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POVZETEK
Človekove pravice in temeljne svoboščine so eno najpomembnejših področij oziroma
segmentov, s katerim so zagotovljene temeljne pravice in svoboščine slehernega človeka. V
Ustavi Republike Slovenije je človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam namenjeno
celotno II. poglavje, kar je samo po sebi dovolj zgovorno dejstvo, kakšno teţo nosi to
področje, pa ne le v Sloveniji, temveč tudi izven naših meja, torej tudi tam, kjer so zaradi
različnih ureditev, večinoma političnih, človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih
poznamo mi, bodisi popolnoma zatrte ali pa se zanje preliva celo kri. Ravno zaradi védenja,
poznavanja in primerjave razmer v svetu in doma, se je potrebno še bolj truditi, da to kar
imamo, ohranjamo in z razvojem ter napredkom miselnosti dodajamo vedno nove vrednosti.
Za obravnavo tako široke teme, kot človekove pravice in svoboščine, se je bilo potrebno
omejiti na nekaj ključnih poudarkov, ki v nadaljevanju omogočajo preglednost, celovitost in
jasnost povedanega, z natančno določenim ciljem. Področje varovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v celoti je mnogo preširoko za eno samo diplomsko nalogo, zato se bom
v okvirih tega področja osredotočil na javno upravo, natančneje lokalno samoupravo ter
poizkušal raziskati, na kakšen način je v postopkih dela s strankami zagotovljeno varstvo
njihovih osebnih podatkov. Ker je to za vsakega posameznika precej občutljivo področje, sem
na podlagi zbranih izsledkov proučil moţnosti za izboljšanje oziroma hipotetično predlagam
nove rešitve in izboljšave v tistem delu, za katerega sem na podlagi raziskave ocenil, da se
ga da še izboljšati.
KLJUČNE BESEDE
Človekove pravice; Temeljne svoboščine; Javna uprava; Ustava; Varuh; Ombudsman;
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SUMMARY

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN
PUBLIC ADMINISTRATION - PROTECTION OF PERSONAL DATA IN PUBLIC
ADMINISTRATION PROCEDURES
Human rights and fundamental freedoms are one of the most important parts of democracy,
which gives every single human being right to have and use them. In the highest law fact in
Republic of Slovenia named “Ustava” the whole second section is dedicated to the human
rights and fundamental freedoms. This only speaks about how big and important this area of
rights is, not only in Slovenia but also in abroad, in foreign countries. Especially in those,
where because of different state of mind and thinking, mostly political, the human rights and
fundamental freedoms as we know them are totally suppressed or even blood is spilled.
Especially because of our knowing, open state of mind and different situation comparison at
home and abroad, we have to give more effort to save what we have and through
development and our personal knowledge growing up make fundaments of human rights
even stronger. At such wide thematic like it is human rights and freedoms it was necessary
to restrain to just a few key points, which will define integrity, examination and clearness of
written contents with clearly defined goal. Human rights and fundamental freedoms area in
general is much to big for just one document, that’s why I will focus on public
administration, especially local municipality administration with intention to research how the
costumers personal data in public administration procedures are protected. Because for
almost every individual or customer in those procedures this is a very sensitive area I made
a decision to make some conclusions and suggest few solutions on the ground of research
analysis in part that I have found out it can be done even better.
KEY WORDS
Human rights; Fundamental freedoms; Public administration; General declaration; Protector;
Ombudsman;
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Izraz oziroma kratica

Definicija

DN

Delovno navodilo

Dokument

Pisna predloga neke aktivnosti, ki vsebuje podatke, pomembne
za delo – lahko tudi odločba, sklep, potrdilo, zapisnik ali drugi
zapis

Dokumentacija
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Uredbe o ravnanju z dokumentarnim gradivom, kot npr.
dokumenti upravnih postopkov, pravilniki in zbirke, pogodbe,
zapisi, obrazci in drugi dokumenti

Dokumentalist

Javni usluţbenec, zaposlen v vloţišču
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Enota več dokumentov različne vsebine, ki zadevajo isto fizično
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LS

Lokalna samouprava

Materialni predpis

Področna zakonodaja,
posameznih ministrstev
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Upravni akt, je pravno dejanje, ki obstoji v neposredni uporabi
materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje, kar vpliva
na pravni poloţaj stranke tako, da se ustanovi, spremeni ali ukine
oziroma ugotovi njena pravica ali obveznost, ali pa vzdrţi njen
pravni poloţaj nespremenjen

Ombudsman

Varuh, predstavnik; beseda švedskega izvora

Priloga

Pojasnilo ali dokaz vsebine dokumenta

Postopek

Je celota med seboj povezanih ravnanj, ki se vrstijo v času za
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Sklep
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področij
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Zakon o lokalni samoupravi
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Zakon o splošnem upravnem postopku
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Zakon o varovanju osebnih podatkov
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Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
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Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških
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1 UVOD

PREDMET RAZISKOVANJA
V diplomskem delu se bom dotaknil področja varovanja osebnih podatkov ter posledično
tudi področja dostopanja do informacij javnega značaja, saj sta oba dela med seboj
(skoraj kontradiktorno) povezana. Ob poznavanju razvoja človekovih pravic do danes,
pravnih virov, ki obvladujejo ti dve področji ter institucij, na katere se v primeru kršitev
lahko obrnemo me predvsem zanima, ali občinski uradniki poznajo vrste postopkov ter
ravnajo v skladu s pravili in kako so pravice strank varovane na področju občinskih
postopkov. Hipotetično predpostavljam, da je ocena poznavanja postopkov pozitivna ter
da so podatki dobro varovani, kar bom skušal dokazati tudi v nalogi.

METODOLOGIJA DELA
Pri







svojem delu bom raziskoval in uporabil naslednje:
razlage iz strokovne literature, domačih in tujih strokovnjakov,
teoretične primere iz strokovnih literatur,
različne internetne vire,
mnenja priznanih strokovnjakov,
moja osebna mnenja,
lastne anketne vprašalnike (skupaj z ocenami anket).

CILJI, OCENE IN OPIS POGLAVIJ
Cilj moje diplomske naloge je torej v treh delih predstaviti področje varovanja človekovih
pravic in svoboščin na področju javne uprave, kot osrednjo točko raziskave pa obravnavati
področje varovanja osebnih podatkov v različnih postopkih javne uprave, kot jih ureja
Zakon o varovanju osebnih podatkov.
V prvem delu bom raziskal področje varovanja človekovih pravic ter ga skozi zgodovinske
dogodke in razvoj pripeljal do današnje oblike, ki nam jo narekujejo deklaracije in
zakonske podlage slovenskega ter evropskega prava s ciljem boljšega razumevanja
doseţkov sedanje ureditve na tem področju. V nadaljevanju sem bom v okviru varovanja
človekovih pravic navezal na varovanje osebnih podatkov slehernega, ki vstopa v
postopek, zaradi narave katerega mora organu razkriti svoje osebne podatke.
V osrednjem, drugem delu naloge bo moj namen predstaviti nekaj takšnih postopkov, ki
se odvijajo na področju lokalne samouprave in so definirani kot delo s strankami. Za
izpeljavo teh postopkov so nujni osebni podatki strank, zato se bom v začetku tega dela
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naloge osredotočil na zbiranje, obravnavo, varovanje in hrambo teh podatkov. V
nadaljevanju bom proučeval potencialne moţnosti kršitev ter orodij za preprečevanje leteh, nato pa še pravne moţnosti varovanja pravic strank v primeru, da do kršitve vendarle
pride.
Tretji del sem namenil proučevanju uspešnosti varovalnih elementov za preprečevanje
zlorabe osebnih podatkov, ki se zbirajo v različnih postopkih, pa tudi moţnostim
elektronskega povezovanja z namenom dostopa do različnih baz osebnih podatkov. V
okviru lokalne samouprave bom izvedel anketo strank v postopkih ter analitično prikazal
rezultate o zadovoljstvu strank o ravnanju organa z njihovimi osebnimi podatki. Cilj
raziskave je bo ugotoviti dejansko stanje in ustreznost izvajanih varovalnih elementov na
tem področju. Pri tem se bom opiral tudi na ocene in statistične podatke informacijske
pooblaščenke na ravni cele drţave, ter jih kasneje primerjal še z istovrstnimi podatki zunaj
naših meja.
V zaključnem delu naloge bom podlagi ugotovljenega v analitičnem delu predstavil še
svoje videnje ter potencialne moţnosti za izboljšanje postopkov ter predvsem orodij za
varovanje osebnih podatkov strank, ki v teh postopkih sodelujejo.
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE SKOZI ZGODOVINO

Uresničevanje človekovih pravic, ki so mu pripete tudi temeljne svoboščine je ţe od
nekdaj tista doktrina, ki je tako ali drugače vpeta v prav vsako obliko organiziranosti
druţbenega ţivljenja od nekdaj pa vse do danes. Seveda na različne načine in v različnih
razvojnih stopnjah. Vsaka druţbena skupina si je morala svoje pravice izboriti in skozi
zgodovino se je ta boj stopnjeval in nadgrajeval, da je danes dosegel raven, ki jo uţivamo
mi, ljudje novodobnega sveta.

2.1

OD STARIH GRKOV DO DANES

Zametki doktrine, ki jim lahko še pisno sledimo, segajo v antični čas, kjer so se v potu
svojega dela meščani postavljali na pot vladarjem, katerih glavne vrline so bile predvsem
silna telesna moč, velika postava, pogum in telesna lepota. Menili so, da jim vladarji
nalagajo prevelike delovne obveznosti, jih podnevi in ponoči gonijo na delo in zahtevajo,
da mladi moški, ko dorastejo, vstopijo nemudoma v kraljevo sluţbo ter se urijo v vojaški
spretnostih, za zasebno ţivljenje pa jim zmanjka časa (Pavčnik in dr., 1997, str. 24). Tako
lahko kot pomanjkanje temeljnih pravic zaznamo na eni strani nečloveško mučenje
delovne sile pri izgradnji mest, utrdb, obzidij…, na drugi strani pa odrekanje njihovih
pravic do počitka, prostega časa ter ustvarjanja doma in druţine.
O sredstvih pritoţb ali uveljavljanj njihovih pravic v tistih časih seveda ne moremo
govoriti, saj pravila niso bila postavljena. Pa vendar so ljudje našli način, da so
generacijam za njihovimi zapustili neprecenljivo kulturno dediščino, v kateri sodobna
knjiţevnost lahko razpozna njihovo stisko in jo izenači s kršenjem temeljnih človekovih
pravic, kot jih poznamo danes. V slovitem Epu o Gilgamešu, ki je nastal ţe v davnih letih
2000 – 1600 pr.n.št. lahko razberemo, da je postal je mogočen kralj, silovit in s
prekrasnim stasom, vendar pa je izvrševal tiranijo nad prebivalci, nad čemer so se ti
močno pritoţevali. Tako verzi, kot »Gilgameš ne pusti sinu, da bi odšel k očetu. …toda ne
dovoli devici, da bi šla k svojemu ljubemu, ne hčeri k junaku, ne ţeni poročeni k njenemu
moţu.« (Ep o Gilgamešu, str. 7) pričajo o nevzdrţnem poloţaju ljudi tistega časa, ki so se
znašli v stiski, niso pa imeli prav nobenih pravic, ki bi jih lahko uveljavljali.
Podobno kot vladarji Mezopotamije so delovali vsi vladarji razvijajočega s sveta. Enake
zapise lahko najdemo tudi v starogrški literaturi (Ilijada, Odiseja), pa tudi v Prozi starega
Egipta ni prav nič drugače. Prvi razpoznavni preobrat stihijskega trpljenja prestrašenih
ljudi v tiranskih vladavinah je zaznati v »Toţbi zgovornega kmeta«, kjer kmetu ţivino in
blago brez razloga odvzame niţji uradnik, ne ravno poniţni kmet pa s svojim pogumom in
zgovornostjo v devetih toţbah seznani kraljevega uradnika s pomanjkljivostmi uprave.
Vladar s pomočjo toţb zazna nepravilnosti in tatinskega uradnika kaznuje tako, da ga
napravi kmetu za suţnja (Pavčnik in dr., 1997, str. 24).
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V obdobju zgodnjega krščanstva se krepil predvsem individualizem, ki je bil tuj antični
miselnosti. Prepričanje, da je posameznik tisti, ki ustvarja celotno druţbo, se je v tem
času dobro utrdilo, z njim pa so se oblikovale ţe tudi nekatere temeljne pravice, ki so se v
srednjem veku razvile in udejanjile v slavni Magna Charta Libertatum (1215) (Velika listina
svoboščin, 2011). Nastala je zaradi nestrinjanja med kraljem Ivanom in papeţem ter
angleškimi baroni glede vprašanja kraljevih pravic. Velika listina svoboščin je velevala, da
se mora kralj odreči nekaterim pravicam, spoštovati določene pravne postopke in se
strinjati, da njegovo voljo lahko omejuje zakon. Bila je prvi korak v dolgotrajnem
zgodovinskem procesu, ki je pripeljal do vladavine zakona. Vendar tudi ta oblika zapisanih
pravic svobodnih ljudi ne pomeni svobode za vse, marveč le za plemstvo (Wikipedia,
2011).
Razvoj meščanstva pomeni na področju temeljnih pravic popolnoma drugačen pristop in
pomeni modernejšo zasnovo človekovih svoboščin. Svoboda vere oziroma mišljenja je
tista prvina, ki po mnenju mnogih zgodovinarjev pomeni začetek oblikovanja konkretnih
človekovih pravic (Pavšič, 2009, str. 12). Po vsem svetu so se v 17. In 18. stoletju pričele
dogajati spremembe, ki so pomenile revolucionarni preobrat na tem področju. V Ameriki
so kot pogane pobijali Indijance, kasneje so rasistične skupine jemale pravico v svoje roke
in preganjale po zunanjem izgledu drugačne od belopolte populacije ter jih uvrščale v
kaste suţenjstva. Po Evropi so divjale verske in vojne za oblast, na Afriškem kontinentu in
deţelah bliţnjega vzhoda se še dandanes dogajajo revolucionarni pretresi proti totalitarni
in diktatorski oblasti. Povod vsakega teh dogodkov je nedvomno predolga zatiranost in
teptanje osnovnih človekovih pravic, kot rezultat pa vedno znova izboljšanje na tem
področju.

