim in 

pogodbenim partnerjem; 

- nadzorovanje izvajanja varnostne politike v delovnih procesih; 

- sankcije ob neupoštevanju varnostne politike. 
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Z varnostno politiko morajo biti v organizaciji seznanjeni vsi zaposleni in tudi zunanji 

sodelavci, saj v nasprotnem primeru »lahko pride do neodobrenega razkritja ali izgube 

podatkov«. To lahko organizacijam povzroči visoko škodo, v primeru zlorabe osebnih 

podatkov pa lahko govorimo tudi o kaznivem dejanju (Andolšek in Sedej 2002, 39).  

Egan in Mather (2005, 113) zato navajata postopke, s katerimi lahko izboljšamo 

komunikacijo med zaposlenimi in upoštevanjem varnostne politike: 

- Izobraževanje zaposlenih – zaposlenim razložimo nevarnosti napačne uporabe in zlorabe 

podatkov, pravilno uporabo e-pošte in fizično varnost. Zaposleni bodo tako bolje razumeli 

varnostno politiko in svoje vloge pri varovanju organizacije. Predstavitev varovanja 

podatkov novim zaposlenim in vsakoletni obnovitveni tečaj za vse zaposlene sta dober 

način zagotavljanja obveščenosti zaposlenih. 

- Omogočen dostop – vsi zaposleni morajo vedeti, kje lahko najdejo varnostno politiko. 

Dokument naj bo dostopen po e-pošti, v priročnikih za zaposlene ali v notranjem omrežju 

organizacije, tako da jih lahko zaposleni preberejo kadarkoli. Pri posodabljanju 

dokumenta je treba takoj obvestiti zaposlene o morebitnih spremembah. 

- Podpisovanje dokumenta – zaposleni naj podpišejo dokument in dodajo datum podpisa. S 

tem izjavijo, da razumejo pravila in jih bodo upoštevali. Večina ljudi želi dobro razumeti 

dokument, preden ga podpišejo. Zaposleni si bodo vzeli tudi več časa za branje 

dokumenta, če ga bodo morali podpisati. Pri zahtevanju podpisov zaposlenim je treba 

pojasniti, da ti niso zahtevani zaradi pomanjkanja zaupnosti, ampak da bodo bolje 

razumeli pomembnost zagotavljanja varnosti. 

- Določitev postopkov za odziv na varnostne incidente – zaposleni morajo vedeti, komu 

lahko poročajo in kaj lahko storijo ob morebitni kršitvi varnosti. Postopek naj bo čim 

preprostejši, saj bodo le tako zaposleni spodbujeni k poročanju o varnostnih incidentih.  

3.2 Pomen varnostne politike v organizaciji 

Dobra varnostna politika v organizaciji predstavlja pot do uspeha pri preprečevanju odtekanja 

podatkov. Omogoča prepoznavanje in zmanjševanje varnostnih tveganj na želeno raven. Zato 

je zelo pomembno, da vzpostavimo dobro komunikacijo v celotni organizaciji in poskrbimo, 

da vsi razumejo svojo vlogo pri zagotavljanju varnosti. Vnaprej mora biti tudi zagotovljeno, 

da so zaposleni seznanjeni s tem, kateri podatki so kritične narave in kako naj z njimi ravnajo. 

Bazavan in Lim (2007, 68) opozarjata, da je potrebna tudi previdnost pri uporabi 

terminologije. Dokument mora biti jasen, prinašati mora disciplino, po drugi strani pa ne sme 

biti strah vzbujajoč. 

Če zaposleni ne razumejo posledic neupoštevanja varnostne politike, ni mogoče pričakovati 

dovolj podpore in sodelovanja. Dokument mora zato jasno podajati svoje zahteve in posledice 

kršenja. Nekatere kršitve so lahko celo osnova za prekinitev zaposlitve, kar mora biti jasno 
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navedeno tudi v dokumentu (Egan in Mather 2005, 102). Le na takšen način se lahko namreč 

ohranijo konkurenčna prednost, dobičkonosnost in ugled na trgu. 
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4 PRAVNA UREDITEV VAROVANJA PODATKOV 

Zakonodaja za varno elektronsko poslovanje obsega najpomembnejša področja zagotavljanja 

varnosti in poskuša identificirati vse oblike varnostnih tveganj. Med drugim zagotavlja tudi 

tehnološke in organizacijske varnostne ukrepe, ki so zelo praktični ter hitro izvedljivi in  

pomagajo pri preprečevanju varnostnih tveganj (Kokol 2011, 39). 

4.1 Direktive o varovanju podatkov v EU 

Evropski parlament in Svet EU sta leta 1995 sprejela Direktivo o varstvu podatkov DPD 

95/46/ES (Ur. l. EU, št. L 281/95). Njen cilj je: 

[…] zagotovitev ravnovesja med visoko ravnjo varstva zasebnosti posameznika in prostim 

pretokom osebnih podatkov v okviru Evropske unije.  

Direktiva tako (Europa 2013): 

[…] določa stroge meje pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in zahteva vzpostavitev 

neodvisnega državnega organa za varstvo teh podatkov v vsaki od držav članic. 

Direktiva torej prepoveduje izvoz osebnih podatkov (ime, naslov, telefonsko številko ...) v 

države, ki ne izpolnjujejo minimalnih standardov Evropske unije (EU) za varovanje 

zasebnosti potrošnikov. Ti standardi zahtevajo, da nihče ne sme prodajati, dajati v najem ali 

prenašati podatkov potrošnikov tretji osebi brez izrecnega dovoljenja posameznika. Ta 

direktiva se posebej nanaša na podatke o potrošniku, vendar upošteva tudi podatke o 

zaposlenih, ki so shranjene v notranjih sistemih organizacije (Egan in Mather 2005, 17). 

Glede na to, da posamezniki ali organizacije osebne podatke vsakodnevno pošiljajo v druge 

države, morajo biti ti podatki zaščiteni pred zlorabami. V kolikor vseeno pride do zlorabe 

podatkov kjerkoli v EU, imajo možnost pritožbe in tudi pravico za odpravo posledic 

(Evropska komisija 2013). 

S hitrim tehnološkim razvojem so se pojavili novi izzivi na področju varovanja osebnih 

podatkov, saj se je zelo povečalo izmenjevanje in zbiranje podatkov. Današnje tehnologije 

namreč organizacijam omogočajo uporabo osebnih podatkov v neomejenem obsegu. S tem sta 

se povsem spremenila tudi gospodarstvo in družbeno življenje (Evropska komisija 2012, 1). 

Evropska komisija je zato (EUR-Lex 2013): 

[…] 25. januarja 2012 predlagala temeljito reformo predpisov EU iz leta 1995 na področju 

varstva podatkov, za krepitev pravic spletne zasebnosti in evropskega digitalnega gospodarstva.  

EU namreč »potrebuje celovitejšo in skladnejšo politiko o temeljni pravici do varstva osebnih 

podatkov«  (Evropska komisija 2012, 2). Nujno je tudi, da se varstvo osebnih podatkov 

izboljša s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije ter se določi primerne 

varnostne ukrepe (EUR-Lex 2013). 
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Glavni namen nove direktive tako predstavlja (Kučić 2012): 

[…] krepitev notranjega evropskega trga s poenotenjem pravnega reda in odpravljanjem ovir, ki 

jih prinašajo razlike v zasebnostni zakonodaji članic EU.  

V skladu z novo direktivo bodo morali elektronski ponudniki (družabna omrežja, spletne 

storitve) uporabnike jasno seznanjati o upravljanju z njihovimi podatki. S sedanjimi, 

dvoumnimi pogoji uporabe, imajo namreč težave celo pravne službe. Od uporabnikov bodo 

morali pridobiti soglasje pri vsakem zbiranju in obdelovanju njihovih osebnih podatkov, 

uporabnikom pa bo morala biti omogočena tudi pravica za popolno brisanje podatkov 

(zasebne fotografije ...). Uporabniki bodo med drugim imeli  možnost izvoza podatkov, ki jih 

imajo na osebnem profilu, k novemu ponudniku. V organizacijah z več kot 250 zaposlenimi 

(vključno z javnimi ustanovami) bodo morali imeti internega informacijskega pooblaščenca, 

ki se bo ravnal v skladu s podatkovnimi pravili in bo poročal odgovornim organom. Naloga 

vseh članic EU bo tudi določitev sankcij v primerih kršitev podatkovne direktive. Nove kazni 

naj bi tako znašale celo do 2 % kršiteljevega prihodka (Kučić 2012). 

4.2 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 

V Sloveniji od 13. junija 2000 elektronsko poslovanje pravno ureja Zakon o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (Pukšič 2012, 1). 

Bavec in Manzin (2011, 30) menita: 

Slovenska zakonodaja je na tem področju identična z zakonodajami ostalih članic EU in skoraj 

identična z ZDA in ostalimi razvitimi državami.  

Slovenija se je tako s (Colnar 2006, 95): 

[…] sodobno pravno ureditvijo tega področja uvrstila med prvih deset evropskih držav, ki so 

skladno z novimi pravili Evropske unije uredile elektronsko poslovanje in z ustrezno zakonodajo 

odprle pot v novo, tehnološko podprto tisočletje. 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. l. RS, št. 57/00, 

30/01, 25/04, 98/04): 

[…] ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo 

informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem 

prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih 

postopkih, če zakon ne določa drugače.  

ZEPEP sestavlja pet poglavij: 

1. Splošne določbe: opredeljuje splošne določbe e-poslovanja in pojasnjuje posamezne 

izraze, ki so zajeti v zakonu. 

2. Elektronsko poslovanje: opredeljuje navodila za uporabo e-sporočil in uporabo podatkov, 

ki so v elektronski obliki ter njihovo veljavnost in dokazno vrednost. 
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3. Elektronski podpis: vsebuje podrobnejša navodila za varno e-podpisovanje, predvsem 

glede potrdil in overiteljev, ki jih izdajajo. 

4. Kazenske določbe: obravnava kazni pri ogrožanju zanesljivosti e-poslovanja in pri 

poseganju v pravice drugih. 

5. Prehodne in končne določbe. 

V zakonodaji je zelo pomembno, da »postavlja elektronske dokumente in komunikacije na 

isto raven sodnega varstva kot klasične papirne dokumente« (Bavec in Manzin 2011, 30). 

Četrti člen ZEPEP namreč določa, da se »podatkom v elektronski obliki ne sme odreči 

veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki«. V 15. členu pa je 

določeno, da je: 

[…] varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski 

obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost. 

Uvedba Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je omogočila doseganje 

naslednjih ciljev (Jurca 2008, 12): 

- Spodbujanje hitrega tehnološkega razvoja elektronskega poslovanja. 

- Izenačitev zanesljivega elektronskega podpisa in lastnoročnega podpisa. 

- Vzpostavitev jasnih in predvidljivih navodil za izmenjavo elektronskih sporočil. 

- Vzpostavitev jasnih in predvidljivih navodil uporabljanja elektronskih podpisov ter 

overiteljevih dejavnosti. 

- Uskladitev slovenske pravne ureditve z ustrezno tujo ureditvijo in s tem zagotovitev 

mednarodnega priznavanja elektronskih podpisov. 

ZEPEP ima tako za organizacije izjemen pomen, saj je internet postal komunikacijska 

infrastruktura in gonilna sila nove ekonomije. Internetna revolucija je na podlagi odprtega 

komuniciranja med organizacijami in posamezniki bistveno spremenila komunikacijske poti 

ter s tem način poslovanja sodobnih organizacij in celotne družbe (Bavec in Manzin 2011, 

36). 

4.3 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 

94/07) je bil sprejet 1. januarja 2005 in je v celoti usklajen z evropsko direktivo DPD 

95/46/ES, ki obravnava varstvo osebnih podatkov ter prosti pretok takšnih podatkov. 

Elektronsko poslovanje namreč ravno osebne podatke veliko bolj izpostavlja različnim 

varnostnim tveganjem.  

Z zakonom ZVOP-1: 

[…] se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, 

nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih 

podatkov.  
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Glavni namen zakona je torej ohranitev posameznikove zasebnosti v primerih obdelovanja 

osebnih podatkov (Berčič in Čebulj 2004, 248). Osebni podatek je namreč v ZVOP-1 

opredeljen kot »katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri 

je izražen«.  

Po 8. členu ZVOP-1 se osebni podatki: 

[…] lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, 

določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev 

posameznika.  

V členu je tudi navedeno, da mora biti: 

[…] namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne 

privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način 

seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. 

ZVOP-1 daje poseben poudarek naslednjim načelom (Berčič 2010, 11): 

- Načelo zakonitosti in poštenosti. Načelo zahteva zakonitost in poštenost pri obdelovanju 

osebnih podatkov. Splošna pravila zbiranja in obdelave osebnih podatkov morajo biti torej 

predpisana z zakonom. Vsi, ki obdelujejo osebne podatke, morajo ravnati pošteno in na 

takšen način, da ne zavajajo posameznika, čigar podatke zbirajo ali obdelujejo. Zakonitost 

obdelave pa pomeni, da se osebni podatki v RS lahko obdelujejo samo po predpisanem 

zakonu. 

- Načelo sorazmernosti. Načelo z obsegom in ustreznostjo omejuje obdelovanje osebnih 

podatkov. O sorazmernem obdelovaju osebnih podatkov ozavešča vse upravljavce, ki 

osebne podatke pridobijo samo na podlagi osebne privolitve posameznikov (zasebni 

sektor).  

- Prepoved diskriminacije. Načelo prepoveduje diskriminacijo pri varstvu osebnih podatkov 

posameznikov z različnim spolom, narodnostjo, krajem prebivališča in drugimi osebnimi 

okoliščinami.  

V Sloveniji je za varstvo osebnih podatkov odgovoren informacijski pooblaščenec. To je 

»samostojen in obenem neodvisen državni organ,« ki se je 31. decembra 2005 združil z 

inšpektoratom za varstvo osebnih podatkov. Pristojen je za izvajanje nadzora nad 

upoštevanjem zakonona o varstvu in obdelavi osebnih podatkov (Informacijski pooblaščenec 

2014). »Od 1. oktobra 2006 inšpektorji informacijskega pooblaščenca izvajajo inšpekcijske 

preglede in morebitne kršitve sankcionirajo« (Čurič 2008, 14).  

Za vsako kršitev določb o varovanju osebnih podatkov, ki se lahko pojavljajo v poslovanju, so 

v ZVOP-1 navedene denarne in zaporne kazni: 

- od 4.170 do 12.510 EUR za pravne osebe ali samostojne podjetnike; 

- od 830 do 1.250 EUR za odgovorne osebe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov;  

- od 200 do 830 EUR za posameznike, ki so v prekršku. 
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Zlorabo osebnih podatkov kot kaznivo dejanje opredeljuje tudi Kazenski zakonik Republike 

Slovenije (KZ, Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11, 50/12), v katerem je določeno:  

- Nedovoljena uporaba in obdelava osebnih podatkov je kaznovana z denarno kaznijo ali z 

zaporno kaznijo do enega leta.  

