
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Obvladovanje tveganj organizacije glede na zahteve GDPR. 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 

 
2. V sodelovanju z:  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo 
Zavod Nefiks – partner 1 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: 
GDPR) je naložila stroge zahteve organizacijam kjerkoli po svetu, ki bi obdelovale osebne podatke 
rezidenta EU. Ker Slovenija ni sprejela novega zakona o varstvu osebnih podarkov (OP), se vsem 
organizacijam zastavljajo vprašanja varovanja OP na način, ki bi bil skladen z GDPR; s sistemskega 
vidika morajo celostno obvladovati vsa tveganja povezana s pravnim temeljem, popisom zbirk 
podatkov, pogodbeno obdelavo, namenom obdelave, evidenco obdelav itd. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Projekt je bil zasnovan z namenom ugotavljanja poznavanja vsebin s področja OP glede na zahteve 
GDPR in prilagoditve organizacij novim zahtevam iz GDPR. Dejavnosti na projektu so se koordinirale 
s strani obeh pedagoških mentorjev, nudila se je tudi vsebinska pomoč pri zasnovi in izvajanju 
projektnih dejavnosti. V okviru projekta se je 1) oblikoval postopkovnik za celostno obvladovanje 
tveganj v zvezi z varstvom OP, 2) oblikovala so se vsebinska priporočila in informacijske rešitve za 
obvladovanje tveganj v zvezi z varstvom OP, 3) strokovno je bil nadgrajen kompetenčni profil 
študentov z vsebino, ki ni le vidna, pač pa zelo pomembna za delodajalce, 4) povečan je bil pomen 
varstva OP na področju neformalnega (Nefix) in formalnega izobraževanja (FU), 5) področje varstva 
OP in GDPR se je vpoštevalo v okviru izobraževalnih vsebin pri predmetih z upravnopravnega in 
organizacijskega področja na Fakulteti za upravo, 6) okrepilo se je sodelovanje Fakultete za upravo 
Univerze v Ljubljani z zavodom Nefiks.   

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Družbene koristi projekta se odražajo pri zaposlenih  v zavodu Nefiks kot delodajalcu,  pa tudi pri 
uporabnikih njegovih storitev. Z opravljeno raziskavo je projekt omogočil vpogled v dejansko stanje 
na področju varstva OP. Omenjeno smo dosegli z anketnim vprašalnikom, ki je bil poslan različnim 
delodajalcem na lokalnem nivoju po vsej državi. Družbene koristi rezultatov projekta v lokalnem in 
regionalnem okolju se bodo tako kazale tudi v prihodnje in sicer z vidika možnosti za zakonito 
upravljanje in obdelovanje to je varstvo OP.  Omenjeni zavod bo lahko v okviru projekta naredjen 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov vsebinsko delil tudi z drugimi nevladnimi organizacijami na 
lokalnem nivoju ter drugimi institucijami. Večje poznavanje področja bo prispevalo h kvalitetnim 
storitvam, ki jih bodo deležni tako lokalni prebivalci uporabniki storitev. Pričakovane so tudi   manjše 
možnosti kršitev s področja varstva OP ter posledično nižji stroški za odpravljanje napak. Gradivo 
oziroma brošura, ki je nastala v procesu izvajanja projekta ima vsesplošno uporabnost, saj jo lahko 
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uporabi kdorkoli. Enako velja spletno stran (http://sipk-gdpr.si/ ), ki delodajalcu-zaposlovalcu prikaže 
stanje varstva osebnih podatkov. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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