2.2

DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Vstaje teptanih ljudstev, menjave političnih sistemov in pojav demokracije so pripeljali do
tega, da se je pojavila potreba po pisnem dokumentu, deklaraciji, ki bi zavezovala ne le
enega naroda, temveč vse ljudi tega sveta. Splošna Deklaracija človekovih pravic in
svoboščin je bila sprejeta in razglašena na Generalni skupščini Zdruţenih Narodov 10.
decembra 1948.
Leta 2008 je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca ob 60-letnici sprejema listine in
na njej so različni strokovnjaki razpravljali o varstvu človekovih pravic doma in v tujini.
Splošno deklaracijo prepoznavajo kot ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da
bi vsi organi druţbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in
vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi drţavnimi in
mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in
spoštovanje tako med narodi drţav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod
njihovo oblastjo (Splošna Deklaracija o človekovih pravicah, 1948).
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Deklaracija je sestavljena iz tridesetih členov.

2.3

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ustava za vsakega posameznika določa in zagotavlja varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Da bi bilo varovanje še bolj učinkovito, naj bi poskrbel varuh
človekovih pravic ali ombudsman. Beseda ombudsman je švedskega izvora in pomeni
»predstavnika« (Varuh človekovih pravic, 2011). V različnih drţavah po svetu so
predstavniki ljudstva, ki varujejo ljudske pravice, pač poimenovani različno. Varuh
človekovih pravic varuje predvsem pred kršenjem pravic s strani drţavnih organov,
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil.
V novodobnem času se je institucija ombudsmana na drţavni ravni razširila v pribliţno 110
drţav sveta. V številnih drţavah so tudi regionalni, mestni, provincialni ombudsmani,
nekatere drţave pa imajo ombudsmana na nacionalni, regionalni in subnacionalni ravni.
»Razvoj ombudsmanov v svetu v marsikaterem pogledu spremlja hiter razvoj prava
človekovih pravic. Z uveljavljanjem mednarodnih pogodb in drugih dokumentov s
področja človekovih pravic se je spreminjal tudi koncept ombudsmanov. Varuh ima
človekove pravice ţe v imenu in sodi med tako imenovane tranzicijske ombudsmane, ki
dajejo večji poudarek varstvu človekovih pravic. Zanimivo je, da so v to smer šli tudi
številni klasični ombudsmani razvitih demokracij« (Varuh človekovih pravic, 2008, str.4) je
v uvodni besedi ob 60 letnici sprejema Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah
zapisala aktualna varuhinja človekovih pravic pri nas Zdenka Čebašek Travnik.
Pri nas je Varuh človekovih pravic uradno pričel z delom v začetku leta 1995. Takrat je
prenehal delovati Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Delo varuha
človekovih pravic temelji predvsem na sodelovanju z javnostjo, vpliv varuha pa je
neformalen. Varuh nima pristojnosti odločanja in pri svojem delu ne uporablja argumenta,
temveč ravno obratno, moč argumenta. V skladu z zakonom (ZVarČP) varuha človekovih
pravic izvoli drţavni zbor na predlog predsednika republike za dobo 6 let in mora imeti
vsaj dva in največ štiri namestnike. Svoje delo opravlja samostojno in neodvisno od
drugih drţavnih organov.
Do varuha in njegovih namestnikov lahko vsak posameznik dostopa na različne načine.
Lahko se z varuhom osebno pogovori ali pa se udeleţi srečanja, ki se vsak mesec zgodi
izven kraja uradovanja. Seveda se je za vsakega takšnih srečanj potrebno prej najaviti in
se zanj dogovoriti. Dostop do varuha je moţen tudi preko deţurnega telefona, varuh pa
soje delo opravlja tudi v štirih slovenskih zaporih. Aktivno se vključuje v javnost preko
obveščanja v medijih, spletnih strani, s pomočjo publikacij, poročil…
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3 PRAVNI VIRI IN ZAKONODAJA, KI UREJAJO PODROČJE
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Da so človekove pravice in svoboščine ena izmed najpomembnejših sestavin ravnovesja,
tako pravnega kot političnega, socialnega, ekonomskega, kulturnega in še kakšnega v
naši drţavi, nam nazorno pokaţe ţe beţen pogled v Ustavo RS, kjer je prav človekovim
pravicam in svoboščinam namenjen skoraj največji sklop določil. Kar 51 členov govori in
ureja pravice in svoboščine ljudi, kar nedvomno dokazuje, da je to poglavje še kako
pomembno.
Pravnih virov, ki urejajo omenjeno področje, je seveda več. Ker bo v nadaljevanju naloge
naštetih še več pravnih virov, naj za začetek poudarim pomen treh najpomembnejših:
-

3.1

Ustava Republike Slovenije
Splošna deklaracija človekovih pravic in svoboščin
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

USTAVA RS

Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega
naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem
boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo
drţavnost, je Skupščina Republike Slovenije sprejela Ustavo Republike Slovenije, ki jo je
Drţavni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra 1991 (Preambula Ustave RS,
33l/1991). Od tedaj pa vse do danes je Ustava RS doţivela ţe tudi nekaj sprememb, ki so
se skozi desetletje ali dve pokazale kot utemeljene in nujne za dobrobit vseh drţavljanov
naše deţele.
Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim so v neki drţavi predpisana splošna načela
in oblike njene politične in druţbene ureditve. Slovenija spada med večino deţel razvitega
sveta, ki ima svoj pravni red na ta način tudi zapisan (Velika Britanija ga npr. nima.). Z
načeli, ki so zapisana v ustavi, se strinjamo večinoma vsi drţavljani, ki imamo svoje
zastopnike tudi v parlamentu. Da je sprejeta in potrjena, je zato potrebna v parlamentu
dvotretjinska večina, prav tako pa morajo biti z njo usklajeni tudi vsi drugi pravni akti, ki
določajo pravni red naše drţave.
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3.1.1 ZGRADBA USTAVE RS
Ustava RS je razdeljena v deset delov:
1. Splošne določbe
2. Človekove pravice in temeljne svoboščine
3. Gospodarska in socialna razmerja
4. Drţavna ureditev
5. Samouprava
6. Javne finance
7. Ustavnost in zakonitost
8. Ustavno sodišče
9. Postopek za spremembo ustave
10. Prehodne in končne določbe
ki predstavljajo temelje celotnega pravnega reda naše drţave. Razen splošnih, prehodnih
in končnih določb je naslov vsakega posameznega dela dokumenta določen tako, da ţe iz
opisa lahko razberemo, katere vsebine bomo v katerem delu lahko našli. Splošne določbe
opredeljujejo splošen status naše drţave. Tako v zaporednih členih določa, da je Slovenija
demokratična in pravna drţava, da ima njen narod pravico do samoodločbe, da je
ozemeljsko enotna in nedeljiva… v svojem 5. členu pa ţe postavi temelj za napredovanje
ustavnih določil v višje poglavje, ki govori Človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
na katerega je vezana tudi moja naloga.
3.1.2 POGLAVJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN TEMELJNIH SVOBOŠČINAH
Kot ţe omenjeno, je skozi stoletja dozorevalo spoznanje, da se človek pravzaprav rodi
svoboden, neka prisilna organiziranost, kot je recimo drţava, oziroma oblast pa mu to
svobodo omejuje. Zato je bilo potrebno oblasti pristriči peruti in ji postaviti meje, ki jih na
noben način ne sme prestopiti. Seveda je bilo pri tem potrebno paziti, da je oblast še
zmeraj sluţila svoji pravno urejevalni funkciji (če bi jo izgubila, ne bi bila več oblast),
pravno pa je bilo potrebno ustrezno zavarovati tudi človekove pravice in temeljne
svoboščine. Potrebno jih je bilo predstaviti javno in jih vključiti v temeljni akt, to je
Ustavo.
To poglavje zdruţuje kar 51 členov ustave, šest več jih najdemo le še v poglavju o drţavni
ureditvi. Če bi razmejevali podrobneje, bi jih lahko razdelili na različna podpoglavja (Vladni
portal, človekove pravice in temeljne svoboščine, 2011), kot so:
-

človekove pravice in temeljne svoboščine – kot nosilna definicija skupine zdruţujejo naravne, prirojene, neodtujljive in nezastarljive pravice, ki pripadajo
vsakomur, ne glede na spol, nacionalnost, raso, versko, politično ali drugo
prepričanje, jezik, izobrazbo, rojstvo, gmotno stanje, druţbeni poloţaj itd. Varstvo

7

teh pravic pred sodišči ali drugimi drţavnimi organi je zagotovljeno vsakomur
enako. Posamezniki imajo tudi pravico zahtevati odpravo posledic, ki so nastale s
kršitvijo pravic.
-

osebne pravice in svoboščine, to so pravice, ki varujejo človekovo ţivljenje,
svobodo, osebnost in dostojanstvo. Človekovo ţivljenje je nedotakljivo in se ga
nikomur ne sme odvzeti. Pri nas ni smrtne kazni. Prepovedano je mučenje ter
nečloveško ali poniţujoče ravnanje in kaznovanje. Zajamčena je osebna svoboda,
o odvzemu prostosti lahko odloči le sodišče. Osebna pravica je tudi svoboda
gibanja, ki vsakomur omogoča, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da
zapusti drţavo in se vanjo vrne. V tem delu je varovano tudi človekovo
dostojanstvo in nedotakljivost njegove telesne in duševne celovitosti. Varuje
njegovo pravico do varnosti in zasebnosti, zagotavlja tajnost pisem, drugih občil in
raznih sredstev za sporazumevanje. Jamči se varstvo osebnih podatkov, to je
tistih, iz katerih lahko razberemo lastnosti, stanje in razmerje posameznika, ter
prepoveduje vsaka njihova zloraba.