- Kazen je enaka tudi pri vdorih in nepooblaščenih vstopih v računalniške zbirke podatkov, 

z namenom pridobitve osebnih podatkov.  

- V kolikor uradne osebe zlorabijo uradni položaj z dejanji iz prej navedenih odstavkov, 

zaporna kazen traja do pet let.  

Zloraba osebnih podatkov lahko povzroči zelo visoko škodo, pri čemer pa so kazni za storilce 

zelo mile in niti ne pokrivajo vseh kaznivih dejanj na področju računalniškega kriminala. 

4.4 Kazenski zakonik 

Sankcije pri neupravičenemu vstopu v računalniško bazo podatkov in vdoru v računalniški 

sistem določa KZ.  

V 225. členu KZ je navedeno sankcioniranje vdora v zaščiteno računalniško bazo podatkov 

(hekerstvo), ravno tako pa spreminjanje podatkov v njej (krekerstvo). To kaznivo dejanje 

govori samo o računalniški bazi podatkov, vdor (poslovni) v računalniški sistem pa je 

opredeljen v 242. členu. Za neupravičen vstop v bazo, ki mora biti zaščitena (geslo …), z 

namenom seznanitve s kakšnim podatkom, je zagrožena denarna kazen (Berčič idr. 2003, 

136). 

Za uporabo, spremembo, kopiranje ali uničenje kakšnega podatka v njej ali pa za vnos 

kakšnega svojega podatka ali računalniškega virusa pa je zagrožena zaporna kazen do dveh 

let. Zakon med drugim določa, da je tudi poskus takšnega dejanja kazniv, za kar je predpisana 

zaporna kazen od treh mesecev do petih let, v kolikor je s takšnim dejanjem povzročena 

velika škoda. Pri tem kaznivem dejanju so lahko odgovorne tudi pravne osebe. Te so npr. 

odgovorne, če storilca napeljujejo ali mu omogočijo storitev kaznivega dejanja, najbolj 

verjetno pa so odgovorne, če malomarno opustijo dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo 

ravnanja podrejenih. Če bo npr. delavec pravne osebe iz njenih računalnikov vdrl v tujo 

zaščiteno bazo podatkov, bo pravna oseba prav lahko kazensko odgovorna za (malomarno) 

opustitev dolžnega nadzora nad svojimi podrejenimi. V takšnih primerih je zato pomembno, 

da se pravna oseba zavaruje z izdelavo ustreznih notranjih aktov in politik, s katerimi mora 

seznaniti podrejene in izrecno prepovedati določene aktivnosti (Berčič idr. 2003, 136). 

Vdor v računalniški sistem je opredeljen v 242. členu KZ. To kaznivo dejanje se nanaša samo 

na gospodarsko poslovanje. Zagrožena kazen za vdor v računalniški sistem je zapor do treh 

let. Če je imel storilec v naklepu pridobitev velike premoženjske koristi (ali povzročitev 

škode), pa je zaporna kazen do pet let (Berčič idr. 2003, 137). 
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Tudi za to kaznivo dejanje je lahko odgovorna pravna oseba. Glede na njene odgovornosti 

velja isto kot pri 225. členu KZ (Berčič idr. 2003, 137). 
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5 ZAPOSLENI IN VAROVANJE PODATKOV 

Ustrezno ravnanje s podatki temelji na odgovornih, zavednih in kompetentnih zaposlenih. 

Odgovorni zaposleni lahko s svojim ravnanjem in odločitvami vplivajo na celotno 

organizacijo in zaposlene v njej. Pri tem je zelo pomembno, da se zavedajo svoje pripadnosti 

organizaciji in predpisanim pravilom ter to tudi javno izražajo. Uspešno in učinkovito 

izvajanje delovnih nalog pa jim omogočajo njihove kompetence. Glede na to, da ravno 

zaposleni lahko zapolnijo pomanjkljivosti postopkov in tehnologije, predstavljajo 

najpomembnejšo komponento pri zagotavljanju varnosti podatkov. Uspeh organizacije je 

namreč odvisen od sodelovanja vseh zaposlenih v organizaciji (Egan in Mather 2005, 65). 

5.1 Vloga zaposlenih pri varovanju podatkov 

Zaposleni morajo razumeti svoje vloge in pričakovano vedenje znotraj programa za varovanje 

podatkov (Egan in Mather 2005, 98). Zelo pomembno je, da upoštevajo določbe varnostne 

politike in drugih predpisov, povezanih z varovanjem zaupnih podatkov.  

Še posebej pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti imajo vodje, ki morajo biti za zgled 

drugim zaposlenim in morajo upoštevati določila varnostnih pravilnikov. Če vodje v 

organizaciji ne podpirajo pravilnikov, jih bodo tudi drugi zaposleni prezirali ali vsaj poskušali 

obiti (Egan in Mather 2005, 101). Vodje morajo poskrbeti tudi, da se zaposleni seznanijo le s 

tistimi zaupnimi podatki, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Posamezniki pa 

morajo v okviru svojih pristojnosti storiti vse potrebno, da z zaupnimi podatki ne seznanijo 

nepooblaščenih oseb. 

Zagotavljanje varnosti temelji torej na izobraževanju in usposabljanju zaposlenih,  kar večina 

organizacij uporablja kot preventivni ukrep pred napadalci. Izobraževanje in usposabljanje 

vključujeta razumevanje, zakaj so pomembna usposabljanja in kako se z njihovo pomočjo 

zmanjša tveganje pred neželenimi dogodki (Ciampa 2009, 480).  

Posamezniki se v izobraževanje in usposabljanje navadno vključijo z določenimi motivi. Če 

so slednji za njih pomembni, vredni in trajni, bodo pri izobraževanju ter usposabljanju tudi 

uspešni. Zato ni dovolj, da se zaposlenim zgolj pove, kako naj se obnašajo, temveč morajo 

tudi razumeti in sprejeti razloge, ki stojijo za varnostnimi pravili. Vedeti morajo, kako ravnati 

in zakaj je treba tako ravnati, treba jim je pokazati tudi, da karkoli počnejo, vpliva tako na njih 

kot tudi na organizacijo v celoti. Priporočljivo jih je obveščati še o primerih iz resničnega 

sveta in jim pojasniti potencialne izgube in škodo, do katere lahko pripelje napačno ravnanje 

(Informacijski pooblaščenec 2009, 14). 

NASCIO (2007, 3) navaja zaposlene, ki lahko predstavljajo povečano tveganje za neželene 

dogodke: 

- zaposleni, ki ne upoštevajo ali se izogibajo varnostnim ukrepom, 
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- nepozorni zaposleni, 

- na novo zaposleni,  

- zaposleni brez ustrezno opravljenega usposabljanja ali izobrazbe. 

Pri zagotovitvi zmanjševanja poslovne škode ter ohranjanja konkurenčnosti in 

dobičkonosnosti je torej predvsem pomembno zmanjševanje tveganj zaradi človeških napak. 

5.2 Odnos zaposlenih do varovanja podatkov 

Zanesljivost izvajanja varnostne politike je v največji meri odvisna od posameznikove 

usposobljenosti, motiviranosti in pripadnosti organizaciji. 

Vsi zaposleni v organizaciji morajo zato biti usposobljeni in odgovorni za varnost. 

Usposobljenost zajema profesionalna znanja in veščine, ki posamezniku omogočajo 

individualno ter kolektivno zaščito. Odgovornost zaposlenih pa vključuje vse odgovornosti, ki 

so povezane z izvajanjem varnostne politike (Bertoncelj 2012, 15). Egan in Mather (2005, 

253) menita, da odgovornost pomeni zagotavljanje spremljanja dejavnosti v podprtih 

sistemih, tako da se vedno lahko ugotovi, kdo je odgovoren za integriteto podatkov.  

Posameznik lahko napačno ravna ravno zato, ker se ne obnaša dovolj odgovorno. 

Odgovornost pomeni, da nekdo odgovarja za svoja dejanja in je odvisna od povzročene škode 

ali koristi ravnanja posameznika. Nesreče povzročajo zaposleni z neodgovornim ravnanjem, 

kadar ne upoštevajo svoje odgovornosti pri delu (Gradišar idr. 2005, 295). 

Motivacija predstavlja zelo pomemben dejavnik posameznikov, saj je od nje odvisna ustrezna 

pripravljenost na neželene situacije. To pomeni, da morajo biti zaposleni pozitivno motivirani 

in pripravljeni na potencialna tveganja. V praksi se namreč srečujemo z zaposlenimi, ki ne 

kažejo dovolj interesa in truda za samovarovalne ter varnostne priprave za neželene situacije. 

Glavni razlog za to je psihološko enostaven - v posamezniku namreč obstaja naravni 

optimizem, ki ga lahko strnemo z besedami: To se dogaja drugim. Ta naravni optimizem je 

razumljiv in do določene mere tudi koristen, vendar je podcenjevanje neželene situacije v 

vsakem primeru nerazumno, ker se te dogajajo in se lahko tudi meni dogodijo (Bertoncelj 

2012, 14). 

Poleg navedenega se je treba zavedati, da na delo zaposlenih vpliva tudi njihovo zasebno 

življenje (osebne ali finančne težave), kar lahko privede tudi do različnih varnostnih kršitev.  

Najpogostejše napake ali načini vedenja zaposlenih so (National Security Institut 2004, 6): 

- brezskrbno ravnanje z gesli; 

- odpiranje nepričakovanih priponk v elektronski pošti; 

- ignoriranje nevarnosti brezžičnih omrežij in mobilnih naprav; 

- naivno odgovarjanje na navidezno nepomembna vprašanja (socialni inženiring); 
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- izguba in kraja prenosnikov (slaba hramba); 

- zmanjšanje pozornosti pri izvajanju fizične varnosti v delovnem okolju in varovanju 

osnovnih sredstev organizacije; 

- neupoštevanje in neizvajanje varnostne politike. 

Posledic neodgovornega ravnanja zaposlenih ne more omiliti niti najnaprednejša tehnologija, 

zato se morajo vsi zaposleni zavedati varnostnih tveganj in poznati ključne ukrepe za 

zagotavljanje varnosti organizacij (Berčič idr. 2003, 11). 

Glede na to, da so zaposleni pogosto vpleteni v varnostne incidente, včasih to zahteva 

kaznovanje zaposlenega ali celo prekinitev zaposlitve. Zato je zelo pomembno, da pri 

določanju smernic glede varnostnih pravilnikov za zaposlene sodeluje tudi kadrovski oddelek. 

Razumljive in natančne pravilnike je treba zaposlenim redno predstavljati, saj bodo v 

nasprotnem primeru težko upoštevali varnostna pravila. V pravnem smislu je ta pravila še 

težje uveljaviti, če zaposleni niso primerno obveščeni. Kadrovski oddelek mora zato poskrbeti 

tudi za to, da bodo zaposleni upoštevali določila varnostnih pravilnikov. Sodelovati pa mora 

tudi pri nadzoru in uvajanju pravilnikov (Egan in Mather 2005, 91). 

Kljub jasnemu sporočilu, ki ga nosijo varnostni pravilniki, pa je včasih težko prodreti v glave 

odgovornih ter jih zainteresirati za spremembo načina njihovega razmišljanja. Tveganja so 

namreč pogosto močno povezana z razumevanjem sodobne tehnologije in njenih slabosti. 

Zato so razumljivi odpori vseh tistih, ki ob tem ne razumejo smisla sprememb. Ne samo 

vodstvo, tudi končni uporabniki lahko izražajo zaskrbljenost in strah nad novostmi ter se jih 

zato raje izogibajo. Torej, če želimo uspešno prepričevati vodstvo in izobraževati zaposlene, 

moramo razumeti njihov odpor, ki ga najlažje odpravimo, če jih obveščamo o varnostnih 

kršitvah in rešitvah iz resničnega sveta (Berčič idr. 2003, 45). 

5.3 Varnostni postopki, povezani z zaposlenimi 

Z uspešnim uresničevanjem ciljev organizacije sta močno povezana izbor kadrov in tudi 

racionalno upravljanje finančnih sredstev. Delodajalec mora zato izvajati skrben pregled pri 

zaposlovanju in se med drugim zavedati, da lahko novi zaposleni predstavlja potencialno 

grožnjo varnosti. 

5.3.1 Varnostni postopki pred zaposlitvijo 

Z izbirnim postopkom organizacije zadovoljujejo svoje potrebe po človeških zmožnostih. Na 

začetku se opredelijo želene lastnosti novega sodelavca, da bo čim bolj uspešno opravljal 

delovne naloge (Baretič 2007, 5). Glede na to, da vsi kandidati niso enako sposobni in 

odgovorni za opravljanje določenih opravil ter nalog, je treba izbirati. Zato je zelo težka 

naloga, da med vsemi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, izberemo najboljše. 
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Verodostojnost kandidatov za zaposlitev je treba preveriti že med sprejemanjem prijav za 

zaposlitev (Podbregar 2007):  

- zadovoljivost značajskih lastnosti (poslovne in osebnostne); 

- celovitost in točnost življenjepisa kandidata; 

- kvalifikacije, ki jih je navedel kandidat; 

- neodvisno preverjanje kandidata (potni list ali drug podoben dokument). 

Navedene aktivnosti nam omogočajo zmanjševanje tveganj že v začetku izbiranja ustreznih 

kandidatov za zaposlitev.  

Organizacije lahko v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preverjajo izključno tiste 

podatke, ki so vezani na ustreznost kandidata za razpisano delovno mesto. Delodajalci želijo s 

preverjanjem zagotoviti tudi, da so podatki, ki jih kandidati navedejo v prijavi za zaposlitev, 

resnični. Podbregar (2007) opozarja, da je s posegom v zasebnost kršena ustavna pravica 

posameznika, če preverjanje nima pravne podlage v zakonu. 

Glavni cilj preverjanja kandidatov pred zaposlitvijo (nekaznovanost, izobrazba, reference, 

pretekle zaposlitve) pa je zmanjšati varnostna tveganja zaradi posameznikovih lastnosti in 

ravnanj v preteklosti. Delodajalec mora namreč preprečiti zaposlitev neustreznega in 

nevarnega kandidata. Podbregar (2007) navaja, da se za ta namen uporabljajo tudi metode, kot 

so psihološki testi, pogovori z uporabo stresa, poligrafsko testiranje … Na takšen način 

delodajalci dobijo vpogled v pretekle in verjetno tudi prihodnje vedenjske vzorce kandidatov 

ter tako preprečijo nastanek morebitnih tveganj v prihodnosti. Predvsem je to pomembno za 

tista delovna mesta, kjer se zaposleni srečujejo z osebnimi in zaupnimi podatki. Večje 

varnostno tveganje je običajno povezano tudi z višjim nazivom delovnega mesta. 