-

politične pravice in svoboščine – mednje lahko uvrstimo pravice, ki ljudem
omogočajo vplivanje na oblikovanje javne oblasti, sodelovanje pri njenem
izvrševanju in nadzor nad njo. Svoboda izraţanja in vesti sta zajamčeni, z njima
prav tako svoboda govora, javnega nastopanja in tiska. Javna zborovanja,
zdruţevanja na političnem področju, pa tudi sicer, zaradi drugih interesov so s
temi svoboščinami omogočena. Obe volilni pravici, aktivna in pasivna, sta
omogočeni vsem, ki dopolnijo 18 let, prav tako pravica do opravljanja javnih
zadev, pravica do dajanja pobud…

-

socialne, ekonomske in kulturne pravice, med katere lahko uvrstimo npr.
svobodo dela in po drugi strani prepoved prisilnega dela. Vsakomur je
zagotovljeno dostojanstvo in ekonomska varnost, zato je pomembna tudi pravica
do socialne varnosti, ki zajema predvsem zdravstveno, invalidsko in pokojninsko
zavarovanje. Omeniti je vsekakor potrebno še svobodo odločitve o rojstvu otrok
ter dolţnost staršev, da jih vzdrţujejo, izobraţujejo in vzgajajo. Pravica do
posebnega varstva pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim in drugim
izkoriščanjem ter zlorabljanjem, pa pravice do izobraţevanja in zagotavljanje
svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, do zasebne lastnine in
dedovanja, pa svobodnega izraţanja pripadnosti k svojemu narodu…

-

gospodarska in socialna razmerja zdruţujejo pravice vsakogar in z ustrezno
zakonodajo urejajo pot do zdravega ţivljenjskega okolja ter način pridobivanja in
uţivanja lastnine, tako da je zagotovljena njena ekološka, gospodarska in socialna
funkcija, zlasti zaradi varstva okolja in interesov širše druţbe. Mednje lahko
štejemo tudi zahteve socialne drţave, posebne pravice delavcem, moţnostim
zaposlovanja, pa tudi varstvo ţivali pred mučenjem…
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3.2

SLOVENSKA ZAKONODAJA S PODROČJA VAROVANJA OSEBNIH
PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov spada, kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, med osebne
pravice in svoboščine. Ustava namreč varuje pravico slehernega do varnosti in zasebnosti,
zagotavlja tajnost pisem, drugih občil in raznih sredstev za sporazumevanje. Jamči varstvo
osebnih podatkov, to je tistih, iz katerih lahko razberemo lastnosti, stanje in razmerje
posameznika, ter prepoveduje vsako njihovo zlorabo.
3.2.1 PRAVNI VIRI
Ustava je najvišji pravni akt, pod njo pa zasledimo še veliko tistih, ki, razdeljeni po
področjih, konkretizirajo uresničevanje teh pravic in svoboščin. Naj naštejem samo nekaj
najznačilnejših:
-

-

-

Zakon o Varuhu človekovih pravic,
Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških /ZEMŢM/
ki določa ustvarjanje enakih moţnosti obeh spolov ter odpravlja spolno
diskriminacijo v praksi na vseh področjih dela in druţbenega ţivljenja ljudi, ali pa
Zakon o odvetništvu,
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja /ZORSSZNM/
ki ureja odnose s Slovenci po svetu in jih varuje tudi v smislu osebnih pravic glede
na politično, ekonomski, kulturno… ureditev drţav, v katerih ţivijo, pa
Zakon o odškodnini ţrtvam kaznivih dejanj /ZOZKD/
ki ureja pravico do odškodnine ţrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj in
njihovim svojcem ter postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in
sodelujejo v postopku odločanja o teh pravicah
in še številni drugi ki urejajo in varujejo pravice in svoboščine drţavljanov Slovenije
ki ţivijo doma ali pa po svetu, po drugi strani pa tudi pravice in svoboščine
manjšin, ki ţivijo pri nas in se bolj ali manj uspešno vklapljajo v naš pravni red.

Rdeča nit moje naloge je varovanje osebnih podatkov, zato se bom v nadaljevanju
osredotočil predvsem na slednje.
3.2.2 OSEBNI PODATKI
Pri mnoţici podatkov, ki jih dandanes, v času socialnih omreţij, različnih spletnih trgovin in
orodij za »delo od doma«, pošiljamo v svet, je nujno, da se natančno zavedamo, kaj sploh
osebni podatki so. Najenostavnejša definicija pravi, da je osebni podatek vsak podatek, ki
se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo in je lahko izraţen v fizični ali
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elektronski obliki oziroma na kakršenkoli drug prepoznaven način. Med osebne podatke
spadajo zlasti:














identifikacijski podatki o posamezniku,
podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in pripadnost narodu ali narodnosti,
podatki, ki se nanašajo na druţinska razmerja,
podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika,
podatki o zaposlitvi,
podatki o socialnem in ekonomskem poloţaju posameznika,
podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih,
podatki o uporabi komunikacijskih sredstev,
podatki o aktivnostih v prostem času,
podatki o zdravstvenem stanju posameznika,
podatki o ideoloških in verskih prepričanjih posameznika,
podatki o posamezniku na področju notranjih zadev,
podatki o navadah posameznika.

Med osebne podatke štejejo podatki, ki jih v vsakdanjem ţivljenju uporabljamo ne, da bi
se jih sploh zavedali. Vse, od našega imena in priimka, do številke noge, nakupovalnih
navad in najljubšega filma je načelno osebni podatek (PravoZaTelebane, 2011). O nas ne
le da jih zbirajo vsi: drţava, šole, vrtci, delodajalec, zdravnik, letalski prevoznik, prodajalci
in ponudniki storitev, spletni portali... celo sami jih radodarno za lastne potrebe pošiljamo
v svet preko različnih spletnih upravljavcev. Dejstvo je, da teh upravljavcev ne poznamo,
verjamemo jim, da naših podatkov ne bodo zlorabljali, le na podlagi pravil, ki nam jih
ponudijo sami. Ker ţelimo doseči svoj cilj, jim veselo sporočamo svoje podatke upajoč, da
zaveza, ki smo jo lahko le prebrali, drţi.
Kako ti upravljavci osebnih podatkov ravnajo z našimi osebnimi podatki, za kakšne
namene jih uporabljajo, komu jih razkrivajo in kako dolgo jih hranijo, postajajo vedno bolj
pomembna vprašanja. Ker pa vse ni vedno tako, kot se zdi na prvi pogled in do zlorab
vendarle prihaja, je nujno, da poznamo svoje pravice na tem področju.
3.2.2.1

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Najbolje nam pravice opredeljuje seveda Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1,
Ur.l.RS 94/07), s katerim 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. V zakonu je zastopanih kar nekaj temeljnih
načel kot npr. načelo zakonitosti in poštenosti, sorazmernosti, prepoved diskriminacije in
druga, sestavljen pa je iz naslednjih poglavij:
-

Splošne določbe
Obdelavo osebnih podatkov
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-

-

-

-

• pravne podlage in nameni
• varstvo posameznikov
• zavarovanje osebnih podatkov
• obveščanje o zbirkah osebnih podatkov
Pravice posameznika
Institucionalno varstvo osebnih podatkov
• nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov
• naloge drţavnega nadzornega organa
• inšpekcijski nadzor
• sodelovanje in zunanji nadzor na področju varstva osebnih podatkov (varuh
človekovih pravic)
Iznos osebnih podatkov
• Iznos osebnih podatkov v drţave članice Evropske unije in Evropskega
gospodarskega prostora
• Iznos osebnih podatkov v tretje drţave
Področne ureditve
• Neposredno trţenje
• Videonadzor
• Biometrija
• Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov
• Javne knjige in varstvo osebnih podatkov
• Povezovanje zbirk osebnih podatkov
• Strokovni nadzor
Kazenske določbe
Prehodne in končne določbe

3.2.2.2

Pravice posameznikov

Prve od pravic posameznika (Pravo za telebane, 2011) so vpogled v lastne osebne
podatke, prepis in kopiranje. Upravljavec osebnih podatkov (vsakdo, ki zbira, hrani,
poseduje ali kako drugače obdeluje osebne podatke) je dolţan na zahtevo prosilca
potrditi, ali obdeluje njegove osebne podatke ali ne, ter mu omogočiti brezplačen vpogled
v njegove osebne podatke ter njihovo prepisovanje ali kopiranje (lahko proti nadomestilu
materialnih stroškov). Zahtevo lahko prosilec vloţi enkrat na vsake 3 mesece.
Na enak način lahko prosilec zahteva, da mu upravljavec osebnih podatkov posreduje
seznam oseb (podjetij, drţavnih organov, posameznikov), katerim je posredoval njegove
osebne podatke, ter čas, namen in pravno podlago posredovanja. Prav tako mu mora
razkriti, od kod je pridobil njegove osebne podatke ter o tem, za kakšne namene podatke
uporablja (npr. vodenje kadrovske evidence, pošiljanje marketinških sporočil ipd.).
Naslednje so pravice do dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov. Upravljavec
osebnih podatkov mora na prosilčevo zahtevo dopolniti, popraviti ali izbrisati njegove
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osebne podatke, za katere dokaţe, da so nepopolni, netočni ali neaţurni ali da so bili
zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Če upravljavec v 15 dneh od prejete zahteve
ne ravna skladno z zahtevo ali prosilca v istem roku ne obvesti o razlogih, zaradi katerih
tega ne bo storil, se šteje, da je prosilčeva zahteva zavrnjena.
Dober in zelo razširjen primer takšne prakse je recimo prejemanje neţelenih e-sporočil.
Reklamna sporočila so zelo pogosta in jih prejemamo, četudi trgovcem, ki nam jih
pošiljajo, nikoli nismo dali soglasja. Zato lahko od njih zahtevamo, da naš e-naslov iz
svojih baz nemudoma izbrišejo, saj so ga pridobili in uporabili nezakonito.
3.2.2.3

Inšpekcijski nadzor

V okviru inšpekcijskega nadzora drţavni nadzorni organ nadzoruje zakonitost obdelave
osebnih podatkov, ustreznost ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov ter izvajanja
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, izvajanje določb zakona, ki
urejajo katalog zbirke osebnih podatkov, register zbirk osebnih podatkov in evidentiranje
posredovanja osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih podatkov ter izvajanje
določb zakona glede iznosa osebnih podatkov v tretjo drţavo in o njihovem posredovanju
tujim uporabnikom osebnih podatkov.
Če menite, da upravljavec osebnih podatkov krši vaše pravice (npr. neupravičeno zavrne
izbris nezakonito pridobljenih osebnih podatkov), lahko zahtevate sodno varstvo pred
upravnim sodiščem, in to ves čas, dokler kršitev traja.
Če vam je upravljavec s svojim ravnanjem povzročil škodo, lahko zahtevate odškodnino
po splošnih pravilih, v skrajni sili s toţbo pred sodiščem.
Prav tako ga lahko prijavite Informacijskemu pooblaščencu, ki je poseben drţavni organ
za varstvo osebnih podatkov z inšpekcijskimi pooblastili, v okviru katerih lahko naloţi
odpravo nepravilnosti, prenehanje obdelave osebnih podatkov, njihov izbris in podobno.
Hkrati je tudi prekrškovni organ, ki lahko ob zlorabah osebnih podatkov izreče globe v
višini preko 10.000 EUR (Pravo za telebane, 2011).

3.3

ČLOVEKOVE PRAVICE V EVROPSKEM PRAVU

3.3.1 TEMELJNA NAČELA PRAVA EU
-

Načelo
Načelo
Načelo
Načelo

primarnosti in načelo in sekundarnosti,
sorazmernosti
nediskriminatornosti
transparentnosti
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3.3.2 PRAVNI VIRI
Če pogledamo Evropsko Unijo kot strukturno enoto, lahko ugotovimo, da je tako politično
kot gospodarsko večnacionalna, v pravnem pomenu pa celo nadnacionalna struktura.
Pravni sistem Evropske Unije (Vladni portal, 2011) deluje povsem vzporedno s pravnimi
sistemi drţav člani, saj je bilo v pribliţevanju EU in izpolnjevanju pogojev za pridruţitev
eno najpomembnejših poglavij, ki ga je uspešno zaprla tudi Slovenija. Ima neposreden
učinek v pravnih sistemih drţav članic in ima na mnogih področjih, predvsem na področju
ekonomske in socialne politike, prednost oziroma primat. Primarnost pomeni, da pravila,
sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih drţav članic.
Pravo EU je avtonomno pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše
odobritve nacionalnih organov drţav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti
organov EU (Vladni portal, 2011).
Pravni red Evropske unije ima naslednja glavna vira:
1. primarna zakonodaja - ustanovne pogodbe, na katerih temeljijo Evropska
skupnost, Evropska skupnost za atomsko energijo in Evropska unija; ter vse
spremembe in dopolnitve ustanovitvenih pogodb in pogodbe o pristopu drţav k
Evropski uniji.
2. sekundarna zakonodaja - pravni akti Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za
atomsko energijo in Evropske unije, ki jih sprejemajo institucije Evropske unije
(uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja) po posebnih v ustanovnih
pogodbah predpisanih zakonodajnih postopkih.
Seveda pa ne gre prezreti tudi pomembnega pravnega vira, mednarodnih sporazumov in
sodne prakse organov Evropske unije, ki imajo sodna pooblastila, torej sodišč. Sodišča,
kot Sodišče evropskih skupnosti, Sodišče prve stopnje ali pa Evropsko sodišče za
človekove pravice, zagotavljajo spoštovanje dogovorjenega prava in so pristojna za
razlago in posledično enako razumevanje drţav članic tako primarne kot sekundarne
zakonodaje.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so visoko priznane tudi v okviru evropskega
pravnega reda. Prav oblika sodnega reda nadzora nad upravo se pogostokrat sklicuje prav
na to področje, še posebej na določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah in
njenega 13. člena, ki govori o pravici do učinkovitega pravnega sredstva. Govori o tem,
da se navedene določbe uporabljajo kot primarni vir evropskega prava in so zato
zavezujoče tudi za drţave članice. Na splošno je poudarjena obveznost drţav članic, ki
morajo vsaka pri sebi zagotoviti učinkovito pravno varstvo pravic, ki jih posameznikom
podeljuje evropsko pravo, zagotovljen mora biti torej obstoj sodnega nadzora, vsebina in
oblika sodnega nadzora nad upravo v posamezni drţavi članici pa sta prepuščeni presoji
drţav članic.
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Nekaj najpomembnejših mednarodnopravnih dokumentov s področja človekovih pravic:
-