Delodajalci zato preverjajo tudi zasebno življenje potencialnih kandidatov za zaposlitev, in 

sicer prek različnih socialnih omrežij. Na takšen način lahko s kandidati komunicirajo in tako 

izvejo več o njihovih delovnih izkušnjah, izobrazbi, interesih in tudi, kaj počnejo v prostem 

času ter s kakšnimi prijatelji se družijo. 

Odgovornosti, povezane z varovanjem, je treba upoštevati že v fazi zaposlovanja, vključene 

pa naj bi bile tudi v pogodbo, katera bi morala vključevati tudi ukrepe v primerih 

neupoštevanja varnostnih zahtev. Kjer je potrebno, naj bi se v okviru pogojev za zaposlitev 

navedlo tudi dejstvo, da mora zaposleni te odgovornosti upoštevati tudi zunaj organizacije in 

prek običajnega delovnega časa, npr. v primeru dela na domu. Pred sklenitvijo pogodbe o 

zaposlitvi bi morali kandidati podpisati izjavo, da so seznanjeni z določili pravilnika o varstvu 

zaupnih podatkov. To naj bi bil tudi eden izmed pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. 

V osebnem pogovoru je zaposlenim treba pojasniti tudi, da določila v pogodbi, povezana z 

varovanjem podatkov, niso zgolj formalnega pomena in jih je treba resno upoštevati. Svoje 

zahteve moramo temeljito obrazložiti in utemeljiti ter zaposlenega seznaniti, kaj v povezavi z 
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njegovim delom so zaupni podatki. Za organizacije je to še dodatna zaščita, s katero lahko 

preprečijo različne izgovore zaposlenih glede neseznanjenosti na področju zagotavljanja 

varnosti podatkov.  

5.3.2 Varnostni postopki med zaposlitvijo  

Ključno aktivnost za zagotavljanje varnosti predstavlja varnostno ozaveščanje zaposlenih. To 

se začne z objavo varnostne politike in seznanitvijo zaposlenih z njeno vsebino. Sledi aktiven 

in neprekinjen prenos varnostnih zahtev ter pričakovanj na zaposlene, saj mora zagotoviti, da 

se vsak posameznik zaveda pomena svojih aktivnosti, povezanih z varnostjo in svojega 

prispevka pri doseganju ciljev organizacije. 

Zaposleni se morajo z varnostnimi zahtevami seznaniti: 

- ob nastopu službe (osnovno uvajalno izobraževanje); 

- ob uporabi računalniških virov pri poslovnih procesih, za katere so zadolženi; 

- v rednih letnih izobraževanjih in v izobraževanjih po potrebi (implementacija novih 

varnostnih mehanizmov); 

- z javno objavo gradiv, povezanih z varnostjo (pisno, po elektronski pošti …). 

Vsakemu posamezniku, ki so mu dodeljene odgovornosti, povezane z zaupnimi podatki, je 

torej treba zagotoviti stalno izobraževanje in usposabljanje o varnostnih zahtevah ter 

varnostnih mehanizmih informacijsko-komunikacijske tehnologije in veljavne zakonodaje. 

Brez ustreznega izobraževanja je namreč težko pričakovati, da bodo zaposleni ravnali v 

skladu z varnostnimi politikami in veljavno zakonodajo. Že sama praksa je pokazala, da 

organizacije običajno namenjajo večjo pozornost ozaveščanju zaposlenih šele takrat, ko pride 

do večjega incidenta. Zaposlene je zato treba redno obveščati o že znanih primerih tveganj za 

organizacijo in o posodobitvah v postopkih ter politiki organizacije. Pomembno je tudi, da 

vedo, na koga se lahko obrnejo, če bi imeli določena vprašanja, poznati pa morajo tudi 

pravilen postopek ravnanja v primeru varnostnih incidentov. 

Ne nazadnje bi organizacije morale uvesti tudi uradni disciplinski postopek za obravnavanje 

zaposlenih, ki kršijo varnostno politiko. Takšen postopek ima lahko vlogo svarila za vse tiste 

zaposlene, ki ne upoštevajo varnostnih pravil, zagotavlja pa tudi pravilno in pošteno 

obravnavo zaposlenim, ki so osumljeni hujše ali ponavljajoče se kršitve varnostnih pravil. 

5.3.3 Varnostni postopki po prenehanju zaposlitve 

Posamezniki morajo varovati zaupne podatke tudi po tem, ko pogodba o zaposlitvi ali drugo 

pravno razmerje v organizaciji preneha. Kjer je to primerno, naj te odgovornosti trajajo še 

določen čas, ko oseba ni več zaposlena v organizaciji. Greengard (2014) namreč ugotavlja, da  

kar 59 % zaposlenih, ko zapusti službo, s seboj odnese še podatke zaupne narave. 



 

 38 

Egan in Mather (2005, 114) svetujeta, da se zaposlenim in poslovnim partnerjem takoj po 

prenehanju sodelovanja prekliče tudi pravice do dostopa informacijskih sistemov. Tako bo 

organizacija obvarovana pred nezadovoljnimi prejšnjimi zaposlenimi. Če namreč posameznik 

ohrani dostop, lahko za organizacijo pomeni veliko tveganje, saj na takšen način še vedno 

lahko dostopa do zaupnih podatkov, do katerih pa ni upravičen.  

Greengard (2014) navaja, da v praksi še vedno 24 % zaposlenih po prenehanju zaposlitve 

ohrani prost dostop do informacijskega sistema oziroma do vsaj ene storitve. 

5.4 Nadzor nad zaposlenimi 

Sodobna tehnologija delodajalcem omogoča že skoraj popoln nadzor nad zaposlenimi, ki 

posledično posegajo tudi na področje zasebnosti zaposlenih. Zato je zelo težko opredeliti 

mejo, ki ločuje delodajalčeve pravice od pravic zaposlenih. 

Cerar (2006) navaja, da se pri nadzoru na delovnem mestu: 

[…] zelo neposredno in nazorno soočata dva pomembna interesa oziroma dobrini. Na eni strani je 

interes delodajalca, da delavec čim bolje in učinkoviteje dela, na drugi strani pa je interes delavca, 

da ga zahteve delodajalca povsem ne razčlovečijo in mu torej tudi na delovnem mestu dopustijo 

nedotaknjen del njegove zasebnosti. 

Tako delodajalci kot zaposleni se morajo zato zavedati, kakšne so njihove odgovornosti in 

pravice pri delu ter zasebnosti. Njihovi interesi naj bi bili namreč čim bolj povezani, kar je v 

praksi pogosto težko izvedljivo.  

5.4.1 Omejevanje zasebnosti zaposlenih 

Vsi zaposleni imajo na svojih delovnih mestih pravico do zasebnosti, zato je nujno, da jo 

delodajalci tudi upoštevajo. Le tako bodo zaposleni bolj motivirani in odgovorni pri 

opravljanju svojega dela. Preden začnemo izvajati nadzor, je zato treba odgovoriti na 

vprašanje, kako pravilno izvajati nadzor nad zaposlenimi, ne da bi pri tem posegali v temeljne 

človekove pravice. Pravilen nadzor naj bi v zasebnost zaposlenih posegal le toliko, da bi se 

zadostile pravice delodajalca oziroma njegove pravice do lastnine (Havliček 2012). 

Nadzor nad zaposlenimi lahko privede do upada motivacije, saj nezaupanje delodajalev 

povzroča, da se zaposleni bojijo morebitnih sankcij. Povzroči lahko tudi pomanjkanje 

sproščene delovne vneme ter krhanje medosebnih odnosov in komunikacije. Nemotiviranost 

zaposlenih in občutek pritiska delodajalcev tako povzročata tudi slabše opravljanje dela. Ne 

smemo namreč pozabiti, da lahko zaposleni dobro opravljajo delo le, če so zadovoljni.  

Delodajalec sme omejevati zasebnost zaposlenega le v primeru interesa varovanja ljudi ter 

premoženja, in ne z namenom zagotavljanja večje učinkovitosti. Informacijski pooblaščenec 
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(2012) namreč opozarja, »da mora biti vsaka oblika nadzora, ki pomeni poseg v pravico do 

zasebnosti, bodisi vnaprej utemeljena v internih aktih in sorazmerna z zasledovanimi cilji 

bodisi imeti zakonsko podlago«. Postopek nadzora mora biti tako zaposlenim vnaprej znan, s 

podpisano izjavo pa lahko informirano privolijo v interne postopke nadzora in zakonite 

omejitve njegove komunikacijske zasebnosti. Delodajalci zato ne bi smeli preverjati 

elektronske pošte zaposlenih ali pregledovati, katere spletne strani so med službenim časom 

obiskali, razen če so mu to pisno dovolili. 

Greengard (2013) pojasnjuje, da je zelo pomembno, da sta varnost in storilnost uravnovešeni. 

Glede na to, da je po eni strani nujno vzpostaviti močne zaščitne ukrepe, je treba po drugi 

strani legitimnim uporabnikom omogočiti preprost dostop do sistemov organizacije.  

Medtem ko delodajalci izpostavljajo domnevne pozitivne učinke nadzora zaposlenih, pa se je 

v praksi že velikokrat pokazalo, da so pozitivni učinki nadzora vidni le kratkoročno, 

dolgoročno pa celo povzročajo slabše delovne rezultate. V kolikor zaposleni občutijo, da jim 

delodajalec ne zaupa, pride do tega, da tudi zaposleni ne zaupajo delodajalcu.  

5.4.2 Omejevanje in nadziranje uporabe svetovnega spleta 

Internet omogoča uporabo velikega števila storitev, zato je postal nepogrešljiv pripomoček pri 

delu v organizacijah. Za organizacije predstavlja različno visoka tveganja, saj se ne uporablja 

vedno le v službene namene. Osnovno izhodišče varnostne politike uporabe interneta bi zato 

moralo biti, da je dovoljena uporaba le tistih storitev, ki so potrebne za izvajanje poslovnih 

procesov, in tistih, ki ne povzročajo najvišjih tveganj. Uporaba ostalih storitev naj bi bila 

prepovedana.  

Zaposleni lahko poleg službenih namenov internet uporabljajo za različne zasebne namene, 

kot so (Maras 2011, 235): 

- dostop in pošiljanje zasebne elektronske pošte; 

- uporaba socialnih omrežij; 

- spletno nakupovanje; 

- trgovanje z vrednostnimi papirji; 

- ogled strani z neprimernimi vsebinami (pornografija, igre na srečo …). 

Varnostna politika naj bi torej zaradi ustreznega obvladovanja tveganj, ki se pojavljajo z 

uporabo interneta, uporabnikom omejevala uporabo posameznih storitev interneta. Internet 

namreč omogoča dostop do zanimivih spletnih strani, čemur se zaposleni težko izognejo. Tudi 

elektronsko pošto pogosto uporabljajo v zasebne namene. Delodajalci zato onemogočajo 

dostop zaposlenim do spletnih vsebin, ki so moralno sporne, zavirajo produktivnost in 

predstavljajo tveganja. Pravico imajo namreč vedeti, koliko delovnega časa zaposleni 

dejansko namenijo delu in koliko drugim aktivnostim, pa tudi, ali se njihova oprema 
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uporablja le v službene namene. Zaposleni morajo biti zato seznanjeni tudi s posledicami, ki 

sledijo v primeru neučinkovitega in nekakovostnega opravljanja delovnih nalog zaradi 

pretiranega deskanja po svetovnem spletu.  

Glede nadzora nad uporabo internetnih strani Informacijski pooblaščenec (2014) opozarja, 

»da je osebni podatek tudi podatek o obisku spletnih strani na delovnem mestu«. Tudi v tem 

primeru gre torej (Valenti in Hostnik 2011): 

[…] za podatek, ki se nanaša na delavca kot posameznika, saj ob zasebni uporabi svetovnega 

spleta na službeni opremi (lahko) izkazuje svoje interese, počutja ali druga osebna stanja.  

Nadzor delodajalca nad takšnimi podatki bi zato lahko bil mogoč le v primeru, če bi obstajali 

izjemni razlogi za takšen nadzor, in šele na podlagi sprejetega internega akta delodajalca 

(Valenti in Hostnik 2011). 

Izvajanju nadzora so se določene organizacije zato izognile ravno (Radišek 2010): 

[…] z blokiranjem dostopov do določenih vsebin. Zaposleni imajo dostop le do nekaterih vsebin 

na spletu, ki so pomembne za njihovo delo, ostale spletne strani pa so blokirane. 

 Popolno prepoved oziroma omejitev onemogočajo tudi različna socialna omrežja, saj lahko 

zaposleni do spleta dostopajo kar s pomočjo mobilnih telefonov ali kako drugače. 

5.4.3 Sporazumi o zaupnosti 

S sporazumi o zaupnosti ali nerazkritju opozorimo na zaupnost podatkov. Posamezniki bi 

morali podpisati takšno izjavo kot enega izmed prvih pogojev za pridobitev zaposlitve, saj jih 

zavezuje k varovanju podatkov in opozarja na posledice kršitve. Delodajalci imajo namreč 

pravico zahtevati prepoved nedovoljene uporabe zaupnih podatkov. Izjave bi bilo treba 

ponovno pregledati, kadar pride do sprememb v pogojih zaposlovanja ali v pogodbi, zlasti, ko 

morajo zaposleni zapustiti organizacijo, ali ob izteku pogodbe (Qiunn 2014). Obveza 

zaposlenih je, da varujejo podatke, s katerimi se seznanijo pri svojem delu tudi, ko delovno 

razmerje preneha. Posameznik se s podpisom izjave zavezuje, da je seznanjen z načini in 

standardi varovanja zaupnih podatkov in da ima pri ravnanju v nasprotju z določili lahko tudi 

kazensko odgovornost kršilca. Delodajalcu v primeru kršenja varnostnih pravil pripada tudi 

morebitna odškodnina za povzročeno škodo. 

Delodajalcem je zato z namenom varovanja zaupnih podatkov organizacije v interesu tudi, da 

se zaposleni na podlagi internih aktov in veljavno zakonodajo strinjajo s postopki nadzora in 

omejitvijo njihove zasebnosti. S pomočjo izjave o soglašanju z omejitvami zasebnosti se 

delodajalci namreč zavarujejo pred morebitnimi tveganji.  



 

  

 

41 

6 EMPIRIČNA ANALIZA ODNOSA ZAPOSLENIH DO VAROVANJA 

PODATKOV 

V empiričnem poglavju magistrske naloge je analiziran odnos zaposlenih do varovanja 

računalniško shranjenih podatkov v posameznih organizacijah. Osredotočenost je predvsem 

na splošnem razumevanju zaposlenih o pomenu varovanja podatkov in na njihov odnos do 

trenutnih varnostnih ukrepov. Med drugim nas zanima tudi to, kako gledajo na varovanje 

podatkov različne kategorije zaposlenih. Raziskava je omogočila s statističnimi metodami 

ovrednotiti raziskovalne hipoteze. 