Splošna deklaracija človekovih pravic
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic
Mednarodni pakt o ekonomskih in socialnih pravicah
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah
Konvencija o otrokovih pravicah
Deklaracija o otrokovih pravicah
Direktiva o rasni enakosti Direktiva o enakosti pri zaposlovanju
Evropska socialna listina
Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniţujočega
ravnanja ali kaznovanja

3.3.3 EVROPSKA KONVENCIJA O
TEMELJNIH SVOBOŠČIN

VARSTVU

ČLOVEKOVIH

PRAVIC

IN

Ko prebiramo mnenja strokovnjakov, ki se natančneje nanašajo na Evropsko Konvencijo o
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, vsi po vrsti ugotavljajo, da je vendarle v
določenih skupnih okvirih pravnega varstva človekovih pravic v posameznih drţavah
članicah mogoče zaznati sprejemanje določil Konvencije. Ne nazadnje je to tudi logična
posledica, saj so jo ratificirale vse članice EU, čeprav Evropska Unija kot celota v samem
začetku ni bila podpisnica te konvencije. Tudi Evropsko sodišče je določila vzelo za
zavezujoča in jih pri odločanju in presoji uporablja skladno z evropskim pravom.
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je leta 1950
sprejel Svet Evrope z namenom odpravljanja vzrokov za kršitve človekovih pravic.
Konvencija utrjuje tiste vrednote, ki osmišljajo obstoj Sveta Evrope in je prav zaradi tega
poslanstva tudi eden najpomembnejših dokumentov, ki sledijo temeljnemu cilju Sveta
Evrope – varovanju človekovih pravic. Podpisana je bila 4. novembra v Rimu, slabo leto in
pol po podpisu statuta Sveta Evrope, kar je bilo zelo hitro v primerjavi z drugimi postopki,
ki so kasneje Konvencijo dopolnjevali in so trajali precej dlje, zato je to tudi svojevrsten
pokazatelj o nujnosti takšnega dokumenta.
Evropska konvencija o človekovih pravicah je sestavljena iz treh delov, pravic in
svoboščin, ustanovitev, delovanje in pristojnosti evropskega sodišča za človekove pravice
ter raznih določb, ki jih skupaj določa 59 členov. Pripadajo pa ji tudi protokoli.

3.3.4

INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE IN NJIHOVO POSLANSTVO
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-

-

OZN (najbolj razširjena in na svoj način tudi najbolj popularna med mednarodnimi
organizacijami, ki sluţijo poslanstvu varovanja človekovih pravic, je nedvomno
Organizacija zdruţenih narodov, katere članice so skoraj vse deţele sveta.
Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA), med ustanovnimi
članicami pa je bila tudi Demokratična federativna Jugoslavija. Slovenija je postala
članica OZN 22. maja 1992.)
Svet Evrope (Komisar za človekove pravice Sveta Evrope, Evropsko sodišče za
človekove pravice…)
Evropska unija (Sodišče evropskih skupnosti, nacionalni komisarji za varstvo
osebnih podatkov…)
Ombudsmani (Evropsko zdruţenje ombudsmanov)
Amnesty International
UNICEF
SOLVIT
UNESCO
in drugi

Vse naštete organizacije se trudijo uresničevati svoje človekoljubno poslanstvo, ki pomeni
biti in ostati nenadomestljiv dejavnik v mednarodnem ţivljenju z dejavno vlogo pri
preseganju hladnih vojn, blokovskih delitev sveta in umirjanju kriznih ţarišč. Skrbeti za
varstvo človeka kot osebka, spoštovanja njegovih pravic in odpravo kršitev, ki jih je
zaslediti po vsem svetu. Prav posebno, razširjeno poslanstvo je namenjeno varovanju
pravic in, v drţavah manj razvitega sveta, celo ţivljenj otrok.

15

4 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V JAVNI UPRAVI

4.1

ORGANIZIRANOST JAVNE UPRAVE

Proces javnega upravljanja oziroma odločanja o javnih zadevah je razdeljen na tri nivoje:
-

politični nivo (drţavni zbor, občinski svet)
izvršilni nivo (vlada, ţupan)
operativno-strokovni nivo (javna uprava)

Javni sektor organizacijsko predstavlja vse osebe javnega prava, ki opravljajo dejavnosti
javnega pomena in katerih ustanovitelj je drţava ali lokalna skupnost. Te osebe so
ustanovljene za izvajanje javnih nalog in se financirajo iz javnih sredstev. V grobi
razdelitvi lahko rečemo, da sta osebi javnega prava predvsem drţava in lokalne
skupnosti, v natančnejšem pa tudi javni zavodi, javni skladi, javne agencije ter zbornice (z
obveznim članstvom).
4.1.1 ETIČNI KODEKS V JAVNI UPRAVI
Etični kodeks je v najenostavnejšem pomenu besede seznam pravil obnašanja. Etični
kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Etična pravila so odsev
druţbene stvarnosti v zavesti posameznika.
Vsako okolje ima svojega (Brejc, 2011, str.25). Oblikujejo ga pripadniki posameznih
poklicev (zdravniki, učitelji, odvetniki). Pojavljajo se tudi drugi, ki usmerjajo vrednotenje
ljudi (kodeks usluţbencev v cestnem prometu, kodeks poslovnega vedenja, kodeks javnih
usluţbencev), ker formalna druţbena ureditev in sankcije ne dosegajo zaţelenega učinka.
Tudi v javni upravi je etični kodeks seveda zelo prisoten, morda še bolj kot v
gospodarstvu, saj je javna uprava venomer izpostavljena kritičnim ocenam svojih
odjemalcev. Etični kodeks v javni upravi nalaga zaposlenim (tudi funkcionarjem), da:
-

delujejo v skladu s temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovega ţivljenja in
dostojanstva, svobode, poštenja, pravičnosti, solidarnosti in domoljubja
svoje obveznosti opravljajo učinkovito, pošteno in prizadevno;
z javnimi sredstvi, ki so jim zaupana v okviru njihovih pooblastil, ravnajo
gospodarno, tako da je z njihovo porabo doseţen čim boljši učinek.
se izogibajo obljubam in ravnanjem, ki bi zavezovali drţavo oziroma njene
ustanove k obveznostim, ki so nedorečene, neizvedljive ali škodljive;
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-

-

-

-

-

-

informacije, pridobljene v zvezi z opravljanjem funkcije, uporabljajo le za sluţbene
namene, nikakor pa za osebne koristi ali koristi nepooblaščenih oseb ali ustanov;
v skladu z zakonom zavračajo zaradi funkcije ponujene usluge, privilegije in darila
zase, za svoje druţinske člane, sorodstvo ali kogarkoli drugega;
izogibajo se bom konfliktu interesov in v primeru, da takšen konflikt nastane ali bi
lahko nastal, to takoj sporočijo nadrejenemu ter upoštevajo njegova navodila za
odpravo konflikta;
dosledno spoštujejo omejitve in prepovedi opravljanja pridobitnih dejavnosti v
času opravljanja dela, obseg zakonsko dovoljenih dejavnosti (pedagoške,
znanstvene, raziskovalne, umetniške, kulturne, publicistične) pa omejijo do te
mere, da ne bodo vplivale na kakovost in učinkovitost opravljanja dela.
odklanjajo vabila, da bi proti plačilu sodelovali na konferencah, posvetih in
usposabljanjih z njihovega delovnega področja, ali sodelovali pri izdelavi
komentarjev predpisov z njihovega delovnega področja in podobnih pridobitnih
dejavnostih;
javnosti posredujejo vse informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo sami
ali organ, vključno s podatki o vseh dogodkih in stroških v zvezi z opravljanjem
dela;
javnosti na zaprosilo posredujejo podatke o svojih dohodkih in premoţenjskem
stanju ter o morebitnih dovoljenih pridobitnih dejavnostih, ki jih opravljajo poleg
dela;
javnosti odkrito, jasno in nedvoumno pojasnjujejo svoja stališča o vprašanjih s
svojega delovnega področja ter razloge za svoje odločitve.
s svojim ravnanjem pomagajo preprečevati in odkrivati nepravilnosti in
nezakonitosti, vključno s korupcijo in klientelizmom.

Zaposleni v javni upravi potrebujejo svoj etični kodeks, ker (Brejc, 2011, str.25):
- učinkuje, kot vodnik delovanja, za promocijo etičnega delovanja
- ureja ravnanje javnih usluţbencev in svari pred neetičnim ravnanjem
- opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih usluţbenci spoštujejo
- učinkuje kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem
- predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja
Kako etični kodeks vpliva na človekove pravice?
Etični kodeks se navezuje na temo te naloge v celotnem pomenu takšnega dokumenta.
Etični kodeks namreč poudarja zakonitost, poštenost, lojalnost, opredeljuje odnose javne
uprave do drţavljanov kot posameznikov, do politike in javnosti. Usluţbenci v javni upravi
so prav tako drţavljani republike Slovenije z vsemi svojimi pravicami in dolţnostmi.
Njihova pravica je, da jih kot drţavljane - posameznike takšen kodeks ščiti in varuje pred
morebitnimi neetičnimi ravnanji tudi znotraj njihovih organizacij, po drugi strani pa je
njihova dolţnost, da v tem istem okolju vsa ta pravila, ki jih določa etični kodeks,
brezpogojno spoštujejo.
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Če pogledamo na pravila etičnega kodeksa s tega zornega kota, torej znotraj organizacije,
ko pojem »javnost« postane sinonim za »notranjo javnost«, torej sodelavce, kolege,
usluţbence, potem se hitro v zelo jasni obliki izkristalizirajo osnovne prvine etike
poslovnega obnašanja.
4.1.2 DRŢAVNA UPRAVA
Če bi morali drţavno upravo opredeliti na zelo preprost način, bi dejali, da je drţavna
uprava podaljšana roka izvršilne veje oblasti, saj izvršuje upravne naloge samostojno in v
okvirih zakonodaje. Na podlagi ustave opravljajo naloge drţavne uprave neposredno
ministrstva, po katerih je tudi organizirano izvajanje upravnih funkcij. V zvezi s tem je
uveljavljeno resorno načelo, kar pomeni, da se posamezno ministrstvo ustanovi za eno ali
več med seboj povezanih upravnih področij. Število ministrstev je posredno določeno ţe z
zakonom o vladi, ki določa, da ima vlada 15 ministrov z resorji. Ustava omogoča tudi
prenos opravljanja nekaterih funkcij uprave z javnim pooblastilom drugim pravnim
osebam oziroma posameznikom izven sistema drţavne uprave (Kavčič, 2010, str.5-8).
4.1.3 LOKALNA SAMOUPRAVA
Pri opredeljevanju lokalne samouprave pa lahko rečemo, da pomeni lokalna samouprava
samostojno opravljanje lastnih lokalnih zadev, kar pomeni urejanje in reševanje
ţivljenjskih potreb prebivalcev na organiziran način. Načela za ureditev lokalnih
samoupravnih skupnosti določa Zakon o lokalni samoupravi, mednje pa štejemo občine,
mestne občine in pokrajine.
pomen lokalne samouprave še posebej poudarjen za presojo demokratičnost neke druţbe.
Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da v mejah ustave
in zakonov predpiše in ureja pomemben deleţ javnih zadev lokalne narave z lastno
odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. Poudarek je na človeku,
zadovoljevanju njegovih sodobnih potreb in kakovosti ţivljenja njega in njegove druţine
na kraju prebivanja. Lokalne skupnosti pa niso le vase zaprte skupnosti, temveč odprte
tudi navzven, v širše lokalne skupnosti, drţavo, Evropo in globalno druţbo. Vse bolj
narašča tudi pomen čezmejnega povezovanja in sodelovanja lokalnih skupnosti (Vlaj,
2011).
4.1.4 RAZMERJE MED LOKALNO SAMOUPRAVO IN DRŢAVO
Ustava Republike Slovenije določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava,
zakoni in drugi podzakonski akti pa določajo njeno ustanavljanje, delovanje in vsebino
delovnega področja. Hkrati pa postavlja zelo ostro črto v razmerju med lokalno
samoupravo in drţavo, saj določa, da se v občini večinoma opravljajo samo naloge lokalne
samouprave, drţava pa lahko nanjo prenese naloge samo, če se občina s tem strinja, kar
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pa spet pomeni, da se mora pravzaprav drţava v teh stvareh pogajati z vsako občino
posebej. V svojem 144. členu ustava postavlja tudi določilo razmerja, ki pravi, da drţavni
organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.
V razmerju med drţavno upravo in lokalno samoupravo lahko govorimo tudi o tem, da
drţavna uprava pooseblja centralizacijo, prisilnost, hierarhijo in podrejenost niţjih
organov, učinkovitost, racionalnost in strokovnost pri izvajanju pooblastil, medtem ko
lahko v lokalni samoupravi govorimo predvsem o decentralizaciji, prostovoljnosti,
avtonomnosti in samostojnosti, pripadnosti in povezanosti med njenimi prebivalci.
4.1.4.1

Nadzor drţave nad lokalno samoupravo

Lokalna samouprava je vzporeden sistem in ni povsem odvisna od drţavne uprave, saj v
niţjih nivojih zakonodaje marsikdaj njene naloge niso posebej natančno opredeljene,
temveč se sklicujejo na višji nivo ali pa v svojih dikcijah uporabljajo besede kot »se lahko
uporabljajo tudi v lokalni samoupravi«, kar pa ni obvezujoče. Drţavna uprava ima
zakonski pravni red natančno določen, lokalna samouprava pa si mora pomagati z
vzporedno zakonodajo (lastnimi statuti, pravilniki in navodili), ki pa morajo biti seveda
usklajeni z obstoječo zakonodajo.
Drţava nad upravo vrši nadzor na naslednjih področjih:
-

-

-

Pravni nadzor, kamor spada predvsem usklajenost delovanja z ustavo in drugo
zakonodajo. Drţava in njeni organi vršijo nadzor nad delom organov lokalnih
skupnosti, čeprav v razmerju ni zaslediti hierarhičnega odnosa. K organom
nadzora sodijo tudi pristojna sodišča.
Politični nadzor, ki ga razumemo kot nadzor izvoljenih predstavniških organov
znotraj lokalne skupnosti nad izvršilnimi organi, pa tudi kot nadzor javnosti, ki se
izraţa z volitvami ali referendumom.
Finančni nadzor, ki bdi nad ustreznostjo prometa z računi, likvidnostjo ter
opravljenimi notranjimi finančnimi revizijami.

Pri nadzoru nad lokalno samoupravo so zelo aktivni predvsem Računsko sodišče in
inšpekcije finančnega ministrstva, pa tudi inšpekcije in nadzori drugih ministrstev
pristojnih za določena področja. Na področju človekovih pravic oz. varstvu podatkov sta
dejavna predvsem dva kontrolna nadzora, ki sodita sicer v obče ţivljenje (ne le javno
upravo), kot npr. protikorupcijska komisija in pa informacijska pooblaščenka.
4.1.4.2

Povezovanje in sodelovanje lokalne samouprave in drţave

Sodelovanje med drţavo in lokalno samoupravo pa se ne odraţa le s pomočjo nadzora,
temveč je prisotno prav na vseh področjih delovanja lokalne samouprave. Lokalne
samouprave pokrivajo namreč celoten drţavni teritorij in vsi občani lokalnih samouprav so
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hkrati tudi drţavljani Republike Slovenije. Zato so dokaj nerazumljiva nesoglasja med
občinami in drţavo v obliki ustavnih sporov zaradi zakonskih določb o financiranju občin in
zakonskih določb o oblikovanju občin. Pri vsem tem ne gre le za neposredne in posredne
zahteve občin za čim večja sredstva iz drţavnega proračuna, zanemarjajo se prizadevanja
občin samih za gospodarski razvoj in za povečevanje lastne gospodarske moči, iz katere
naj bi se v prvi vrsti napajale lokalne finance (Vlaj, 2011, str 12).
Ravno zaradi tega je še kako pomemben dialog oziroma neke vrste partnersko
sodelovanje med drţavo in lokalno samoupravo, natančneje občinami in ministrstvi
posameznih področij, pri katerem drţavni organi opravljajo zadeve drţavnega pomena, pri
tem pa ima posebej velik pomen spodbujanje občin k vstopanju v širši prostor in
prevzemanju odgovornosti za reševanje vprašanj tudi na drţavni in svetovni ravni.

4.2

POSTOPKI IN DELO S STRANKAMI V LOKALNI SAMOUPRAVI

4.2.1 DELO S STRANKAMI V OBČINSKIH POSTOPKIH
Občinska uprava v svojem delu vodi postopke, povezane s strankami. Izvaja storitve,
katerih kupci so stranke. Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio«, ki ima več
pomenov. Pomeni lahko: delati za nekoga oziroma sluţiti nekomu, streči, skrbeti
zanj, pomagati nekomu oziroma narediti nekaj zanj, ustrezati, ravnati se po čem,
odsluţiti, izvajati, posluţevati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se
(Snoj, 1998, str. 32). Za storitev je značilno predvsem to, da je neotipljiva in da gre za
proces, ki ga izvaja izvajalec storitve stranki. Večkrat po izvedeni storitvi stranka po
prejemu le -te nima ničesar oprijemljivega za pokazati (tak primer je na primer
pogovor z referentom, ki nudi stranki nasvet), zato je določitev tovrstne storitve v
občinskih procesih mnogo teţja kot npr. v gospodarstvu, kjer so izdelki storitev bolj
otipljivi in predvsem določnejši. S tem je v občinskih postopkih seveda nekoliko teţja tudi
določitev vseh dejanj, ki k izvajanju storitve spadajo – od njene definicije pa do izvedbe.
Obstajajo pa tudi storitve, ki so vezane na določen fizičen izdelek, kot na primer,
ko referent napiše stranki odločbo. V tem primeru ima stranka poleg izvedene storitve
(svetovanje, sam proces izvedbe in odločitev referenta) tudi fizičen "dokaz"
(dokument) o izvedeni storitvi, ki je lahko tudi predmet konkretnejše presoje (Čurin,
2006, str.5).
Pri storitvah, ki jih spremlja nek izdelek, bodisi je to zapis, dopis, dogovor, pogodba, sklep
ali pa odločba, ta hkrati sluţi za zaključni dokument nekega poslovnega sodelovanja. Da bi
ugotovila, ali je to sodelovanje tudi zadovoljilo stranko v postopku, občinska uprava
spremlja informacije o zaznavanju strank in o tem, kako je izpolnila njihove zahteve.
Mestna občina, kjer sem dobil moţnost proučevanja in raziskovanja, v ta namen izvaja
enkrat letno anketiranje zadovoljstva strank. Posebno pozornost vodstvo posveča
pripombam in predlogom strank s pomočjo knjige mnenj in predlogov ter spletne

20

klepetalnice. Knjiga mnenj in predlogov se nahaja v prostoru, dostopnem strankam, o
vpisih pa se sproti seznanjajo nadrejene osebe.
4.2.1.1

Načela in vodila pri zbiranju in obravnavi osebnih podatkov strank

Za nekatere postopke v občinski upravi je nujna pridobitev osebnih podatkov strank, ki v
postopkih sodelujejo. Seveda je pridobivanje teh podatkov z vidika varovanja človekovih
pravic tudi zelo delikatno in občutljivo dejanje, saj smo ljudje v današnjem času vedno
bolj previdni pri sporočanju svojih identifikacijskih podatkov komurkoli. Vendar v določenih
postopkih brez tega enostavno ne gre, pa ne zaradi kapric usluţbencev oziroma
referentov, temveč zaradi narave postopkov, ki to zahtevajo. Večinoma do zahtev po
zbiranju osebnih podatkov prihaja zaradi:
-

ovrednotenja različnih kriterijev v sklopu različnih prijav na razpise ali kandidiranja
za razpisna sredstva oziroma dobrine (kot je npr. na stanovanjskem področju to
postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj ali na negospodarskem razdeljevanje
sredstev za spodbujanje podjetništva),

-

ovrednotenja različnih kriterijev zaradi potrebe po uveljavljanju različnih ugodnosti
neobveznega značaja, ki jih nudi lokalna skupnost in za katere je potrebno dati
vlogo (npr. vloga za zniţano plačilo vrtca ali pa morda refundacije sredstev na
področju kmetijstva),

-

ovrednotenja različnih kriterijev zaradi potrebe po uveljavljanju različnih ugodnosti
obveznega značaja, ki jih nudi lokalna skupnost in za katere je potrebno dati vlogo
(kot npr. plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe)

-

in mnogi drugi.

Ti postopki se vodijo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju
ZUP-u) in v skladu s tem zakonom se zbirajo tudi osebni podatki. Določbe v 139. členu
ZUP-a pravijo (139. člen ZUP UPB-2), da uradna oseba lahko pridobiva za potrebe
ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, ki je vloţila
zahtevo za uvedbo postopka, razen, če je stranka pridobitev teh podatkov izrecno
prepovedala. Podatke, ki štejejo za davčno tajnost, ali se nanašajo na rasno in drugo
poreklo, politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno vedenje,
kazenske obsodbe ter zdravstvene podatke, si lahko uradna oseba v skladu s prejšnjima
odstavkoma priskrbi le, če tako določa zakon, ali na podlagi izrecne pisne privolitve
stranke oziroma druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo. Iste določbe se
uporabljajo tudi v postopku, uvedenem po uradni dolţnosti, v katerem se odloča o pravici
stranke, štejejo pa za zadostno zakonsko podlago za pridobivanje osebnih podatkov v
smislu zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ne glede na to, ali posebni (materialni)
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zakoni za posamezne vrste upravnih postopkov vsebujejo takšno podlago (Upravna
svetovalnica, 2011).

Načini zbiranja osebnih podatkov so lahko različni in, kot je zaslediti iz različnih internetnih
virov, se ţe postopki v samih lokalnih skupnostih razlikujejo. Ne glede na samo izvedbo pa
vse postopke vodi enako vodilo:
-

postopki naj predstavljajo transparentne, poštene in zakonite oblike in načine
zbiranja osebnih podatkov,

-

ravnanja, ki posameznika na podlagi nepopolnih obvestil o obdelavi osebnih
podatkov zavajajo, premamijo ali celo prisilijo v podajanje osebnih podatkov, niso
sprejemljiva.

Referent, ki je pri zbiranju osebnih podatkov na nasprotni strani kot stranka, včasih teţje
razume, kako je lahko sam proces občutljiv za stranko, še posebej takrat, kadar le-tej
njegov namen ni zadostno pojasnjen. Zato je dobro, če se referent postavi v vlogo
stranke in si odgovori na vprašanja (Informacijska pooblaščenka, 2011, Kodeks
obnašanja):
-

ali bi kot posameznik vedel, kdo zbira moje osebne podatke?
ali bi razumel, za katere namene se ti podatki zbirajo?
ali bi razumel, kakšne so posledice obdelave mojih osebnih podatkov?
ali obstaja verjetnost, da bi se v takšnem primeru ţelel pritoţiti ali nasprotovati
obdelavi mojih osebnih podatkov?

Z odgovori na ta vprašanja bo laţje pojasnil stranki, zakaj potrebuje njegove osebne
podatke. Seveda mora pri tem upoštevati nekaj načel, vsaj tri so nujna:
-

Načelo poštenosti je generalno načelo, ki preprečuje zavajajočo napeljavo
stranke, da poda osebno privolitev o uporabi njenih osebnih podatkov za samo
njej določen namen, ne ve pa, da se bodo njeni podatki uporabljali širše in še v
druge namene.

-

Načelo zakonitosti zagotavlja obstoj pravne podlage, saj se v javnem sektorju
osebni podatki lahko zbirajo le, če njihovo obdelavo določa zakon ali z osebno
privolitvijo posameznika.