Podobne raziskave v Sloveniji so pokazale, da odnos zaposlenih močno vpliva na celovito in 

učinkovito varovanje podatkov. Izobraževanja s tega področja vplivajo na zmanjševanje 

možnosti nastanka varnostnih tveganj oziroma pripomorejo k temu, da so zaposleni bolje 

seznanjeni z ukrepi, ki so potrebni za preprečitev tveganj v specifičnih situacijah. Višja ko je 

njihova ozaveščenost, manjša je namreč možnost nastanka tveganj. Zato je zelo zanimivo 

dejstvo, da slovenske organizacije vlagajo premalo sredstev za izobraževanje zaposlenih 

(Saksida 2010, 71). Ravno zaposleni pa so kar v 86 % primerov krivi za povzročitev nesreče 

(namerno ali nenamerno) (Saksida 2010, 73). Od zaposlenih se namreč samoumevno 

pričakuje, da poznajo sodobno tehnologijo in se zavedajo vseh nevarnosti, ki se nanašajo na 

varovanje podatkov. Njihovo nepoznavanje pa se pokaže šele ob pojavu varnostnega 

incidenta (Hribar 2011, 98). Iz Hribarjeve raziskave (2011, 98) je razvidno, da je raven 

zavedanja zaposlenih o varnosti na nezadostni ravni, kar ima za organizacije lahko resne 

posledice. Zato se avtor strinja, da so potrebna ustrezna izobraževanja in navodila za 

varovanje podatkov. Ključnega pomena pa so spremljanje tveganj, urejeno področje dela 

varnosti in aktiven odziv na stanje novih groženj.  

6.1 Raziskovalna metodologija in postopek analize 

Za raziskovalne namene magistrske naloge je bil na spletni strani www.1ka.si izdelan anketni 

vprašalnik z naslovom »Odnos zaposlenih do varovanja podatkov«. Povezava do vprašalnika 

je bila prek elektronske pošte posredovana na elektronske naslove omejenemu krogu 

prijateljev, ki so zaposleni v slovenskih organizacijah in v okviru svojega dela poslujejo 

elektronsko. Prosili smo jih tudi, naj vprašalnike distribuirajo naprej, in na podlagi tega smo 

dobili 90 pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Pričakovali smo, da bo vprašalnik izpolnilo 100 

anketirancev iz celotne Slovenije, kar je predstavljalo tudi velikost našega vzorca. 

S pomočjo 18 vprašanj smo ugotavljali, kakšen je odnos zaposlenih do varovanja 

računalniško shranjenih podatkov. Predvsem sta nas zanimala njihovo splošno razumevanje o 

pomenu varovanja podatkov in njihov odnos do trenutnih varnostnih ukrepov.  
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V zadnjem delu vprašalnika so anketiranci odgovarjali še na štiri demografska vprašanja 

(spol, starost, izobrazba, področje dela), s pomočjo katerih smo dobili odgovore tudi na to, 

kako gledajo na varovanje podatkov različne kategorije zaposlenih.  

Anketiranci so pri posameznem vprašanju imeli na izbiro več različnih odgovorov, izmed 

katerih so se morali odločiti za tistega, ki jim je najbolj ustrezal. Pri sklopih trditev so nato na 

5-stopenjski lestvici lahko izrazili intenzivnost (stopnjo) strinjanja ali nestrinjanja ter 

seznanjenost z navedeno trditvijo.  

Odgovore smo zbirali od 11. aprila 2013 do 11. avgusta 2013. Anketni vprašalnik je v celoti 

izpolnilo 90 anketirancev in so bili vključeni tudi v nadaljnjo analizo. Preostalih deset 

vprašalnikov je bilo nepopolno izpolnjenih, zato pri analizi niso bili upoštevani. Podatki so 

bili po končanem anketiranju analizirani s statističnim programom SPSS. 

6.2 Opisna statistika 

Anketiranci so razvrščeni po spolu, starosti, izobrazbi in področju dela. V nadaljevanju so 

predstavljene demografske opisne statistike, ki jim sledi še predstavitev pomembnejših 

opisnih statistik iz ankete.  

6.2.1 Demografske opisne statistike  

Anketo je izpolnilo 36 % anketirancev moškega spola in 64 % anketirancev ženskega spola, 

kar je razvidno s slike 7. 

 

Slika 7: Spol anketirancev 
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Starost anketirancev je razdeljena v tri starostne skupine. Slika 8 prikazuje, da je največ 

anketirancev starih do 35 let (54 %), 42 % anketirancev je starih od 36 do 55 let, najmanj 

anketirancev pa je starih 56 let ali več (3 %). 

 

Slika 8: Starost anketirancev 

S slike 9 je razvidno, da ima 79 % anketirancev višjo izobrazbo od srednje šole in le 21 % 

anketirancev ima srednješolsko izobrazbo.  

 

Slika 9: Izobrazba anketirancev 

Slika 10 prikazuje, da je anketo izpolnilo 67 % anketirancev iz zasebnega sektorja in 33 % 

anketirancev iz javnega sektorja. 
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Slika 10: Področje dela anketirancev 

6.2.2  Pomembnejše opisne statistike  

Anketiranci so trditve na sliki 11 ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer 

ocena 1 pomeni »sploh ne velja« in ocena 5 »povsem velja«. 

Najvišje je tako ocenjena trditev, da pri zapuščanju delovnega mesta zaklepajo računalnik (M 

= 4,3). Najnižje anketiranci ocenjujejo trditev, da pri posredovanju zaupne elektronske pošte 

uporabljajo orodja za zaščito vsebine (M = 2,6). 

Menimo, da je zelo dobro, da anketiranci zagotavljajo ustrezno zaščito opreme ob njihovi 

odsotnosti, saj s tem preprečujejo različna varnostna tveganja. Glede na to, da je podatke z 

občutljivo vsebino treba zaščititi pred nepooblaščenim dostopom ali vpogledom, bi morali 

uporabljati tudi orodja za zaščito vsebine, ki omogočajo zagotavljanje dodatnih varnostnih 

ukrepov. 
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Slika 11: Koliko za vas veljajo naslednje trditve? 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da si 62 % anketirancev gesla zapomni, 

25 % anketirancev ima gesla zapisana na listu, 7 % anketirancev pa ima gesla zapisana na 

računalniku (slika 12). Med drugim so anketiranci navedli še, da imajo gesla zapisana v 

prenosnem telefonu, nekateri pa jih celo povejo sodelavcem.  

Pri hrambi gesel se srečujemo s problemom, kako jih shraniti, da jih ne bi pozabili. 

Priporočljivo je, da jih nimamo napisanih na listu in da jih ne razkrijemo nikomur. Zato tudi 

ne moremo trditi, da 38 % anketirancev neustrezno hrani gesla, ker jih imajo vseeno zapisana 

na listu, računalniku ali prenosnem telefonu. Vendar pa morajo pri tem paziti, da ne pride do 

varnostnih tveganj.  

 

Slika 12: Ali ustrezno hranite gesla? 
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Skrb vzbujajoč je podatek, da 37 % anketirancev gesel ne spreminja nikoli, 25 % anketirancev 

gesla spreminja na vsakih šest mesecev, 20 % anketirancev gesla spreminja na vsake tri 

mesece in 8 % anketirancev spremeni geslo vsak mesec. Anketiranci so še dodali, da gesla 

spreminjajo v primeru incidenta, enkrat letno in kadar se jim spreminjanje gesla zazdi 

potrebno (slika 13). 

Glede na to, da prihaja do vse pogostejših spletnih goljufij, je število anketirancev, ki gesel ne 

spreminja nikoli, še vedno zelo veliko. Gesla bi zato morali spreminjati redno, saj le na takšen 

način lahko zagotovijo visok nivo zaščite. 

 

Slika 13: Kako pogosto spreminjate gesla? 

Na vprašanje, »ali vaša organizacija izvaja nadzor nad zaposlenimi (nadziranje uporabe 

interneta, elektronske pošte …)?,« je 54 % anketirancev odgovorilo, da v njihovi organizaciji 

ne izvajajo nadzora nad zaposlenimi, nad 23 % anketirancev se nadzor izvaja, vendar menijo, 

da ni učinkovit, le 23 % anketirancev pa odgovarja, da se nadzor izvaja in je tudi učinkovit 

(slika 14). 

Ugotovitev, da se učinkovit nadzor izvaja le nad 23 % anketirancev, nas je presenetila, saj naj 

bi omogočal varovanje ljudi in premoženja. Tudi ostalim anketirancem bi morala biti 

dovoljena uporaba le tistih storitev, ki jih potrebujejo za izvajanje poslovnih procesov, pri 

čemer ne smemo pozabiti, da jim mora dopuščati tudi del njihove zasebnosti.  
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Slika 14: Ali vaša organizacija izvaja nadzor nad zaposlenimi? 

O nadzoru nad zaposlenimi 48 % anketirancev meni, da je potreben, 26 % anketirancev meni, 

da nadzor ni potreben, in 20 % anketirancev meni, da nadzor krši človekove pravice. Ostala 

2 % anketirancev pa menita, da je nadzor potreben, vendar v mejah (meja je določena z 

učinkovitostjo in zaupanjem v zaposlene), menijo pa tudi, da je nadzor lahko vsiljiv in da ne 

more dati rezultatov (slika 15). 

Anketiranci se torej v glavnem strinjajo, da je nadzor v organizacijah potreben, med njimi pa 

so seveda tudi tisti, ki menijo, da nadzor krši človekove pravice. Mnenje teh anketirancev je 

povsem upravičeno, saj delodajalci ne bi smeli posegati v njihovo pravico do zasebnosti brez 

njihove privolitve.  

 

Slika 15: Kaj menite o nadzoru nad zaposlenimi? 
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6.3 Preverjanje hipotez 

V uvodu smo zastavili pet hipotez, ki jih bomo v nadaljevanju poskušali potrditi oziroma 

zavreči. Preverjali jih bomo na podlagi odgovorov anketirancev, ki so jih podali v anketnem 

vprašalniku.  

6.3.1 Preverjanje hipoteze 1  

Hipoteza 1: 

a) Spol zaposlenih vpliva na odnos posameznika do varovanja podatkov. 

b) Starost zaposlenih vpliva na odnos posameznika do varovanja podatkov. 

c) Izobrazba zaposlenih vpliva na odnos posameznika do varovanja podatkov. 

Vpliv spola, starosti in izobrazbe na odnos posameznika do varovanja podatkov smo v anketi 

raziskovali z naslednjimi vprašanji: 

- Ali ste seznanjeni z varnostno politiko za varovanje podatkov? 

- Ali upoštevate varnostno politiko za varovanje podatkov? 

- Ali ste seznanjeni z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov? 

- Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov? 

- Ali se vam zdi varovanje podatkov v organizaciji pomembno? 

Glede na to, da so anketiranci v anketi na izbiro imeli odgovora da oziroma ne, je 

spremenljivka kategorična (nominalna).  

Sklop vprašanj o seznanjenosti z IKT so sestavljala naslednja vprašanja, ki so se nahajala na 

Likertovi lestvici od 1 do 5 (številčne spremenljivke): 

- Koliko ste seznanjeni z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 

- Koliko ste seznanjeni s potencialnimi varnostnimi tveganji? 

- Koliko ste seznanjeni z varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo varnost podatkov? 

Postopek preverjanja hipoteze: 

1. Faktorji, ki izbrane spremenljivke razdelijo na skupine, so: spol – nominalna 

spremenljivka, kategorije starosti – ordinalna spremenljivka, izobrazba – ordinalna 

spremenljivka. 

2. Kadar testiramo povezanost dveh nominalnih spremenljivk ali ene ordinalne ter ene 

nominalne spremenljivke, je primeren test kontigenčne tabele oziroma Hi-kvadrat test.  

3. Pri interpretaciji testa moramo vedeti, da so rezultati testa prikazani v dveh tabelah: prikaz 

frekvenc ter statistike testov in njihova stopnja značilnosti (sig). 

4. Test je veljaven, če velja: za tabele 2 x 2 mora biti delež pričakovanih frekvenc (ki so 

manjše od 5) 0 odstotkov, za večje tabele pa ta odstotek ne sme biti večji od 25. 
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5. Če ta pogoj ni izpolnjen, se uporablja »Likelihood Ratio« test (Test verjetnostnih 

razmerij). Ničelna hipoteza je neodvisnost vrstic in stolpcev ter jo zavrnemo pri stopnji 

značilnosti, manjši od 0,05 (osnovno pravilo SPSS). 

6. Kadar testiramo povezanost številčnih spremenljivk z nominalno ali ordinalno 

spremenljivko, je v prvem koraku vedno treba testirati normalno porazdeljenost številčne 

spremenljivke.  

7. Če je spremenljivka normalno porazdeljena, so veljavni testi, ki uporabljajo povprečje in 

odklon (parametrični testi): ANOVA in test dveh neodvisnih skupin.  

8. Če pa spremenljivka ni normalno porazdeljena, moramo uporabiti neparametrične teste: 

namesto testa dveh neodvisnih skupin Mann-Whitney U-test in namesto testa ANOVE 

Kruskal-Wallis H-test. 

Vpliv spola na odnos posameznika do varovanja podatkov 

V nadaljevanju smo najprej preverjali vpliv spola posameznikov na odnos do varovanja 

podatkov v organizacijah. 

Test: Ali ste seznanjeni z varnostno politiko za varovanje podatkov?  

Preglednica 1: Odgovori anketirancev 

 Spol: Skupaj 

Moški Ženski 

Ali ste seznanjeni z 

varnostno politiko za 

varovanje podatkov? 

Da 17 37 54 

Ne 15 21 36 

Skupaj: 32 58 90 

Preglednica 2: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson  ,978a 1 ,323 

Verjetnostna razmerja ,972 1 ,324 

N  90   

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov ni odvisna od spola. 

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov je odvisna od spola. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Stopnja značilnosti (sig) znaša 

0,323, in ker je večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. 
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Sklepamo, da seznanjenost posameznikov z varnostno politiko za varovanje podatkov ni 

odvisna od spola. 

Test: Ali upoštevate varnostno politiko za varovanje podatkov? 

Preglednica 3: Odgovori anketirancev 

 Spol: Skupaj 

Moški Ženski 

Ali upoštevate 

varnostno politiko za 

varovanje podatkov? 

Da 21 46 67 

Ne 11 12 23 

Skupaj: 32 58 90 

Preglednica 4: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  2,503a 1 ,114 

Verjetnostna razmerja 2,440 1 ,118 

N  90   

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov ni odvisno od spola. 

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov je odvisno od spola. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. Upoštevanje varnostne politike za varovanje 

podatkov torej ni odvisno od spola. 

Test: Ali ste seznanjeni z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov?  

Preglednica 5: Odgovori anketirancev 

 Spol: Skupaj 

Moški Ženski 

Ali ste seznanjeni z 

zakonsko ureditvijo 

varovanja podatkov? 

Da 13 28 41 

Ne 19 30 49 

Skupaj: 32 58 90 



 

  51 

Preglednica 6: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson  ,487a 1 ,485 

Verjetnostna razmerja ,489 1 ,485 

N  90   

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov ni odvisna od spola. 

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov je odvisna od spola. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da seznanjenost z zakonsko 

ureditvijo varovanja podatkov ni odvisna od spola. 

Test: Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov?  

Preglednica 7: Odgovori anketirancev 

 Spol: Skupaj 

Moški Ženski 

Ali ste seznanjeni s 

svojo odgovornostjo pri 

varovanju podatkov? 

Da 25 49 74 

Ne 7 9 16 

Skupaj: 32 58 90 

Preglednica 8: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  ,570a 1 ,450 

Verjetnostna razmerja ,558 1 ,455 

N  90   

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni odvisna od spola. 

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov je odvisna od spola. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da seznanjenost posameznikov s 

svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni odvisna od spola. 
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Test: Ali se vam zdi varovanje podatkov v organizaciji pomembno?  

Preglednica 9: Odgovori anketirancev 

 Spol: Skupaj 

Moški Ženski 

Ali se vam zdi varovanje 

podatkov v organizaciji 

pomembno? 

Da 30 55 85 

Ne 1 0 1 

Ne vem 1 3 4 

Skupaj 32 58 90 

Glede na to, da je 94 % anketirancev na vprašanje odgovorilo z da, je bil test nepotreben 

oziroma ločevanje po spolu ni bilo možno. 

V nadaljevanju smo naredili še test spremenljivk, ki so številčne narave (Likertova lestvica). 

V tem primeru je primeren test aritmetične sredine na dveh ali več neodvisnih skupinah. 

Prvi korak je bil test normalnosti (Kolmogorov-Smirnov test), ki nam je pokazal, ali je 

povprečje veljaven parameter ali ne. 

Test normalnosti (Kolmogorov-Smirnov test) 

Preglednica 10: Kolmogorov-Smirnov test 

 N Kolmo

gorov-

Smirno

v Z 

Sig. (2-

stranski) 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 
90 1,897 ,001 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna tveganja 90 2,119 ,000 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo 

varnost podatkov. 
90 2,064 ,000 

 Spremenljivka je normalno porazdeljena. 

 Spremenljivka ni normalno porazdeljena. 

Ker so bile vse stopnje značilnosti manjše od 0,05, smo ničelno hipotezo o normalnosti 

zavrnili. Glede na to, da nobena spremenljivka ni bila normalno porazdeljena, smo morali v 

nadaljevanju uporabiti neparametrične teste. 
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Vpliv spola na seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi 

Preglednica 11: Osnovna statistika po spolu 

 Spol: N Povprečje Vsota 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT 

(informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) 

Moški 32 51,65 1601,00 

Ženski 58 40,61 2315,00 

Skupaj 90   

Koliko ste seznanjeni z IKT: 

Potencialna varnostna tveganja 

Moški 32 50,69 1622,00 

Ženski 58 40,96 2294,00 

Skupaj 90   

Koliko ste seznanjeni z IKT: 

Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo 

varnost podatkov. 

Moški 32 50,17 1605,50 

Ženski 58 41,26 2310,50 

Skupaj 90   

Iz preglednice 11 je razvidno, da je bila pri moških ocena višja. Ali je ta razlika statistično 

značilna, smo ugotavljali s pomočjo Mann-Whitneyjevega testa. 

Preglednica 12: Mann-Whitneyjev test 

 Mann-

Whitney U 

Wilcoxo

n W 

Z Sig. (2-

stranski) 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 
662,000 2315,000 -2,008 ,045 

Koliko ste seznanjeni z IK: Potencialna varnostna tveganja 698,000 2294,000 -1,795 ,073 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo 

varnost podatkov. 
714,500 2310,500 -1,636 ,102 

  (seznanjenost z IKT je enaka za moške in ženske). 

 ≠  (seznanjenost z IKT je različna za moške in ženske). 

Mann-Whitneyjev test je pokazal, da je statistično značilna razlika samo pri seznanjenosti z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (sig < 0,05). Pri varnostnih tveganjih in ukrepih pa 

razlike ni (sig > 0,05). Moški so torej bolje seznanjeni z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo od žensk. 

Na osnovi ugotovitev, da spol ne vpliva na odnos posameznika do varovanja podatkov (moški 

so bolje seznanjeni le z IKT), hipoteze 1 a) nismo mogli sprejeti. 

Vpliv starosti na odnos posameznika do varovanja podatkov 

V nadaljevanju smo preverjali vpliv starosti posameznikov na odnos do varovanja podatkov v 

organizacijah. 
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Test: Ali ste seznanjeni z varnostno politiko za varovanje podatkov? 

Preglednica 13: Odgovori anketirancev 

 Starost: Skupaj 

do 35 let 36 do 55 

let 

56 let ali 

več 

Ali ste seznanjeni z varnostno 

politiko za varovanje podatkov? 

Da 25 26 3 54 

Ne 24 12 0 36 

Skupaj: 49 38 3 90 

Preglednica 14: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  4,769a 2 ,092 

Verjetnostna razmerja 5,836 2 ,054 

N  90   

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov ni odvisna od starostne 

kategorije. 

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov je odvisna od starostne 

kategorije. 

Test je pogojno stabilen, zato smo morali uporabiti Likelihood Ratio test (Test verjetnostnih 

razmerij).  

Ker je stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov ni odvisna od 

starostne kategorije. 

Test: Ali upoštevate varnostno politiko za varovanje podatkov?  

Preglednica 15: Odgovori anketirancev 

 Starost: Skupaj 

do 35 let 36 do 55 let 56 let ali več 

Ali upoštevate varnostno 

politiko za varovanje 

podatkov? 

Da 37 27 3 67 

Ne 12 11 0 23 

Skupaj: 49 38 3 90  
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Preglednica 16: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  1,092a 2 ,579 

Verjetnostna razmerja 1,809 2 ,405 

N  90   

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov ni odvisno od starostne kategorije. 

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov je odvisno od starostne kategorije. 

Test je pogojno stabilen, zato smo morali uporabiti Likelihood Ratio test (Test verjetnostnih 

razmerij).  

Ker je stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov ni odvisno od starostne 

kategorije. 

Test: Ali ste seznanjeni z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov?  

Preglednica 17: Odgovori anketirancev 

 Starost: Skupaj 

do 35 let 36 do 55 

let 

56 let ali 

več 

Ali ste seznanjeni z zakonsko 

ureditvijo varovanja podatkov? 

Da 18 21 2 41 

Ne 31 17 1 49 

Skupaj: 49 38 3 90 

Preglednica 18: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  3,520a 2 ,172 

Verjetnostna razmerja 3,540 2 ,170 

N  90   

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov ni odvisna od starostne 

kategorije. 

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov je odvisna od starostne 
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kategorije. 

Test je pogojno stabilen, zato smo morali uporabiti Likelihood Ratio test (Test verjetnostnih 

razmerij).  

Ker je stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost z zakonsko ureditvijo o varovanju podatkov ni odvisna od 

starostne kategorije. 

Test: Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov?  

Preglednica 19: Odgovori anketirancev 

 Starost: Skupaj 

do 35 let 36 do 55 let 56 let ali več 

Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo 

pri varovanju podatkov? 

Da 39 32 3 74 

Ne 10 6 0 16 

Skupaj: 49 38 3 90 

Preglednica 20: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  ,983a 2 ,612 

Verjetnostna razmerja 1,504 2 ,471 

N  90   

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni odvisna od starostne 

kategorije. 

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov je odvisna od starostne 

kategorije. 

Test je pogojno stabilen, zato smo morali uporabiti Likelihood Ratio test (Test verjetnostnih 

razmerij).  

Ker je stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost posameznikov s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni 

odvisna od starostne kategorije. 

Test: Ali se vam zdi varovanje podatkov v organizaciji pomembno?  
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Preglednica 21: Odgovori anketirancev 

 Starost: Skupaj 

do 35 let 36 do 55 

let 

56 let ali 

več 

Ali se vam zdi varovanje 

podatkov v organizaciji 

pomembno? 

Da 45 37 3 85 

Ne 1 0 0 1 

Ne vem 3 1 0 4 

Skupaj: 49 38 3 90 

Glede na to, da je 94 % anketirancev na vprašanje odgovorilo z da, ločevanje po starostnih 

kategorijah ni bilo možno. 

V nadaljevanju smo naredili še test spremenljivk, ki so številčne narave (Likertova lestvica). 

V tem primeru je primeren test aritmetične sredine na dveh ali več neodvisnih skupinah. 

Glede na to, da pri Kolmogorov-Smirnovem testu nobena spremenljivka ni bila normalno 

porazdeljena, smo morali uporabiti neparametrične teste. 

Vpliv starosti na seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi 

Preglednica 22: Osnovna statistika po starostnih skupinah 

 Starost: N Povprečje 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 

do 35 let 49 44,81 

36 do 55 let 38 43,20 

56 let ali več 3 61,75 

Skupaj 90  

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna 

varnostna tveganja 

do 35 let 49 44,10 

36 do 55 let 38 44,64 

56 let ali več 3 49,00 

Skupaj 90  

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki 

zagotavljajo varnost podatkov 

do 35 let 49 43,34 

36 do 55 let 38 45,72 

56 let ali več 3 47,17 

Skupaj 90  

Iz preglednice 22 je razvidno, da so razlike zelo majhne, kar je potrdil tudi Kruskal-Wallisov 

test, ki je prikazan v nadaljevanju. 
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Preglednica 23: Kruskal-Wallisov test 

 Hi-

kvadrat 

df  Sig. 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 
1,097 2 ,578 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna tveganja ,116 2 ,944 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki 

zagotavljajo varnost podatkov 
,234 2 ,890 

 Vsa povprečja so enaka. 

Vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih. 

Ker so bile vse stopnje značilnosti (sig) večje 0,05, ničelne hipoteze o enakosti skupin nismo 

mogli zavrniti. Sklepamo, da seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi ni odvisna 

od starostne kategorije. 

Na osnovi ugotovitev, da starostna kategorija ne vpliva na odnos posameznika do varovanja 

podatkov, hipoteze 1 b) nismo mogli sprejeti. 

Vpliv izobrazbe na odnos posameznika do varovanja podatkov 

V nadaljevanju smo preverjali še vpliv izobrazbe posameznikov na odnos do varovanja 

podatkov v organizacijah. 

Test: Ali ste seznanjeni z varnostno politiko za varovanje podatkov? 

Preglednica 24: Odgovori anketirancev 

 Izobrazba: Skupaj 

Srednja šola Več kot 

srednja šola 

Ali ste seznanjeni z 

varnostno politiko za 

varovanje podatkov? 

Da 12 42 54 

Ne 7 29 36 

Skupaj 19 71 90 
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Preglednica 25: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-

stranski) 

Pearson  ,100a 1 ,752 

Verjetnostna razmerja ,101 1 ,751 

N  90   

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov ni odvisna od izobrazbe. 

 Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov je odvisna od izobrazbe. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost posameznikov z varnostno politiko za varovanje podatkov ni 

odvisna od izobrazbe. 

Test: Ali upoštevate varnostno politiko za varovanje podatkov? 

Preglednica 26: Odgovori anketirancev 

 Izobrazba: Skupaj 

Srednja šola Več kot 

srednja šola 

Ali upoštevate varnostno politiko za 

varovanje podatkov? 

Da 12 55 67 

Ne 7 16 23 

Skupaj: 19 71 90 

Preglednica 27: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson  ,900a 1 ,343 

Verjetnostna razmerja ,857 1 ,355 

N  90   

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov ni odvisno od izobrazbe. 

 Upoštevanje varnostne politike za varovanje podatkov je odvisno od izobrazbe. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da upoštevanje varnostne politike 

za varovanje podatkov ni odvisno od izobrazbe. 
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Test: Ali ste seznanjeni z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov?  

Preglednica 28: Odgovori anketirancev 

 Izobrazba: Skupaj 

Srednja šola Več kot 

srednja šola 

Ali ste seznanjeni z zakonsko 

ureditvijo varovanja podatkov? 

Da 7 34 41 

Ne 12 37 49 

Skupaj: 19 71 90 

Preglednica 29: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson  ,737a 1 ,391 

Verjetnostna razmerja ,746 1 ,388 

N  90   

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov ni odvisna od izobrazbe. 

 Seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov je odvisna od izobrazbe. 

Test je stabilen, ker nobena frekvenca ni bila premajhna. Ker je stopnja značilnosti (sig) večja 

od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov ni odvisna od 

izobrazbe. 

Test: Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov?  

Preglednica 30: Odgovori anketirancev 

 Izobrazba: Skupaj 

Srednja šola Več kot 

srednja šola 

Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo 

pri varovanju podatkov? 

Da 17 57 74 

Ne 2 14 16 

Skupaj: 19 71 90 
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Preglednica 31: Hi-kvadrat test 

 Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson  ,866a 1 ,352 

Verjetnostna razmerja ,955 1 ,328 

N  90   

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni odvisna od izobrazbe. 

 Seznanjenost s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov je odvisna od izobrazbe. 

Test je pogojno stabilen, zato smo morali uporabiti Likelihood Ratio test (Test verjetnostnih 

razmerij).  

Ker je stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost posameznikov s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov ni 

odvisna od izobrazbe. 

Test: Ali se vam zdi varovanje podatkov v organizaciji pomembno?  

Preglednica 32: Odgovori anketirancev 

 Izobrazba: Skupaj 

Srednja šola Več kot 

srednja šola 

Ali se vam zdi varovanje 

podatkov v organizaciji 

pomembno? 

Da 18 67 85 

Ne 0 1 1 

Ne vem 1 3 4 

Skupaj 19 71 90 

Glede na to, da je 94 % anketirancev na vprašanje odgovorilo z da, ločevanje po izobrazbi ni 

bilo možno. 

V nadaljevanju smo naredili še test spremenljivk, ki so številčne narave (Likertova lestvica). 

V tem primeru je primeren test aritmetične sredine na dveh ali več neodvisnih skupinah. 

Glede na to, da pri Kolmogorov-Smirnovem testu nobena spremenljivka ni bila normalno 

porazdeljena, smo morali uporabiti neparametrične teste. 
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Vpliv izobrazbe na seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi 

Preglednica 33: Osnovna statistika glede na izobrazbo 

 Izobrazba: N Povprečje 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT 

(informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) 

Srednja šola 19 36,76 

Več kot srednja šola 71 46,63 

Skupaj 90  

Koliko ste seznanjeni z IKT: 

Potencialna varnostna tveganja 

Srednja šola 19 37,29 

Več kot srednja šola 71 46,23 

Skupaj 90  

Koliko ste seznanjeni z IKT: 

Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo 

varnost podatkov 

Srednja šola 19 43,21 

Več kot srednja šola 71 44,81 

Skupaj 90  

Iz preglednice 33 je razvidno, da so razlike zelo majhne, kar je potrdil tudi Kruskal-Wallisov 

test, prikazan v nadaljevanju. 

Preglednica 34: Kruskal-Wallisov test 

 Hi-

kvadrat 

df Sig. 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 
2,394 1 ,122 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna tveganja 1,831 1 ,176 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki 

zagotavljajo varnost podatkov 
,058 1 ,809 

 Vsa povprečja so enaka. 

Vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih. 

Ker so bile vse stopnje značilnosti (sig) večje od 0,05, ničelne hipoteze o enakosti skupin 

nismo mogli zavrniti.  

Sklepamo, da seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi ni odvisna od izobrazbe. 

Na osnovi ugotovitev, da izobrazba ne vpliva na odnos posameznika do varovanja podatkov, 

hipoteze 1 c) nismo mogli sprejeti. 
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6.3.2 Preverjanje hipoteze 2 

Hipoteza 2: Zaposleni so seznanjeni z varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo varnost podatkov 

pri elektronskem poslovanju v njihovi organizaciji. 

Pri preverjanju hipoteze 2 smo testirali spremenljivke, ki opisujejo seznanjenost z IKT ter 

varnostnimi tveganji in ukrepi: 

- informacijsko-komunikacijska tehnologija, 

- potencialna varnostna tveganja, 

- varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost podatkov. 

Spremenljivke so bile številčne, na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo »zelo 

slabo« in 5 »zelo dobro«. 

Postopek preverjanja hipoteze: 

1. Za preverjanje hipoteze smo izbrali test aritmetične sredine. Za testno vrednost smo izbrali 

oceno 3 na Likertovi lestvici. S tem smo želeli dokazati, da je povprečna vrednost večja 

od 3. 

2. Nato smo naredili test normalnosti in ugotovili, da spremenljivke niso normalno 

porazdeljene, zato smo morali uporabiti neparametričen test ene vrednosti – Runs test, ki 

ga uporabimo, kadar sta povprečje in odklon neveljavna parametra. 

3. Pri interpretaciji testa smo morali upoštevati, da je test enostranski, zato smo stopnjo 

značilnosti delili z 2. 

Preglednica 35: Neparametričen Runs test 

 Vred

nost 

N Števil

o 

Z Sig. (2-

stranski) 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) 
3,00 90 44 1,271 ,204 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna 

tveganja 
3,00 90 40 ,523 ,601 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki 

zagotavljajo varnost podatkov 
3,00 90 44 1,049 ,294 

 

 

 

Vse polovične stopnje značilnosti so bile večje od 0,05, zato ničelne hipoteze nismo mogli 

zavrniti. Sklepamo, da zaposleni niso dobro seznanjeni z IKT ter varnostnimi tveganji in 

ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov. 
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Na osnovi ugotovitev hipoteze 2, ki pravi, da so zaposleni seznanjeni z varnostnimi ukrepi za 

zagotavljanje varnosti podatkov, nismo mogli sprejeti. 

6.3.3 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3: Zaposleni gledajo na varnostne ukrepe kot na dodatno delovno obremenitev. 

Pri preverjanju hipoteze 3 smo testirali spremenljivke, ki opisujejo strinjanje s trditvami: 

- varnostni postopki, povezani z zaposlenimi (izjava o zaupnosti, omejen dostop do 

podatkov ...), predstavljajo dodatno delovno obremenitev; 

- upoštevanje varnostnih ukrepov predstavlja dodatno delovno obremenitev; 

- udeležba na izobraževanjih predstavlja dodatno delovno obremenitev; 

- nadzor nad zaposlenimi predstavlja dodatno delovno obremenitev. 

Spremenljivke so bile številčne, na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo »sploh ne« 

in 5 »absolutno da«. 

Postopek preverjanja hipoteze: 

1. Za preverjanje hipoteze smo izbrali test aritmetične sredine. Za testno vrednost smo izbrali 

oceno 3 na Likertovi lestvici. S tem smo želeli dokazati, da je povprečna vrednost večja 

od 3.  

2. Sledil je test normalnosti (Kolmogorov-Smirnov test), ki nam pove, ali je povprečje 

veljaven parameter ali ne. 

3. Spremenljivke niso bile normalno porazdeljene, zato smo morali uporabiti neparametričen 

test ene vrednosti – Runs test, ki ga uporabimo, kadar sta povprečje in odklon neveljavna 

parametra. 

4. Pri interpretaciji testa smo morali upoštevati, da je test enostranski, zato smo stopnjo 

značilnosti delili z 2. 
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Preglednica 36: Kolmogorov-Smirnov test 

 N Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig. (2-

stranski) 

Ali vam naslednje aktivnosti: Varnostni postopki, 

povezani z zaposlenimi (izjava o zaupnosti, omejen 

dostop do podatkov ...), predstavljajo dodatno delovno 

obremenitev? 

90 2,188 ,000 

Ali vam naslednje aktivnosti: Upoštevanje varnostnih 

ukrepov predstavlja dodatno delovno obremenitev? 
90 2,546 ,000 

Ali vam naslednje aktivnosti: Udeležba na 

izobraževanjih predstavlja dodatno delovno 

obremenitev? 

90 2,239 ,000 

Ali vam naslednje aktivnosti: Nadzor nad zaposlenimi 

predstavlja dodatno delovno obremenitev? 
90 1,769 ,004 

 Spremenljivka je normalno porazdeljena.  

 Spremenljivka ni normalno porazdeljena.  

Vse stopnje značilnosti so bile manjše od 0,05, zato smo ničelno hipotezo o normalnosti 

zavrnili. Ker izbrane spremenljivke niso izpolnjevale pogoja normalnosti, smo morali 

uporabiti neparametrično različico testa ene vrednosti, Runs test. Pri interpretaciji testa smo 

morali upoštevati, da je test enostranski, zato smo stopnjo značilnosti delili z 2. 

Preglednica 37: Neparametričen Runs test 

 Vrednost N Število Z Sig. (2-

stranski) 

Ali vam naslednje aktivnosti: Varnostni postopki, povezani z 

zaposlenimi (izjava o zaupnosti, omejen dostop do 

podatkov...), predstavljajo dodatno delovno obremenitev? 

3,00 90 44 -,526 ,599 

Ali vam naslednje aktivnosti: Upoštevanje varnostnih 

ukrepov predstavlja dodatno delovno obremenitev? 
3,00 90 40 -1,123 ,262 

Ali vam naslednje aktivnosti: Udeležba na izobraževanjih 

predstavlja dodatno delovno obremenitev? 
3,00 90 46 ,398 ,691 

Ali vam naslednje aktivnosti: Nadzor nad zaposlenimi 

predstavlja dodatno delovno obremenitev? 
3,00 90 41 -,349 ,727 
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Glede na to, da so bile vse polovične stopnje značilnosti (sig) večje od 0,05, ničelne hipoteze 

o enakosti nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da naštete aktivnosti zaposlenim ne predstavljajo 

dodatne delovne obremenitve, zato hipoteze 3 nismo mogli sprejeti. 

6.3.4 Preverjanje hipoteze 4 

Hipoteza 4: Zaposlenim se zdi trenutna raven varovanja podatkov v njihovi organizaciji 

ustrezna. 

Testirali smo spremenljivke, ki opisujejo raven varovanja podatkov v organizaciji: 

- dostop do kritičnih (zaupnih) podatkov imajo samo pooblaščene osebe; 

- v organizaciji je organizirano zadostno število izobraževanj s področja varovanja 

podatkov; 

- v organizaciji se izvajajo ustrezni tehnološki in organizacijski ukrepi za zagotavljanje 

zaščite podatkov; 

- vodstvo ob zaznavi kršitve varnostne politike ustrezno ukrepa. 

Spremenljivke so bile številčne, na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne 

strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 

Postopek preverjanja hipoteze: 

1. Za preverjanje hipoteze smo izbrali test aritmetične sredine. Za testno vrednost smo izbrali 

oceno 3 na Likertovi lestvici. S tem smo želeli dokazati, da je povprečna vrednost večja 

od 3.  

2. Sledil je test normalnosti (Kolmogorov-Smirnov test), ki nam pove, ali je povprečje 

veljaven parameter ali ne. 

3. Spremenljivke niso bile normalno porazdeljene, zato smo morali uporabiti neparametričen 

test ene vrednosti – Runs test, ki ga uporabimo, kadar sta povprečje in odklon neveljavna 

parametra. 

4. Pri interpretaciji testa smo morali upoštevati, da je test enostranski, zato smo stopnjo 

značilnosti delili z 2. 
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Preglednica 38: Kolmogorov-Smirnov test 

 N Kolmogorov

-Smirnov Z 

Sig. (2-

stranski) 

Koliko se strinjate s trditvami: Dostop do kritičnih (zaupnih) 

podatkov imajo samo pooblaščene osebe 
90 3,039 ,000 

Koliko se strinjate s trditvami: V organizaciji je organizirano 

zadostno število izobraževanj s področja varovanja podatkov 
90 1,720 ,005 

Koliko se strinjate s trditvami: V organizaciji se izvajajo 

ustrezni tehnološki in organizacijski ukrepi za zagotavljanje 

zaščite podatkov 

90 2,271 ,000 

Koliko se strinjate s trditvami: Vodstvo ob zaznavi kršitve 

varnostne politike ustrezno ukrepa 
90 2,405 ,000 

 Spremenljivka je normalno porazdeljena. 

 Spremenljivka ni normalno porazdeljena. 

Vse stopnje značilnosti so bile manjše od 0,05, zato smo ničelno hipotezo o normalnosti 

zavrnili. Ker nobena spremenljivka ni bila normalno porazdeljena, smo morali uporabiti 

neparametričen test ene vrednosti – Runs test, ki ga uporabimo, kadar sta povprečje in odklon 

neveljavna parametra. Pri interpretaciji testa smo morali upoštevati, da je test enostranski, 

zato smo stopnjo značilnosti delili z 2. 

Preglednica 39: Neparametričen Runs test 

 Vrednost N Število Z Sig. (2-

stranski) 

Koliko se strinjate s trditvami: Dostop do kritičnih (zaupnih) 

podatkov imajo samo pooblaščene osebe 
3,00 90 20 1,075 ,282 

Koliko se strinjate s trditvami: V organizaciji je organizirano 

zadostno število izobraževanj s področja varovanja podatkov 
3,00 90 45 -,194 ,847 

Koliko se strinjate s trditvami: V organizaciji se izvajajo 

ustrezni tehnološki in organizacijski ukrepi za zagotavljanje 

zaščite podatkov 

3,00 90 37 ,218 ,828 

Koliko se strinjate s trditvami: Vodstvo ob zaznavi kršitve 

varnostne politike ustrezno ukrepa 
3,00 90 29 1,155 ,248 
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Ker so bile vse polovične stopnje značilnosti (sig) večje od 0,05, ničelne hipoteze o enakosti 

nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da se zaposlenim trenutna raven varovanja podatkov v 

njihovi organizaciji ne zdi ustrezna, zato hipoteze 4 nismo mogli sprejeti.  

6.3.5 Preverjanje hipoteze 5 

Hipoteza 5: Poznavanje IKT med zaposlenimi pozitivno vpliva na njihov odnos do varovanja 

podatkov pri elektronskem poslovanju. 

Hipotezo smo preverjali z naslednjimi vprašanji: 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od starosti? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od števila letnih 

izobraževanj? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z dejanskimi ukrepi, ki jih 

zaposleni izvajajo? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana s pogostostjo spreminjanja 

gesel? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od spola? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana s slabo navado uporabe 

enakega gesla za različne storitve? 

- Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z mnenjem o nadzoru nad 

zaposlenimi? 

Postopek preverjanja hipoteze: 

1. Konstrukt poznavanja IKT je bil sestavljen iz več spremenljivk, zato smo jih združili 

(reducirali) na eno samo spremenljivko. 

2. Odgovor na vprašanje, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno 

nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi komponentami, nam dajo: Barlettov test 

(značilnost < 0,05) in KMO mera, ki mora biti večja od 0,6 ter komunaliteta, delež 

variance posameznih spremenljivk, pojasnjen z vplivom skupnih faktorjev (komponent), 

ki mora biti nad 0,5 (50 %). 

3. Kakšna je struktura glavne komponente, oziroma kolikšna je povezanost glavne 

komponente z vhodnimi spremenljivkami, nam pove matrika faktorskih uteži (korelacij), 

kjer morajo vrednosti biti vsaj 0,5 (optimalne vrednosti znašajo od 0,7 do 1). 

4. Ker se je redukcija izkazala za uspešno, smo analizo nadaljevali na glavni komponenti. 

5. Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od starosti ter mnenja o 

nadzoru nad zaposlenimi, smo ugotavljali s pomočjo testa ANOVA.  

6. Ker je spremenljivka, ki opisuje število letnih izobraževanj, ordinalne narave (Ali je 

seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od števila letnih izobraževanj?), je 

bil primeren test korelacije rangov (Spearman test). 
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7. Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z dejanskimi ukrepi, ki jih 

zaposleni izvajajo, ter s pogostostjo spreminjanja gesel, smo ugotavljali s testom 

Pearsonove korelacije, saj so bile vse spremenljivke številske. 

8. Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od spola ter povezana s slabo 

navado uporabe enakega gesla za različne storitve, nam je pomagal ugotoviti test 

povprečij. 

Konstrukt poznavanja IKT je bil torej sestavljen iz več spremenljivk, zato jih je bilo treba 

združiti (reducirati) na eno samo spremenljivko. Tako smo zmanjšali število testov oziroma 

naredili raziskavo bolj pregledno. Načrt raziskave je predstavljen na sliki 16. 

 

 

Slika 16: Načrt raziskave 

Metod za redukcijo je več, najbolj osnovna pa je seštevanje spremenljivk celotnega sklopa. 

Metoda je večinoma neuspešna: 

- ker ne upošteva različne variabilnosti posameznih spremenljivk, pri čemer moramo 

upoštevati, da imajo nekatera vprašanja večji pomen/vpliv od drugih;  

- ne vemo, kako dobra je nova spremenljivka oziroma kako predstavlja osnovne 

spremenljivke; 

- ne vemo, kolikšen del variabilnosti smo zajeli. 

Vse navedene težave reši ena od metod faktorske analize – Metoda glavnih komponent 

(PCA), ki daje bistveno boljše rezultate. PCA (Principal Component Analysis) je statistična 

tehnika, ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število 

spremenljivk zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk preslikamo v množico 

spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente. Glavne komponente se izražajo kot 

linearna kombinacija osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost.  
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Metoda je uspešna, kadar izbrana glavna komponenta pojasni velik del celotne variance 

osnovnih spremenljivk (nad 60 %). 

Preglednica 40: Primernost podatkov za faktorsko analizo 

Kaiser-Meyer-Olkin  ,863 

Bartlett  

Hi-kvadrat 258,968 

df 3 

Sig. ,000 

Hₒ: Korelacijska matrika je enotska.
 

Hı: Korelacijska matrika ni enotska.
 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) Bartlett testa manjša od 0,05, smo ničelno hipotezo o 

neprimernosti podatkov za faktorsko analizo zavrnili. Sklepamo, da obstaja dovolj velika 

povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Kolikšna je ta mera, nam pove KMO mera, ki je 

v našem primeru visoka. 