-

Načelo sorazmernosti zagotavlja, da se zbirajo le tisti osebni podatki, ki jih
kasnejša obdelava zahteva, s tem se tudi zmanjša tveganje za kršitve in zlorabe
osebnih podatkov.
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4.2.1.2

Varovanje in hramba osebnih podatkov strank

Varovanje in hramba osebnih podatkov strank lahko postavimo ob bok procesu njihovega
zbiranja, saj je enako pomembno z vidika varovanja človekovih pravic. Občine imajo v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov sprejete pravilnike (Primoţič, 2010), ki
govorijo konkretneje in natančneje o tem, kako se določajo postopki in ukrepi za
zavarovanje osebnih podatkov ter določajo osebe, ki so odgovorne za določene zbirke
osebnih podatkov in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene
osebne podatke, s katerimi upravljajo občinske uprave.
Takšen pravilnik določa tudi ukrepe za zavarovanje pri zbiranju, obdelovanju,
shranjevanju, posredovanju in uporabi osebnih podatkov v občinski upravi.
Za varovane osebne podatke v občinski upravi štejejo tisti podatki o fizični osebi, ki kaţejo
na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraţeni. Za
takšne osebne podatke o fizični osebi štejejo zlasti:
-

identifikacijski podatki o posamezniku,
podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in pripadnost narodu ali narodnosti,
podatki, ki se nanašajo na druţinska razmerja,
podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika,
podatki o zaposlitvi,
podatki o socialnem in ekonomskem poloţaju posameznika,
podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih,
podatki o uporabi komunikacijskih sredstev,
podatki o aktivnostih v prostem času,
podatki o zdravstvenem stanju posameznika,
podatki o ideoloških in verskih prepričanjih posameznika,
podatki o posamezniku na področju notranjih zadev,
podatki o navadah posameznika.

Zavarovanje osebnih podatkov v preprostem pomenu besede predstavlja številne rešitve,
postopke in ukrepe, ki zagotavljajo varovanje, to je nedostopnost nepooblaščenim
osebam, obstoj in hramba z vidika uničenja ali izgube. To nam zagotavljajo predvsem
organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi tako, da se (povzetki iz
Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v MO v skladu z ustrezno zakonodajo):
-

varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodnoizhodnimi enotami;
varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu,
vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omreţjih;
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-

-

-

-

zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov;
omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v
zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in
sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi
nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni preko telekomunikacijskega
sredstva ali omreţja, morajo strojna, sistemska in aplikativno programska oprema
zagotavljati, da je obdelava osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov v mejah
pooblastil uporabnika osebnih podatkov.
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede na
tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podatkov, ki se
obdelujejo.
Funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki so dolţni varovati tajnost osebnih
podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih funkcij, del in nalog.
Dolţnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju
funkcije, zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev pogodbene
obdelave.

4.2.2 MOŢNOSTI KRŠITEV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV TER UKREPANJE
ZARADI KRŠITEV ZNOTRAJ ORGANA
Z vpeljavo v prejšnji točki omenjenih pravil se je mogoče kršitvam varovanja osebnih
podatkov ogniti v širokem ovinku, seveda pa nikoli noben sistem ni tako dober, da ne bi
mogel biti še boljši. To pa pomeni, da tudi, četudi je zelo majhna, še vedno obstaja
moţnost nehotene (ali hotene) kršitve. Do tega lahko pride, če pooblaščeni delavci:
-

pravil ne spoštujejo v celoti;
ne ravnajo vestno in skrbno;
ne upoštevajo treh temeljnih načel poštenosti, zakonitosti in sorazmernosti;
ne ukrepajo ob nepooblaščenem vdoru v prostore, kjer se hranijo ti podatki;
ne ukrepajo ob nepooblaščenem spreminjanju, uničenju ali celo prilaščanju zbirk;
sporočajo osebne podatke, s katerimi so se seznanili pri svojem delu, sodelavcem
ali drugim osebam;
če brez dovoljenja posredujejo osebne podatke pooblaščenim eksternim
institucijam
…

V primeru, da je ena takšnih kršitev ugotovljena, je prvi korak pooblaščenega delavca, da
prijavi to kršitev direktorju občinske uprave. Ta nato ukrepa v skladu z disciplinskimi
postopki, ki jih ima na voljo, saj gre v marsikaterem primeru za hujše kršitve ali pa prijavi
kršitev informacijski pooblaščenki. Prav tako nad pravilnim izvajanjem bdi inšpekcijska
sluţba osebnega sektorja (ministrstva), ki izvaja strokovni nadzor. Kazni slednjih v
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primeru kršitev so določene z zakonom in se, glede na teţo kršitve, izraţajo z višino globe.
Če pa gre za disciplinski postopek (namerne kršitve ali pa celo namerno ponavljanje
kršitev), pa lahko pripeljejo tudi do izgube delovnega mesta kršitelja.
4.2.3 PRAVNE MOŢNOSTI VAROVANJA PRAVIC STRANK V PRIMERU KRŠITEV
Tudi stranke v postopku imajo širok spekter pritoţbenih moţnosti, v kolikor se znajdejo
pred dejstvom, da so jim bile kršene pravice s področja varstva njihovih osebnih
podatkov. Lahko se pritoţijo:
-

direktorju občinske uprave, ki je nato dolţan ukrepati v skladu z internim
postopanjem, opisanim v prejšnji točki,
informacijski pooblaščenki,
varuhinji človekovih pravic ali
s toţbo zahteva sodno varstvo za čas, dokler kršitev traja. Če je kršitev ţe
prenehala, lahko vloţi tudi toţbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala. Sodišče v
teh primerih ravna po določbah zakona o upravnem sporu, posameznik pa lahko, v
kolikor mu je bila s kršitvijo povzročena škoda, od povzročitelja zahteva tudi
odškodnino.

25

5 ZADOVOLJSTVO STRANK PRI RAVNANJU
NJIHOVIMI OSEBNIMI PODATKI

Z napredkom tehnologije in
tehnologij, narašča tudi količina
Skoraj vse podatke shranjujemo
čim hitrejši ter še bolj povezljivi,

ORGANA

Z

uvedbo e-poslovanja, informacijsko komunikacijskih
podatkov, ki so na ta ali oni način dostopni v postopkih.
na elektronske nosilce zapisov, da smo pri njihovi uporabi
kadar iste podatke potrebujemo še v drugih postopkih.

Število uporabnikov interneta narašča iz dneva v dan. Po podatkih RIS (Raba interneta v
Sloveniji, 2011) je bilo v Sloveniji septembra 2006 v celotni populaciji kar 960.000
uporabnikov interneta. Ocena števila uporabnikov interneta v Sloveniji za september 2006
v populaciji 10 do 75 let pa je takšna:
* 841.000 je mesečnih uporabnikov,
* 787.000 je tedenskih uporabnikov,
* 642.600 je dnevnih uporabnikov.
Z napredkom razvoja računalništva in druge informacijske tehnologije smo bogatejši, smo
pa hkrati tudi mnogo ranljivejši. V časih pred računalniško ekspanzijo smo občutljive
osebne podatke pisane na roko ali tipkane na pisalni stroj enostavno zaklenili v ţelezno
omaro, natančno se je vedelo, kdo ima dostop in kdo je varuh ključa. Dandanes temu ni
več tako. Z znanjem uporabe računalniških orodij se namreč povečuje tudi moţnost
zlorabe in vdora v sisteme, ki so dobro varovani, in tudi na tem področju, ali pa morda še
bolj, razvoj napreduje z vrtoglavo hitrostjo. Zato je pomembno, da so podatki varovani in
zaščiteni na način, ki je večslojen (poţarni zid, streţniške kode, ključi) in, ki se lahko
spreminja (sistemska in osebna gesla).
Z raziskavo o pojmovanju zasebnosti ter varovanju osebnih podatkov med strankami, ki
sodelujejo v občinskih postopkih, sem ţelel ugotoviti, ali in koliko je uporabnikom teh
storitev zasebnost pomembna. Zanimalo me je tudi splošno vprašanje, če, kadar
razkrivajo svoje osebne podatke, to storijo le zaradi tega, ker to zahteva postopek, ali z
razkrivanjem podatkov načeloma nimajo teţav. Ali vedo, kakšne so pasti pri elektronskem
vnosu njihovih podatkov za potrebe postopkov (kadar sodelujejo v postopkih e-uprave)
ter ali imajo nastavljena svoja orodja (gesla, kode, ključe…) za zaščito zasebnosti. Prav
tako je bila ključna informacija, ki sem jo ţelel izvedeti – ali so zadovoljni z ravnanjem
uradnikov z njihovimi podatki, ali se čutijo varne glede na zaščito podatkov, ki jo ponuja
sistem, ter ali bi ţeleli svoje osebne podatke morda podajati kako drugače.
Delovna hipoteza, ki sem jo ţelel z raziskavo dokazati, se je glasila:
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»Stranke v postopkih, kjer morajo razkriti svoje osebne podatke, se počutijo varne in
zaščitene pred nehoteno zlorabo njihovih podatkov.«

5.1

RAZISKAVA

5.1.1 NAČIN IZVEDBE
V empiričnem delu raziskave sem izvedel anketo med strankami na občini, ki so za dosego
svojih ciljev morale operirati z osebnimi podatki in so bile starejše od 18 let. Izvedba
ankete je potekala na naslednji način. Stranke v postopku smo poprosili, če izpolnijo
anketni vprašalnik, ter jih poprosili, da ga oddajo na posebej za to pripravljen prostor.
Orodje ankete so bili natisnjeni listi z vprašanji, na katera so stranke odgovorile ter nato
izpolnjen anketni list odvrgle v predal v avli občinske stavbe. Če so seveda ţelele
odgovarjati.
Pomoč pri izpolnjevanju je bila sestavni del anketnega vprašalnika in je bila na njem
napisana tako, da je uporabnika vodila brez dodatnih vprašanj, zato prisotnost anketarja
ni bila potrebna. Anketar pri izpolnjevanju ni imel nobenega vpliva, zato so tudi rezultati
bolj verodostojni. Vprašanj ni bilo veliko in so bila dokaj enostavna ter postavljena tako,
da noben odgovor nanje ni bil nepravilen, vsak pa je ţe odraţal mnenje tistega človeka, ki
je na vprašanje odgovarjal.
Anketa je potekala od 15. marca do 15. aprila 2011. V tem času smo od podeljenih 94-tih
vprašalnikov dobil vrnjenih 82 izpolnjenih vprašalnikov (87%), katerih analiza je
predstavljena v naslednjem poglavju.
5.1.2 SESTAVA VPRAŠALNIKA
Vprašalnik s 14-timi vprašanji je imel naslednje navodilo:
Ocenite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev.
Moţni odgovori so:
1
2
3
4
5

-

sploh se ne strinjam
se ne strinjam
se strinjam
zelo se strinjam
popolnoma se strinjam

Navodilo je vsebovalo tudi pripombo oziroma koristen nasvet, da nepravilnih odgovorov
ni, vsi odgovori so pravilni. Prav tako je v skladu z zakonom o enakih moţnostih ţensk in
moških vsebovalo klavzulo, da so vsi izrazi, ki so uporabljeni v samostalniški obliki
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moškega spola, tako oblikovani zaradi boljše preglednosti besedila, dejansko pa se
smiselno uporabljajo v oblikah moškega in ţenskega spola. Dobljeni podatki so dali
odgovor o tem, kakšno je zadovoljstvo strank v postopkih na področju varovanja osebnih
podatkov.

5.2

REZULTATI IN UGOTOVITVE

5.2.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV
Interpretacija rezultatov je sestavljena iz treh delov:
a.
b.
c.

Splošna ocena zadovoljstva strank v postopku
Ocena operativnega dela javnih usluţbencev v postopku
Ocena organiziranosti JU pri pridobivanju podatkov

Ugotoviti sem ţelel tudi naslednje demografske podatke:
-

Starost strank v postopkih, ki so podale oceno
Izobrazbena struktura
Pogostost sodelovanja v postopkih

5.2.2 REZULTATI
Rezultati so izračunani s pomočjo analize vseh vprašanj vseh anketirancev in so prevedeni
v oceno od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) z vmesnimi decimalnimi vrednostmi.
5.2.2.1

Demografski podatki
Grafikon 1 - Starostna struktura anketirancev

Starostna struktura anketirancev
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46-65

nad 65

Največ strank, ki so udeleţene v postopkih, je v starostni skupini od 26 – 45 let, kar je
povsem razumljivo, če vemo, da je eden mnoţičnejših postopkov, ki zahtevajo osebne
podatke strank ravno postopek za zniţano plačilo vrtca. Mladi ljudje imajo tudi praviloma
višjo stopnjo izobrazbe, saj je drţava v zadnjih letih z omogočanjem tako rednega kot
izrednega študija načrtno dvigovala izobrazbeno raven, kar se odraţa predvsem v tej
starostni skupini in je prikazano v naslednjem grafu.
Grafikon 2 - Izobrazbena struktura anketirancev
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Pri vprašanju o pogostosti sodelovanja v postopkih, ki zahtevajo razkritje osebnih
podatkov, je kar 85,80% vprašanih odgovorilo, da so pogosto stranke v postopku. Ta
odstotek omogoča natančnejšo in verodostojnejšo oceno raziskave.
5.2.2.2

Skupna ocena
Grafikon 3 - Skupna ocena zadovoljstva v postopkih na področju
varovanja osebnih podatkov
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Skupna ocena je pokazala, da so ljudje z varovanjem osebnih podatkov v postopkih
zadovoljni, njihova ocena je »prav dobro«. Odličnost je v vsaki stvari teţko dosegljiva, je
pa lahko postavljena za cilj in kot takšna sili k izboljšanju in iskanju novih rešitev. Ta
ocena je povprečna vrednost rezultatov, dobljenih v razgradnji po posameznih področjih
in nato še po vprašanjih in predstavlja neko generalno orientacijo. Skozi razdrobljeno
analizo, prikazano v naslednjih grafih bomo lahko ugotovili, katere posamezne reči so
dobre in kje šepajo.
Grafikon 4 - Skupna ocena zadovoljstva strank po področjih

Ocena po področjih
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Ljudje se čutijo najbolj varne in zaščitene na splošnem področju, medtem ko je njihovo
nezadovoljstvo nekoliko večje na področju organiziranosti pridobivanja podatkov. Pa
poglejmo, zakaj.
Splošna ocena zadovoljstva strank v postopku
Grafikon 5 - Splošna ocena
Splošna ocena
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Strinjam se z oddajo osebnih
podatkov, tudi če niso nujno
potrebni in so na zalogo.

Vem, kateri so moji osebni
podatki.

Če potrebujem informacijo
javnega značaja, mi jo organ v
doglednem času posreduje.

Občinski delavci z mojimi
osebnimi podatki skrbno ravnajo.

Občinski delavec od mene
zahteva le osebne podatke, ki jih
potrebuje v postopku.

Menim, da moji osebni podatki v
postopku niso na voljo
nepooblaščenim osebam.

0,00

Zadovoljen sem z ravnanjem
občinskih delavcev z mojimi
osebnimi podatki.

5.2.2.3

Ocene splošnega dela so razmeroma visoke. Iz ocene strinjanja s trditvami lahko
razberemo, da so ljudje v splošnem zadovoljni, s tem, kar se dogaja z njihovimi osebnimi
podatki, kako občinski delavci zanje skrbijo in jih varujejo. Visoko oceno le na koncu
lestvice nekoliko zniţa dejstvo, da stranke v postopku ne vedo prav dobro, kateri so
njihovi osebni podatki, še posebej pa jim je nelagodno, če jih kdo zanje zaprosi, pa vedo,
da jih le-ta za nadaljevanje postopka ne potrebuje.
5.2.2.4

Ocena operativnega dela javnih usluţbencev v postopku
Grafikon 6 - Ocena operativnega dela JU
Ocena operativnega dela JU
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Občinski delavci me brez zahteve
poučijo o mojih pravicah v primeru
zlorabe podatkov.

Ob sporočanju osebnih podatkov
občinski delavec zahteva moj podpis
soglašanja tudi, če ni potreben.

Občinski delavci mi predstavijo
zakonske podlage, ki bodo v mojem
postopku upoštevane.

Občinski delavci mi vselej razložijo
potek postopka, v katerem
sodelujem.

0,00

Vir: lasten

Rezultati kaţejo, da je na področju operativnega dela s strankami morda nekoliko čutiti
pomanjkanje pouka o pravicah posameznika v primeru zlorabe osebnih podatkov. Stranke
so večinoma plahe in si teh vprašanj ne upajo zastaviti same, čeprav bi se potem, ko bi
dobile informacijo, počutile varneje.
5.2.2.5

Ocena organiziranosti javnih usluţbencev pri pridobivanju podatkov
Grafikon 7 - Ocena organiziranosti JU pri pridobivanju podatkov
Ocena organiziranosti JU pri pridobivanju podatkov
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Vir: lasten
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Iz rezultatov lahko razberemo, da je v postopkih še vedno močno prisotna praksa
pridobivanja podatkov iz »prve roke«, kar pomeni, da jih ob soglasju razkrijejo stranke.
Takšen način pridobivanja podatkov je nedvomno hitrejši in omogoča večjo efektivnost
javnega usluţbenca, vendar pa je stranka s tem izpostavljena nelagodju ob predaji
osebnih podatkov, ki bi se mu sicer lahko izognila. Rezultati so prikazani v gornjem grafu.
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6 PRIMERJAVA
IZBOLJŠANJE

IN

POTENCIALNE

MOŢNOSTI

ZA

Pri iskanju celovite informacije za primerjavo k moji raziskavi sem se odločil za primerjavo
podatkov, ki jih v svojih poročilih objavlja informacijska pooblaščenka. Zajel sem le nekaj
ključnih, za katere pa menim, da so bistvene in dokaj dobro predstavljajo glavne kritične
točke, ob katerih se lahko ob nepazljivosti spotakne celoten sistem.

6.1

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

V Sloveniji je pravni akt najvišjega reda Ustava RS in področje delovanja informacijskega
pooblaščenca je v njej definirano. Samo delovanje organa pa določajo trije zakoni, ki
obravnavajo sam organ, njegove pristojnosti, pooblastila in delovna področja.
Informacijskega pooblaščenca kot organ določa Zakon o Informacijskem pooblaščencu,
področje dostopa do informacij javnega značaja obravnava Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja, področje varstva osebnih podatkov pa je urejeno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
6.1.1 VLOGA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
Delo organa, ki ga imenujemo Informacijski pooblaščenec, ureja Zakon o Informacijskem
pooblaščencu. V Sloveniji še ne deluje dolgo, drţavni zbor ga je potrdil 30. novembra
2005. Njegovo delovno področje zajema sega na področje človekovih pravic v smislu
varovanja podatkov ter dostopa do informacij javnega značaja. Zastopa torej dve
človekovi pravici. Pravico do varstva zasebnosti ter pravico vedeti oziroma biti obveščen,
ki je prvi kontradiktorna. Kako ti dve področji uskladiti, ne da bi zaradi prve kršili drugo in
obratno, pa je naloga informacijskega pooblaščenca.
Spoštovanje in uresničevanje teh dveh pravic je pomembno za zagotavljanje pravne
varnosti ter demokratičnosti drţave. V drţavah članicah Evropske unije je področje varstva
osebnih podatkov in informacij javnega značaja urejeno različno, vsem pa je skupno to,
da so pristojni organi pri izvajanju svojih nalog povsem samostojni in neodvisni.
6.1.2 DELO, SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA PODATKOV
Na spletni strani informacijske pooblaščenke (Informacijski pooblaščenec, 2011) je med
drugim pojasnjeno tudi, kdaj nam lahko pooblaščenka pomaga. Ker gre za dve področji,
tudi pomoč delimo v dve skupini:
-

Področje varovanja podatkov
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o ko menimo, da je nekdo neupravičeno posegel v osebne podatke,
o ko nam upravljavec zbirke osebnih podatkov ne dovoli seznanitve z našimi
osebnimi podatki,
o ko kot upravljavec obvezno potrebujemo predhodno odločitev Pooblaščenca
za obdelavo osebnih podatkov (biometrija, iznos v tretje drţave,
povezovanje zbirk).
-

Področje informacij javnega značaja
o ko nam organ v 20-ih delovnih dnevih na našo zahtevo ne odgovori,
o ko nam zavrne dostop do določene informacije z odločbo,
o ko nam zavrne ponovno uporabo informacij.

Informacijska pooblaščenka (zaposleni v organu) deli svoje delo na postopke različnih
področij:
-

-

-

-

-

-

Postopki na podlagi pritoţb prosilcev, ki jim je zavezanec zavrgel ali zavrnil dostop
do
informacije ali pa sploh ni odgovoril (molk organa)
Postopki na podlagi pritoţb prosilcev v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega
značaja
Postopki na podlagi Zakona o medijih
Vsi postopki na podlagi ZVOP-1, v katerih odloča kot drţavni nadzorni organ za
varstvo osebnih podatkov (npr. biometrija)
Inšpekcijski nadzor po ZVOP-1 in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, za nadzor nad katerimi je pristojen Pooblaščenec
Odločanje o pritoţbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi
zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki
Prekrškovni postopki nad izvajanjem ZDIJZ in ZVOP-1 v okviru zgoraj navedenih
postopkov

V kolikor se obrnemo na informacijskega pooblaščenca, le-ta našo vlogo ali pritoţbo vnese
v svoj seznam, ki je razdeljen praviloma po časovni prioriteti, če pa ima pritoţba tudi
vsebinsko vrednost, za katero je očitno, da je trenutna in je pomembna za dobrobit
druţbe kot celote, saj opozarja na sistemsko napako, pa tudi vsebinski prioriteti. Seznam
oziroma vrstni red obravnavanih vlog je objavljen na spletni strani informacijske
pooblaščenke, prav tako so objavljene odločbe v postopkih v celoti.
Spremljanje teţav oseb javnega prava, ki so obvezani spoštovati določbe obeh zakonskih
podlag, poteka na način aktivnega sodelovanja. Informacijska pooblaščenka organizira
pogoste seminarje na temo obveščanja in informiranja javnosti, večkrat specializirana tudi
na samo lokalno samoupravo, kjer poteka aktivna komunikacija med stroko in uporabniki.
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Prav tako je na spletni strani moţnost postavljanja vprašanj, na katera se zavezujejo
odgovoriti v najkrajšem času. Najpogostejša vprašanja so odgovori tudi objavljena.
Reševanje in aktivna komunikacija je koristna za oboje, informacijsko pooblaščenko, ki s
sorazmerno mladim staleţem koristno porablja informacije s terena, pa tudi za
uporabnike, ki lahko s pomočjo izkušenj drugih aplicirajo njihove rešitve in rešijo svoje
teţave.

6.2

PRIMERJAVA
MED
REZULTATI
POOBLAŠČENCA IN IZVEDENE RAZISKAVE

INFORMACIJSKEGA

Raziskava je bila ţe v svoji osnovi zasnovana tako, da je zajemala obe področji, za kateri
je na spletni strani informacijske pooblaščenke moţno najti podatke za primerjavo. To sta
področji varovanja človekovih pravic in pridobivanja informacij javnega značaja.
6.2.1 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zoper pravne osebe javnega sektorja (Poročilo informacijske pooblaščenke, 2009) je bilo v
letu 2009 uvedenih 41 postopkov zaradi različnih kršitev, kot so
obdelava osebnih podatkov
zavarovanje osebnih podatkov
namen zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov
vzpostavitev katalogov zbirk osebnih podatkov in posredovanje podatkov v register
zbirk osebnih podatkov
obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov
zavarovanje občutljivih osebnih podatkov
pravico posameznika do seznanitve
…
Po analizi kršitev je bilo ugotovljeno, da jih je bilo največ storjenih na področju obdelave
osebnih podatkov in sicer kar 70% vseh zabeleţenih kršitev. Drugo največjo kršitev
predstavlja zavarovanje osebnih podatkov, v obsegu cca 10%, preostalih 20% pa je v
manjših deleţih pripadlo še ostalim zgoraj naštetim kršitvam.
Če primerjamo prvi dve najpogostejši kršitvi z raziskavo ocene zadovoljstva, ki smo jo
izvedli v lokalni samoupravi, ugotovimo, da je podeljena ocena operativnega dela, ki
znaša 3,88 (prav dobro), dokaj visoka. Ta ocena seveda ne pomeni, da do kršitev prihaja,
je pa dobra podlaga za pazljivost na tem področju, saj odraţa občutek strank v postopku,
ki pa mu je zmeraj vredno prisluhniti. Zadovoljstvo strank je namreč prvi in pravi
pokazatelj, ki z višino svoje ocene opozarja na bolj ali manj kritična področja
raziskovanega področja.
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Znotraj operativnega dela so bile stranke, ki so sodelovale v raziskavi, najmanj zadovoljne
s poukom o njihovih pravicah v primeru zlorabe podatkov. Razkrivanje osebnih podatkov
je občutljivo dejanje, prav tako imajo nekatere stranke osebno zavoro pred sodelovanjem
v uradnih postopkov in niti ne upajo same česarkoli vprašati. Zato bi morda ţelele, da se
jih o njihovih pravicah v primeru zlorabe podatkov pouči brez, da bi to posebej zahtevale.
Druga kršitev, ki jo ugotavlja informacijska pooblaščenka predstavlja zavarovanje
podatkov. V moji raziskavi jo najdemo v sklopu ocene organiziranosti JU pri pridobivanju
podatkov, ki je ocenjeno s 3,52 (dobro do prav dobro), kar je nekoliko manj kot ocena
operativnega dela. Znotraj ocene organiziranosti je nekoliko večje zadovoljstvo strank z
dejstvom, da javni usluţbenci pazijo pri operiranju z osebnimi podatki tudi pred pogledi
nepooblaščenih oseb, so pa stranke mnenja, da javni usluţbenci morda premalo koristijo
moţnost pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc, s čimer bi se dodatnemu varovanju
osebnih podatkov zlahka izognili.
Razlogov za to je seveda lahko več, eden je zagotovo potreba po večji efektivnosti dela
javnih usluţbencev, če podatke (seveda v skladu s pravili) pridobijo direktno od strank, saj
se postopki pridobivanja osebnih podatkov lahko tudi nekoliko vlečejo. Lokalna
samouprava namreč ni nujno povezana v drţavno informacijsko mreţo in mora postopke
pridobivati bodisi preko omejenih, trenutnih dostopov preko spleta ali pa uporablja pisne
zahtevke s pripadajočo dokumentacijo.
Zanimivo (ali pa realno) dejstvo je, da sta obe oceni pokazali podobno sliko kot analiza
ugotovljenih kršitev informacijske pooblaščenke.
6.2.2 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Informacijska pooblaščenka v svojem poročilu (Informacijska pooblaščenka, 2009)
ugotavlja, da je v letu 2009 poraslo predvsem število pritoţb zoper molk organa.
Ugotavlja tudi, da je lahko razlog premajhna aktivnost Ministrstva za javno upravo na tem
področju. Dejstvo je, da ZDIJZ organom nalaga številne obveznosti, ki jih ti brez
ustreznega znanja, finančnih in kadrovskih virov ter strokovne pomoči resornega
ministrstva ne morejo opravljati dobro.
V raziskavi se lahko opremo na področje Splošnega zadovoljstva ravnanja javnih
usluţbencev z osebnimi podatki, ki vsebuje tudi trditev, da organ posreduje informacijo
javnega značaja stranki , ki jo potrebuje, v doglednem času. Ta trditev je prejela oceno
3,94, kar je dokaj visoka, ţe skoraj odlična ocena.
Informacije javnega značaja so po mnenju občinskih delavcev, ki so dolţni informacije
posredovati tistim, ki zanje zaprosijo na tak način, da so hkrati varovani tudi osebni
podatki tistega, ki se ga informacija vsebinsko dotika, dokaj novo in še ne popolnoma
dorečeno področje. Zato je potrebnih ogromno usklajevanj, preverjanj, potrditev preden
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informacija doseţe prosilca. Čeprav je informacijska pooblaščenka s svojimi sodelavci zelo
aktivna na področju poučevanja organov o tem, kakšne, katere in v kolikšnem obsegu so
lahko informacije javnega značaja, je še zmeraj ostalo odprtih veliko situacij, ki jih bo
potrebno razčiščevati na podlagi dobre prakse še nekaj časa. Najverjetneje pa zmeraj, saj
se dotikajo ţivljenja in ţivljenjskih kombinacij, ki pa se lahko iz dneva v dan spreminjajo.