Preglednica 41: Pojasnjenost posameznih spremenljivk 

 Začetna Končna 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) 
1,000 ,917 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna tveganja 1,000 ,927 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost 

podatkov 
1,000 ,880 

V preglednici 41 lahko vidimo, da so vse spremenljivke dobro pojasnjene (od 88 do 92,7 %). 

Preglednica 42: Kvaliteta redukcije – delež skupne pojasnjene variance 

Komponenta Začetna lastna vrednost Končna vsota kvadratov uteži 

Skupaj % Variance Kumulativa % Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 2,723 90,782 90,782 2,723 90,782 90,782 

2 ,178 5,929 96,711    

3 ,099 3,289 100,000    

Redukcija je bila uspešna, saj smo več kot 90 % variabilnosti podatkov zajeli z eno glavno 

komponento.  
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Preglednica 43: Kvaliteta redukcije – povezanost vhodnih spremenljivk z glavno 

komponento 

 Komponenta 

1 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Potencialna varnostna tveganja ,963 

Koliko ste seznanjeni z IKT: IKT (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) 
,957 

Koliko ste seznanjeni z IKT: Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost 

podatkov 
,938 

Redukcija je zelo uspešna, ker je nova spremenljivka zelo dobro povezana z vhodnimi 

spremenljivkami. Tudi korelacijski koeficienti so zelo močni (vsi nad 0,9). 

Novo spremenljivko, glavno komponento, smo shranili pod imenom seznanjenost z 

varnostnimi tveganji in ukrepi. 

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od starosti? 

Preglednica 44: Test variabilnosti skupin 

Levene  df1 df2 Sig. 

,280 2 87 ,756 

 

. 

 Vsaj ena varianca je različna od ostalih. 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) Leven testa več kot 0,05, ničelne hipoteze o enakosti 

varianc skupin nismo mogli zavrniti. Glede na to, da so bile variance enake, je bil izpolnjen 

pogoj za test ANOVA.  

Preglednica 45: Test ANOVA 

 Vsota df Povprečje F Sig. 

Med skupinami 1,532 2 ,766 ,752 ,474 

Znotraj skupine 84,512 87 1,018   

Skupaj 86,044 89    

 Vsa povprečja so enaka. 

Vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih. 
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Ker je bila stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze o enakosti povprečij nismo 

mogli zavrniti. Sklepamo, da seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi ni odvisna od 

starostne kategorije. 

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od števila letnih 

izobraževanj? 

Glede na to, da je spremenljivka, ki opisuje število letnih izobraževanj, ordinalne narave, je 

bil primeren test korelacije rangov (Spearmanov test). 

Preglednica 46: Neparametrična korelacija 

 Kolikokrat letno se udeležite 

izobraževanj s področja 

varovanja podatkov? 

Spearman 

Seznanjenost z 

varnostnimi tveganji in 

ukrepi 

Korelacijski 

koeficient 
-,371 

Sig. (2-stranski) ,000 

  

Hₒ: ρ = 0
 

Hı: ρ ≠ 0
 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) manjša od 0,05, smo ničelno hipotezo o nepovezanosti 

zavrnili. Sklepamo, da je povezava značilna. Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi 

odgovori za število udeležb na izobraževanjih:  

1. trikrat ali večkrat, 

2. dvakrat, 

3. enkrat. 

Negativen predznak zato pomeni, da se seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi 

povečuje z obiskom izobraževanj. Korelacija 0,371 je šibka. 

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z dejanskimi ukrepi, ki jih 

zaposleni izvajajo? 

Glede na to, da so bile vse spremenljivke številske, je bil primeren test Pearsonova korelacija. 
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Preglednica 47: Korelacija 

 seznanjenost z 

varnostnimi 

tveganji in ukrepi 

Koliko za vas velja: Ko zapuščam delovno mesto, zaklepam 

računalnik (odjava uporabnika, ugašanje računalnika) 

Pearson  ,135 

Sig. (2-stranski) ,210 

  

Koliko za vas velja: Izdelujem varnostne kopije podatkov, ki 

jih imam shranjene na lokalnem disku ali prenosnem mediju 

(my documents, C disk, USB ključek) 

Pearson  ,225 

Sig. (2-stranski) ,035 

  

Koliko za vas velja: Pri posredovanju zaupne elektronske pošte 

uporabljam orodja za zaščito vsebine (šifriranje ...) 

Pearson  ,340 

Sig. (2-stranski) ,001 

  

Koliko za vas velja: Prek službenega računalnika dostopam do 

zasebne elektronske pošte (gmail ...) 

Pearson  -,113 

Sig. (2-stranski) ,293 

  

Koliko za vas velja: Internet v službi uporabljam za ogled 

strani, ki niso povezane z opravljanjem dela (24ur.com ...) 

Pearson  -,132 

Sig. (2-stranski) ,219 

  

Hₒ: ρ = 0
 

Hı: ρ ≠ 0
 

Za stopnjo značilnosti (sig) manjša od 0,05 velja: Bolj ko so zaposleni seznanjeni z 

varnostnimi tveganji in ukrepi, bolj so dosledni pri izdelovanju varnostnih kopij in pri 

posredovanju zaupne elektronske pošte (šifriranje). 

Za stopnjo značilnosti (sig) večja od 0,05 velja: Zaposleni zaklepajo računalnik, dostopajo do 

zasebne elektronske pošte prek službenega računalnika in obiskujejo strani, ki niso povezane 

z opravljanjem dela, ne glede na to, koliko so seznanjeni z varnostnimi tveganji in ukrepi. 

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana s pogostostjo spreminjanja 

gesel? 

Preglednica 48: Korelacija 

 Kako pogosto spreminjate 

gesla? 

Seznanjenost z varnostnimi 

tveganji in ukrepi 

Pearson  -,047 

Sig. (2-stranski) ,669 
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Hₒ: ρ = 0
 

Hı: ρ ≠ 0
 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) večja od 0,05, ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti. 

Sklepamo, da povezanosti ni. Ne glede na to, koliko so zaposleni seznanjeni z varnostnimi 

ukrepi in tveganji, enako pogosto spreminjajo gesla. Rečemo torej lahko, da vztrajajo pri 

slabih navadah.  

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi odvisna od spola? 

Preglednica 49: Osnovna statistika po spolu 

 
Spol: N Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Seznanjenost z 

varnostnimi tveganji in 

ukrepi 

Moški 32 ,2889802 1,06555251 ,19137888 

Ženski 58 -,1443871 ,94534700 ,12747056 

Iz podatkov v preglednici 49 lahko vidimo, da so moški bolje seznanjeni z varnostnimi 

tveganji in ukrepi od žensk. Ali je ta razlika značilna, nam je povedal test povprečij. 

Preglednica 50: Test povprečij 

 Levenov test enakosti 

varianc 

T-test enakosti povprečij 

F Sig. t df Sig. (2-

stranski) 

Povprečna 

razlika 

Razlika 

standardne 

napake 

Seznanjenost z 

varnostnimi 

tveganji in ukrepi 

Prevzete enake 

variance 
,385 ,537 2,194 88 ,045 ,43336727 ,22233215 

Neprevzete enake 

variance 

  
1,885 57,360 ,065 ,43336727 ,22994482 

. 

 Vsaj ena varianca je različna od ostalih. 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) Leven testa manj kot 0,05, je razlika značilna. Ničelno 

hipotezo o enakosti varianc skupin smo zato zavrnili. 
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Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana s slabo navado uporabe 

enakega gesla za različne storitve? 

Preglednica 51: Osnovna statistika po skupinah 

 

Ali z enakim geslom 

dostopate do različnih 

storitev? 

N Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Seznanjenost z 

varnostnimi tveganji in 

ukrepi 

Da 47 -,0088355 1,10082949 ,16230845 

Ne 43 ,0096770 ,88978382 ,13729662 

Iz podatkov v preglednici 51 lahko vidimo, da je razlika zelo majhna in neznačilna. 

Preglednica 52: Test povprečij 

 Levenov test enakosti 

varianc 

T-test enakosti povprečij 

F Sig. t df Sig. (2-

stranski) 

Povprečna 

razlika 

Razlika 

standardne 

napake 

Seznanjenost z 

varnostnimi 

tveganji in ukrepi 

Prevzete enake 

variance 
2,045 ,156 -,086 88 ,931 -,0185125 ,21464926 

Neprevzete enake 

variance 

  
-,087 86,791 ,931 -,0185125 ,21258974 

. 

 Vsaj ena varianca je različna od ostalih. 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) Leven testa več kot 0,05, ničelne hipoteze o enakosti 

varianc skupin nismo mogli zavrniti. Sklepamo, da vpliva ni, saj se slaba navada obdrži ne 

glede na seznanjenost o nevarnosti početja. 

Test: Ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z mnenjem o nadzoru nad 

zaposlenimi? 

Preglednica 53: Test variabilnosti skupin 

Levene  df1 df2 Sig. 

1,746 2 87 ,181 

. 

 Vsaj ena varianca je različna od ostalih. 
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Ker je bila stopnja značilnosti (sig) Leven testa več kot 0,05, ničelne hipoteze o enakosti 

varianc skupin nismo mogli zavrniti. Glede na to, da so bile variance enake, je bil izpolnjen 

pogoj za test ANOVA.  

Preglednica 54: Test ANOVA 

 Vsota df Povprečje F Sig. 

Med skupinami 12,140 2 6,070 6,567 ,002 

Znotraj skupine 73,944 87 ,924   

Skupaj 86,084 89    

 Vsa povprečja so enaka. 

Vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih. 

Ker je bila stopnja značilnosti (sig) manjša od 0,05, smo ničelno hipotezo o enakosti povprečij 

zavrnili. Sklepamo, da obstajajo razlike med seznanjenostjo z varnostnimi tveganji in ukrepi 

glede na skupine, ki se razlikujejo po mnenju o nadzoru nad zaposlenimi. 

Večje ko je prepričanje o potrebnosti nadzora, večja je seznanjenost z varnostnimi tveganji in 

ukrepi. Velja tudi obratno, in sicer tisti, ki mislijo, da so kršene človekove pravice, se slabše 

seznanijo z varnostnimi tveganji in ukrepi. Na osnovi ugotovitev smo hipotezo 5 delno 

sprejeli. 
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7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI USMERITEV ZA IZBOLJŠANJE STANJA 

V sedmem poglavju podajamo ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo empirične analize 

odnosa zaposlenih pri zagotavljanju varnosti podatkov. Temu sledijo predlogi usmeritev za 

izboljšanje stanja na področju varovanja podatkov. 

7.1 Ugotovitve empirične analize odnosa zaposlenih do varovanja podatkov 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo s pomočjo Hi-kvadrat testa ugotovili, da spol, 

starost in izobrazba zaposlenih ne vplivajo na odnos posameznika do varovanja podatkov. 

Seznanjenost z varnostno politiko za varovanje podatkov, upoštevanje varnostne politike za 

varovanje podatkov, seznanjenost z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov in seznanjenost 

anketirancev s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov torej ni odvisna od spola, starosti 

in izobrazbe anketirancev.  

Pri ugotavljanju vpliva spola še na seznanjenost z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi nam 

je Mann-Whitneyjev test pokazal, da obstaja statistično značilna razlika samo pri 

seznanjenosti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, saj so moški bolje seznanjeni z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo od žensk. Pri varnostnih tveganjih in ukrepih pa se 

razlike niso pokazale. S pomočjo Kruskal-Wallisovega testa smo še ugotovili, da seznanjenost 

z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi ni odvisna niti od starostne kategorije, niti od 

izobrazbe. Na osnovi ugotovitev, da spol, starost in izobrazba ne vplivajo na odnos 

posameznika do varovanja podatkov,  hipoteze 1 nismo mogli sprejeti. 

Skrb vzbujajoča pa je ugotovitev, ki nam jo je pokazal neparametričen Runs test, to pa je, da 

zaposleni niso dobro seznanjeni z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi za zagotavljanje 

varnosti podatkov. Na osnovi ugotovitev hipoteze 2, ki pravi, da so zaposleni seznanjeni z 

varnostnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov, nismo mogli sprejeti. 

Varnostni postopki, povezani z zaposlenimi, upoštevanje varnostnih ukrepov, udeležba na 

izobraževanjih in nadzor zaposlenim ne predstavljajo dodatne delovne obremenitve, zato  

hipoteze 3 nismo mogli sprejeti (neparametričen Runs test). 

Z neparametričnim Runs testom smo tudi ugotovili, da se anketirancem trenutna raven 

varovanja podatkov v njihovi organizaciji ne zdi ustrezna, zato hipoteze 4 nismo mogli 

sprejeti. Anketirani se namreč niso strinjali s trditvami, da imajo dostop do kritičnih (zaupnih) 

podatkov samo pooblaščene osebe, da je v organizaciji organizirano zadostno število 

izobraževanj s področja varovanja podatkov, da se izvajajo ustrezni tehnološki in 

organizacijski ukrepi za zagotavljanje zaščite podatkov ter da vodstvo ob zaznavi kršitev 

varnostne politike ustrezno ukrepa. 
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Test ANOVA nam je pri preverjanju hipoteze 5 pokazal, da seznanjenost z varnostnimi 

tveganji in ukrepi ni odvisna od starostne kategorije. S pomočjo Spearmanovega testa pa smo 

ugotovili, da se seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povečuje z obiskom 

izobraževanj, ki se jih udeležijo zaposleni.  

Pri vprašanju, ali je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi povezana z dejanskimi 

ukrepi, ki jih zaposleni izvajajo, smo s pomočjo Pearsonove korelacije prišli do zaključkov, 

da bolj ko so zaposleni seznanjeni z varnostnimi tveganji in ukrepi, bolj so dosledni pri 

izdelovanju varnostnih kopij ter pri posredovanju zaupne elektronske pošte (šifriranje). 

Vendar pa zaposleni zaklepajo računalnik, dostopajo do zasebne elektronske pošte prek 

službenega računalnika in obiskujejo strani, ki niso povezane z opravljanjem dela, ne glede na 

to, koliko so seznanjeni z varnostnimi tveganji in ukrepi. Pearsonova korelacija nam je 

pokazala tudi, da ne glede na to, koliko so zaposleni seznanjeni z varnostnimi ukrepi in 

tveganji, enako pogosto spreminjajo gesla. Lahko torej rečemo, da vztrajajo pri slabih 

navadah.  

Sledil je test povprečij, s pomočjo katerega smo ugotovili, da so moški bolje seznanjeni z 

varnostnimi tveganji in ukrepi od žensk ter da ni vpliva med seznanjenostjo z varnostnimi 

tveganji in ukrepi ter slabo navado uporabe enakega gesla za različne storitve, saj se slaba 

navada obdrži ne glede na seznanjenost o nevarnosti početja. Na podlagi testa ANOVA lahko 

sklepamo, da obstajajo razlike med seznanjenostjo z varnostnimi tveganji in ukrepi glede na 

skupine, ki se razlikujejo po mnenju o nadzoru nad zaposlenimi. Namreč, večje ko je 

prepričanje o potrebnosti nadzora, večja je seznanjenost z varnostnimi tveganji in ukrepi. In 

obratno, tisti, ki mislijo, da so kršene človekove pravice, se slabše seznanijo z varnostnimi 

tveganji in ukrepi. Na osnovi ugotovitev smo hipotezo 5 delno sprejeli. 