6.3

STATISTIČNI PODATKI IN PRIMERJAVE

Na uradu Informacijskega pooblaščenca ugotavljajo, da se zahteve za dostop do
informacij javnega značaja iz leta v leto povečujejo, iz česar lahko sklepamo, da javni
sektor postaja vedno bolj transparenten in odprt za javnost. Prav tako je bilo zavedanje
ljudi o njihovih pravicah o varovanju osebnih podatkov v postopkih prvih nekaj let po
ustanovitvi organa vsako leto večje, zato je tudi trend zahtev do informacijske
pooblaščenke v porastu, kar lahko označimo za pozitivno. Nekaj statističnih primerjav:
Grafikon 8 - Kršitve določb Zakona o varstvu podatkov v javnem sektorju
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Vir: Informacijska pooblaščenka, Letna poročila 2006-2009

Na področju varstva osebnih podatkov se Informacijski pooblaščenec vsako leto srečuje z
zahtevnejšimi in kompleksnejšimi primeri, pri čemer je največ takih, ki se nanašajo na
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov na delovnem mestu. Veliko pozornosti je zato
namenjene ugotavljanju, kakšno zasebnost pričakuje delavec na delovnem mestu,
predvsem glede uporabe elektronske pošte, sluţbenih telefonov in računalnikov, ki se
uporabljajo tudi v zasebne namene.
Grafikon 9 - Uvedeni inšpekcijski postopki po ZVOP v javnem sektorju
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Vir: Informacijska pooblaščenka, Letna poročila 2006-2009
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Naloga informacijske pooblaščenke je tudi spremljanje izvajanja določb zakona ter
uvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzorov. Zaradi premalo razvitega sistema v prvih
letih po zagonu organa, je trend še zmeraj v porastu, čeprav je bila potreba po nadzorih v
letu 2009 manjša kot leto poprej.
Grafikon 10 – Pritoţbe
zaradi kršitev določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja
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Vir: Informacijska pooblaščenka, Letna poročila 2006-2009

Tudi na tem področju lahko zaznavamo porast pritoţb, kar pa spet lahko na nek način
jemljemo kot pozitiven trend, saj gre tukaj predvsem za na eni strani osveščanje
uporabnikov informacij in na drugi strani tistih, ki informacije dajejo. Oboji so bili v
začetnih letih po uveljavitvi določb zakona v učečih se fazah. Različnih zahtev je namreč
mnogo preveč, da bi jih lahko zakon vseboval dobesedno, zato so bile in so še moţne
različne razlage, ki pa so se razčistile ravno na podlagi pritoţbenih moţnosti in s tem
postale temelj za bolj kakovostno delo vnaprej.
Grafikon 11 - Izdane odločbe po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja
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Informacijska pooblaščenka je v svojem letnem poročilu 2008 zapisala (Informacijska
pooblaščenka, 2008), da je prepričana, da Republika Slovenija na področju varstva
osebnih podatkov ne zaostaja za drugimi evropskimi drţavami in se srečuje s podobnimi
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in primerljivimi primeri kot drugi Informacijski pooblaščenci. Nekatera področja varstva
osebnih podatkov, ki izhajajo iz Direktive 95/46/ES ter zakonodaje večine evropskih drţav,
so v slovenski zakonodaji celo bolje in podrobneje predstavljena in opredeljena. To velja
zlasti za področje neposrednega trţenja, videonadzora, biometrije, evidentiranja vstopov v
prostore in izstopov iz prostorov, povezovanja zbirk osebnih podatkov v uradne evidence
in javne knjige ter strokovnega nadzora.
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7 ZAKLJUČEK

Lokalne skupnosti v svojih postopkih operirajo z osebnimi podatki strank. Letno število
vseh postopkov v srednje veliki občini ali manjši mestni občini se suče okoli številke 5000.
Prav v vseh postopkih nastopajo stranke, bodisi pasivno (poročila, ankete,…) ali aktivno
(razpisi, naročila, pogodbe,…), ki za zahteve postopka razkrivajo svoje osebne podatke.
Glede na stanje kršitev, s katerimi razpolaga informacijska pooblaščenka in zadovoljstvo
strank z ravnanjem javnih usluţbencev z osebnimi podatki, ki jih je pokazala raziskava v
tej nalogi, ugotavljam, da je stanje vsaj v organih lokalne samouprave zadovoljivo, celo
na precej visoki ravni. Seveda pa je v vsakem sistemu potrebno paziti na vsak indikator, ki
lahko z negativnim predznakom vodi do sistemskih napak s posledicami tako za
oškodovano stranko kot tudi organ, ki se znajde v prekršku.
Na voljo je kar nekaj orodij za preprečevanje takšnih stanj:
-

Vključitev pomena varovanja osebnih podatkov v strategijo poslovanja oziroma
politiko kakovosti vodenja. Politiko kakovosti vodenja določa vodstvo na čelu z
ţupanom občine in mora biti kot pomemben dokument predstavljena slehernemu
zaposlenemu ter na ogled strankam, ki v postopkih sodelujejo.

-

Kontinuirano izvajanje anket o zadovoljstvu strank z ravnanjem javnih usluţbencev
z njihovimi osebnimi podatki. Na podlagi rezultatov lahko na preprost način takoj
ugotovimo, na katerem področju škriplje, morda stvari niso povsem jasne ali pa je
za niţjo oceno še kakšen drugačen vzrok. Sistemska rešitev je vključitev izvajanja
letne ankete v sistem kakovosti vodenja oziroma v poslovnik vodstva.

-

Kontinuirano zunanje izobraţevanje. Javni usluţbenci naj se povezujejo na več
strani in na podlagi dobrih praks pridobivajo potrebne izkušnje. Hodijo naj
seminarje, delovne posvete, okrogle mize, ţe teh, ki jih organizira informacijska
pooblaščenka je ogromno. Ta izobraţevanja naj se sistemsko vključijo tudi v letne
plane izobraţevanj.

-

Kontinuirano notranje izobraţevanje. Sodelavci naj si med seboj pomagajo pri
reševanju nejasnih zahtev, ki so velikokrat enake v različnih postopkih. Sistemsko
je to lahko urejeno npr. z dodatno obvezno točko mesečnih kolegijev vodstva ali
na kakšen drug sistemski način.

-

Ureditev notranjih pravilnikov in natančnih delovnih navodil na obeh področjih. Vsi
pravilniki in delovna navodila naj bodo zbir informacij o poteku postopka, v skladu
z pripadajočimi zakonskimi podlagami, oziroma njihova podrobnejša razlaga, ki bo
vsakemu javnemu usluţbencu, tudi novo zaposlenemu, v stilu priročnika
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omogočala natančno ravnanje in ukrepanje v primeru potrebe po zbiranju osebnih
podatkov ali pa posredovanju informacij javnega značaja.
Skozi celotno nalogo sem poskušal kar najbolj poudariti pomen izraţanja človekovih pravic
in njegovih temeljnih svoboščin ter v manjšem delu prikazati, kako se te pravice in
svoboščine uresničujejo v posameznih postopkih občinske uprave. Skušal sem prikazati
tudi, koliko so občinske uprave uspešne pri zagotavljanju le teh in kako se pri tem
počutijo stranke, ki v postopkih sodelujejo. Dobro počutje in zaupanje strank namreč vodi
v izboljšanje odnosov med njimi in javnimi usluţbenci, ki so ţe zaradi svojega uradnega
poloţaja pogosto obravnavani počutju strank primerno. Če se čuti stranka ogroţeno in nevarno, je konflikt med usluţbencem in marsikatero stranko neizbeţen, postopek se
zavleče, pojavljajo se postopki pritoţb, s katerimi pa ni zadovoljen nihče. Stranka, ki se
čuti varno in se zaveda svojih pravic, pa je večinoma pripravljena sodelovati in skupaj z
javnim usluţbencem laţje in hitreje doseţeta ţeleni cilj.
Ţelel sem predstaviti razvoj človekovih pravic do danes, izpostaviti osnovne pravne vire, ki
jih uporabljamo in iz katerih še dodatno črpamo, če smo v dvomih, da ravnamo pravilno.
Predstavil in opisal sem tudi institucije, ki jim je ta tema primarna naloga in katerih pomoč
potrebujemo, če smo mnenja, da smo bili priča kršitvi. Njihove ugotovitve na letni ravni
sem primerjal z dobljenimi rezultati svoje raziskave, dokazal prav dobro stanje varovanja
osebnih podatkov v postopkih občinskih uprav ter predlagal rešitve, ki naj bi vsaj delno
pripomogle k uresničevanju doslednega upoštevanja pravic strank v postopkih. Javni
usluţbenci so usluţbenci le za čas delovnega procesa, potem postanejo pa navadni
drţavljani, občani. In kot takšni se tudi sami lahko znajdejo v postopkih, kjer morajo
razkriti svoje osebne podatke in, če je stanje na tem področju urejeno, je nedvomno
njihovo razumevanje strank veliko večje.
Ob tem je potrebno poudariti, da je za pravilno smer voza odgovoren tisti, ki ga vleče. Z
drugimi besedami ţelim povedati, da se morajo predvsem vodstva občinskih uprav z
ţupani na čelu zavedati, kako zelo pomembno je to področje in cilje zapisati v strategijo
poslovanja oziroma v politiko kakovosti vodenja, ki je krovna, generalna usmeritev vsake
organizacije.
Velja naj zapisano načelo, da vsi zaposleni odgovarjajo za kakovost svojega dela, kar
pomeni, da opravljajo upravne storitve v skladu z zakonodajo in pričakovanji strank s
ciljem povečati njihovo zadovoljstvo.
Svoje izgotovljeno delo vidim kot strnjen pripomoček pri delu javnih usluţbencev. Morda
bo komu v pomoč pri vzpostavitvi sistemskega varovanja osebnih podatkov, spet drugemu
morda le zanimivo branje. Za oboje pa zagotovo tudi dodana vrednost.
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