7.2 Predlogi usmeritev za izboljšanje stanja 

Glede na to, da smo vse bolj odvisni od podatkov in jih moramo obravnavati kot vsako drugo 

premoženje velike vrednosti, želimo podati še nekaj usmeritev za izboljšanje stanja pri 

zagotavljanju varnosti podatkov:  

- S pomočjo ankete smo ugotovili, da 65 % anketirancev pri posredovanju zaupne 

elektronske pošte ne uporablja orodij za zaščito vsebine (šifriranje …). Zelo pomembno 

je, da se šifriranje pri posredovanju zaupne elektronske pošte uporablja, saj omogoča 

zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali vpogledom. 

- Gesel ne smemo razkriti nikomur, preprečiti pa moramo tudi, da bi jih kdorkoli videl med 

vnašanjem na ekranu. Ne smemo jih imeti napisane na papirju in ne smemo uporabljati 

imen, številk ter datumov, ki so osebno povezani z nami. Treba jih je pogosto spreminjati, 

takoj pa jih moramo spremeniti, če sumimo, da so bila zlorabljena. Pomembno je tudi, da 

ne uporabljamo enakih gesel za več različnih storitev. Rezultati ankete so namreč 

pokazali, da 37 % anketirancev gesel ne spreminja nikoli in 53 % anketirancev z enakim 
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geslom dostopa do različnih storitev. Na listu, računalniku ali prenosnem telefonu pa ima 

gesla napisana kar 38 % anketirancev. 

- V anketi je 54 % anketirancev odgovorilo, da se nadzor (nadziranje uporabe interneta, 

elektronske pošte) nad zaposlenimi ne izvaja. Menimo, da je nadzor potreben, vendar 

mora zaposlene spodbujati k učinkovitemu delu in jim hkrati omogočati tudi zasebnost. 

- Glede na to, da je 79 % anketirancev odgovorilo, da se nikoli ne udeležijo izobraževanj s 

področja varovanja podatkov, bi organizacije izobraževanja morale organizirati večkrat 

letno in poskrbeti, da bi se jih zaposleni tudi udeležili. Seznanjati bi jih morali o ustreznih 

tehnoloških in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov pred tveganji, ki naj bi jih 

tudi izvajali. 

- Varnostno politiko za varovanje podatkov upošteva 75 % anketirancev. Glede na to, da je 

zagotavljanje varnosti podatkov zelo pomembno, bi se morali v skladu z interno varnostno 

politiko za varovanje podatkov ravnati prav vsi zaposleni, saj nam daje jasne usmeritve in 

navodila glede varnostnega ravnanja v organizaciji.  

- Nadalje ima 30 % anketirancev neomejen dostop do kritičnih (zaupnih) podatkov, kar 

predstavlja zelo veliko nevarnost za organizacije. Zaposleni bi zato morali imeti dostop do 

samo tistih funkcij, ki jih potrebujejo za izvrševanje svojih delovnih obveznosti. Zavedati 

pa bi se morali tudi, da je nepooblaščena uporaba računalniških sistemov ali uporaba 

dodeljenih pravic v nepooblaščene namene prepovedana.  

- Le 33 % anketirancev je v anketi odgovorilo, da vodstvo ob zaznavi kršitev varnostne 

politike tudi ustrezno ukrepa. Organizacije bi zato morale imeti uraden disciplinski 

postopek za primere neupoštevanja varnostne politike, vodstvo pa bi moralo ob zaznavi 

kršitev tudi ustrezno ukrepati. 
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8 SKLEP 

Elektronsko poslovanje organizacijam omogoča dostop do globalnega tržišča, zniževanje 

stroškov poslovanja, večjo konkurenčnost in ustvarjanje novih priložnosti. Še posebej 

pomembno vlogo ima internet, ki ga organizacije vsakodnevno uporabljajo pri svojem 

poslovanju. Z njegovo pomočjo izvajajo svoje dejavnosti, komunicirajo s poslovnimi partnerji 

ter s kupci proizvodov in storitev.  

Vendar pa ima elektronsko poslovanje tudi pomanjkljivosti, saj se pojavljajo varnostna 

tveganja, ki jih organizacije obvladujejo s tehnološkimi in organizacijskimi varnostnimi 

ukrepi. Ti zagotavljajo varen prenos podatkov tako v organizaciji kot tudi zunaj nje. 

V današnjem poslovnem svetu je varovanje podatkov zelo kompleksna naloga, saj se 

soočamo z vedno večjo odvisnostjo od podatkov ter hitro spreminjajočo se tehnologijo in 

okoljem, ki predstavljata nove nevarnosti za računalnike ter računalniška omrežja.  

Prepoznavanje in zmanjševanje varnostnih tveganj na želeno raven omogoča dobra varnostna 

politika, ki vsebuje jasne usmeritve in navodila glede varnostnega ravnanja v organizaciji. 

Najpomembnejšo komponento pri zagotavljanju varnosti podatkov predstavljajo ustrezno 

usposobljeni in odgovorni zaposleni, saj so ravno ti najšibkejši člen v varnostni verigi. 

Varovanje podatkov mora zato organizacijam zagotoviti neprekinjeno poslovanje, 

zmanjševanje poslovne škode in ohranjanje konkurenčne prednosti. 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo pri preverjanju hipoteze 1 spoznali, da na odnos 

posameznika do varovanja podatkov ne vplivajo spol, starost in izobrazba zaposlenih. Vpliv 

je potrdila le spremenljivka spol, saj smo ugotovili, da so moški bolje seznanjeni z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo od žensk.  

Pri preverjanju hipoteze 2 smo ugotovili, da zaposleni niso dobro seznanjeni z IKT ter 

varnostnimi tveganji in ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov pri elektronskem 

poslovanju v njihovi organizaciji. 

Sledilo je preverjanje hipoteze 3, kjer smo ugotovili, da zaposlenim varnostni ukrepi 

(varnostni postopki, povezani z zaposlenimi, upoštevanje varnostnih ukrepov, udeležba na 

izobraževanjih in nadzor) ne predstavljajo dodatne delovne obremenitve.  

Trenutna raven varovanja podatkov v organizaciji (hipoteza 4) se zaposlenim ne zdi ustrezna, 

saj se niso strinjali s trditvami, da imajo dostop do kritičnih (zaupnih) podatkov samo 

pooblaščene osebe, da je v organizaciji organizirano zadostno število izobraževanj s področja 

varovanja podatkov, da se izvajajo ustrezni tehnološki in organizacijski ukrepi za 

zagotavljanje zaščite podatkov ter da vodstvo ob zaznavi kršitev varnostne politike ustrezno 

ukrepa.  
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Na koncu smo delno sprejeli še hipotezo 5, da poznavanje IKT ter varnostnih tveganj in 

ukrepov med zaposlenimi pozitivno vpliva na njihov odnos do varovanja podatkov pri 

elektronskem poslovanju. 

Magistrsko nalogo smo zaključili z usmeritvami za izboljšanje stanja pri zagotavljanju 

varnosti podatkov. Pri posredovanju zaupne elektronske pošte je namreč z namenom 

zagotovitve dodatnih varnostnih ukrepov treba uporabljati orodja za zaščito vsebine 

(šifriranje), ki vsebino zaščiti pred nepooblaščenim dostopom ali vpogledom. Pomembno 

vlogo imajo tudi gesla, ki se ne smejo razkriti nikomur in jih je treba pogosto spreminjati. Pri 

tem je treba upoštevati tudi to, da se enakih gesel ne uporablja za več različnih storitev. Pri 

zagotavljanju varnosti podatkov je pomemben tudi nadzor, ki mora zaposlene spodbujati k 

učinkovitemu delu in jim hkrati omogočati zasebnost. Organizacije bi tudi večkrat letno 

morale organizirati izobraževanja s področja varovanja podatkov in poskrbeti, da bi se 

zaposleni ravnali v skladu z interno varnostno politiko ter izvajali ustrezne tehnološke in 

organizacijske varnostne ukrepe. Uporabljati bi namreč morali samo tiste funkcije, ki jih 

potrebujejo za izvrševanje svojih delovnih obveznosti, saj je prepovedana nepooblaščena 

uporaba računalniških sistemov ali uporaba dodeljenih pravic v nepooblaščene namene. S 

pomočjo uradnega disciplinskega postopka za primere neupoštevanja varnostne politike pa 

naj bi vodstvo ob zaznavi kršitev tudi ustrezno ukrepalo. 

S pomočjo raziskave smo tako prišli do pomembnih ugotovitev pri zagotavljanju varnosti 

podatkov v slovenskih organizacijah. Kot kaže, bodo morale organizacije v prihodnosti 

varovanju podatkov nameniti še več pozornosti, saj lahko pričakujejo, da bodo tveganja še 

nevarnejša in jih bo še težje odpraviti kot tista, s katerimi se trenutno soočajo. Trenutni, 

učinkoviti varnostni ukrepi pa so lahko že jutri neuporabni. 

Za nadaljnje raziskave na področju varovanja podatkov predlagamo podrobnejšo raziskavo 

posledic neupoštevanja varnostnih ukrepov in razlogov, ki so privedli do teh posledic. 

Rezultate raziskave bi lahko primerjali tudi s podobnimi tujimi raziskavami. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 Odnos zaposlenih do varovanja podatkov 

 

Kratko ime ankete: Odnos zaposlenih do varovanja podatkov 

Število vprašanj: 22  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 11. 4. 2013 Aktivna do: 11. 8. 2013 

Avtorica: morisa.lisjak@gmail.com  Spreminjala: morisa.lisjak@gmail.com 

Dne: 11. 4. 2013 Dne: 10. 7. 2013 

Opis:   

 

Q2 – Ali imate v organizaciji napisano varnostno politiko za varovanje podatkov?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

 

Q3 – Ali ste seznanjeni z varnostno politiko za varovanje podatkov?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Q4 – Ali upoštevate varnostno politiko za varovanje podatkov?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Q5 – Ali ste seznanjeni z zakonsko ureditvijo varovanja podatkov?  

 

 Da  

 Ne  
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Q6 – Ali ste seznanjeni s svojo odgovornostjo pri varovanju podatkov?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Q7 – Kakšen dostop do kritičnih (zaupnih) podatkov imate?  

 

 Dostop je omejen.  

 Dostop ni omejen.  

 Ne vem. 

 

 

Q8 – Kolikokrat letno se udeležite izobraževanj s področja varovanja podatkov?  

 

 Trikrat ali večkrat  

 Dvakrat  

 Enkrat  

 Nikoli  

 

 

Q9 – Ali se vam zdi varovanje podatkov v organizaciji pomembno?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

 

Q10 – Ali menite, da izpostavljanje podatkov predstavlja grožnjo organizaciji?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem  
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Q11 – Koliko ste seznanjeni z IKT ter varnostnimi tveganji in ukrepi?  

 

 Zelo 

slabo 

   Zelo 

dobro 

  1 2 3 4 5 

Q11.1 IKT (informacijsko-komunikacijska  

 tehnologija) 
     

Q11.2 Potencialna varnostna tveganja      

Q11.3 Varnostni ukrepi, ki zagotavljajo 

varnost podatkov 
     

 

 

Q12 – Koliko za vas veljajo naslednje trditve?  

 

 Sploh ne 

velja 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Povsem 

velja 

5 

Q12.1 Ko zapuščam delovno mesto, 

zaklepam  računalnik (odjava uporabnika, 

ugašanje računalnika) 
     

Q12.2. Izdelujem varnostne kopije 

podatkov, ki jih imam shranjene na 

lokalnem disku ali prenosnem mediju (my 

documents, C disk, USB ključek) 

     

Q12.3 Pri posredovanju zaupne elektronske 

pošte uporabljam orodja za zaščito vsebine  

 (šifriranje ...) 

     

Q12.4 Preko službenega računalnika 

dostopam do zasebne elektronske pošte 

(gmail ...) 

     

Q12.5 Internet v službi uporabljam za ogled 

strani, ki niso povezane z opravljanjem dela  

 (24ur.com ...) 
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Q13 – Ali ustrezno hranite gesla?  

 

 Gesla si zapomnim.  

 Gesla imam zapisana na listu papirja.  

 Gesla imam zapisana na računalniku.  

 Gesla imam zapisana na računalniku in so kriptografirana (šifrirana).  

 Gesla povem sodelavcu.  

 Drugo:  

 

 

Q14 – Kako pogosto spreminjate gesla?  

 

 Vsak mesec  

 Na vsake tri mesece  

 Na vsakih šest mesecev  

 Nikoli  

 Drugo:  

 

 

Q15 – Ali z enakim geslom dostopate do različnih storitev?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Q16 – Ali vaša organizacija izvaja nadzor nad zaposlenimi (nadziranje uporabe 

interneta, elektronske pošte ...)?  

 

 Nadzor se izvaja in je učinkovit.  

 Nadzor se izvaja, vendar ni učinkovit.  

 Nadzor se ne izvaja.  

 

 

Q17 – Kaj menite o nadzoru nad zaposlenimi?  

 

 Nadzor je potreben.  

 Nadzor ni potreben.  

 Nadzor krši človekove pravice.  

 Drugo:  
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Q18 – Ali vam naslednje aktivnosti predstavljajo večjo obremenitev na delovnem 

mestu?  

 

 Sploh ne 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Absolutno 

da 

5 

Q18.1 Varnostni postopki, povezani z 

zaposlenimi (izjava o zaupnosti, omejen 

dostop do podatkov...) 

     

Q18.2 Upoštevanje varnostnih ukrepov      

Q18.3 Udeležba na izobraževanjih      

Q18.4 Nadzor nad zaposlenimi      

 

Q20 – Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami?  

 

  

 

 

  

Sploh se ne 

strinjam 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

 

5 

Q20.1 Dostop do kritičnih (zaupnih) 

podatkov imajo samo pooblaščene 

osebe 

     

Q20.2 V organizaciji je organizirano 

zadostno število izobraževanj s 

področja varovanja podatkov 

     

Q20.3 V organizaciji se izvajajo 

ustrezni tehnološki in organizacijski 

ukrepi za zagotavljanje zaščite 

podatkov 

     

Q20.4 Vodstvo ob zaznavi kršitve 

varnostne politike ustrezno ukrepa 
     

 

 

XSPOL – Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  
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XSTAR2b3 – Starost:  

 

 Do 35 let  

 36 do 55 let  

 56 let ali več  

 

 

XIZ3a3 – Izobrazba:  

 

 Nižja od srednje šole  

 Srednja šola  

 Višja od srednje šole  

 

 

Q21 – Področje dela:  

 

 Zasebni sektor  

 Javni sektor  

 

 

 

 


