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1 Uvod 
 
 
Informacije in informacijski sistem poleg kapitala in človeških virov sestavljajo 
pomembno poslovno premoženje sodobnega podjetja. S pojavom elektronskega 
poslovanja in interneta je dostopnost in varnost podatkov postala ključna za ohranjanje 
konkurenčnosti, doseganje dobičkonosnosti, pravno usklajenost in nenazadnje ugled 
podjetja. Podatki, ki jih podjetja shranjujejo v svojih informacijskih sistemih, so kljub 
svojemu neprecenljivemu pomenu žal pogosto neustrezno zaščiteni. Nevarnosti, ki prežijo 
na strojno, programsko opremo in informacijske sisteme ter na informacije pri prenosu in 
hranjenju, je več vrst, prav tako je več vrst učinkov in načinov uresničenja teh groženj. 
Kljub vsem ustreznim preventivnim ukrepom, ki se jih pri elektronskem poslovanju 
podjetja držijo, se določenim nevarnostim enostavno ne morejo izogniti. Da bi lahko svoje 
poslovanje vseeno kar najbolje zaščitila pred izgubami, bi se lahko pred naključnimi 
nevarnostmi zaščitila z zavarovanjem. To je teza mojega diplomskega dela, saj se v 
osrednjem delu lotevam razvoja novega zavarovalnega produkta – zavarovanja 
elektronskega poslovanja.  
 
Do oblikovanja novega zavarovalnega produkta v diplomi pridem postopno. V prvem delu 
najprej ugotovim, da je elektronsko poslovanje tako v tujini kot pri nas že zelo razširjeno 
in pri sodobnem poslovanju podjetij celo nepogrešljivo. Izsledki raziskave ameriškega 
inštituta za računalniško varnost (CSI) v sodelovanju z ameriškim zveznim preiskovalnim 
uradom (FBI) potrjujejo domneve, da podjetjem, ki sicer uporabljajo razpoložljivo 
varnostno zaščito, grozi računalniški kriminal tako od notranjih (delavci podjetja) kot 
zunanjih virov. Zabeleženo je bilo namreč mnogo različnih načinov računalniškega 
kriminala, posledice tega kriminala pa so velike finančne izgube.  
 
Uspešno preprečevanje računalniških kriminalnih dejanj torej zahteva več kot zgolj 
uporabo tehnične varnostne zaščite. Korak naprej je denimo uvajanje politike varovanja 
informacij v podjetja (to obravnavam v poglavju 5). Politika varovanja informacij temelji 
na standardu ISO 17799, ki je povzet po britanskem standardu za varovanje informacij 
BS7799. Ta obravnava varnost informacijskega sistema z vidika fizične varnosti, 
tehnološke kompatibilnosti in tehničnega varovanja premoženja informacijskega sistema. 
 
Ker so si nevarnosti elektronskega poslovanja med seboj močno različne, saj izvirajo celo 
iz različnih predmetov zavarovanja, torej iz različnih zavarovalnih vrst, jih ni mogoče 
stlačiti v en zavarovalni produkt. Do popolne zaščite z zavarovanje lahko pri 
elektronskem poslovanju pridemo le s kombinacijo različnih, celo nekaterih že obstoječih, 
a nekoliko prilagojenih, zavarovalnih produktov. Ker slovenske zavarovalnice še ne 
zavarujejo nevarnosti elektronskega poslovanja, sem v svoji diplomski nalogi s pomočjo 
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tuje zavarovalniške teorije in prakse in nekaterih obstoječih domačih zavarovalniških 
produktov sama izpeljala nov zavarovalni produkt, ki ga podrobno predstavljam v 
poglavjih 6 in 7 .  
 
Kar se da ustrezno zavarovanje elektronskega poslovanja sem v svojem diplomskem delu  
oblikovala kot paketno zavarovanje in ga izpeljala iz treh že obstoječih produktov 
zavarovanj, in sicer iz zavarovanja računalnikov, zavarovanja poklicne odgovornosti in 
zavarovanja obratovalnega zastoja. Da bi nov zavarovalni produkt podjetju, ki se ukvarja 
elektronskim poslovanjem, nudil kar najbolj polno zaščito, sem vse tri obstoječe 
zavarovalne produkte nekoliko prilagodila in oblikovala tako, da bodo kar najbolj popolno 
krili nevarnosti elektronskega poslovanja. To nikakor ne pomeni, da ta zavarovalni 
produkt krije vse nevarnosti elektronskega poslovanja, ki sem jih naštela in razložila v 
poglavju 3. Krije pa nekaj sodobnih, najbolj problematičnih, nevarnosti elektronskega 
poslovanja, kot so virusi in vdori.  
 
V 8. poglavju kratko predstavim, kako so podobni zavarovalni produkti, ki krijejo 
nevarnosti elektronskega poslovanja in interneta, zaživeli v tujini in kdo so ponudniki teh 
zavarovanj v svetu. V zadnjem 9.  poglavju obravnavam nekaj težav, s katerimi bi se 
morala soočiti vsaka zavarovalnica, ki bi želela ponuditi zavarovanje elektronskega 
poslovanja.  
 
 

2 Opredelitev elektronskega poslovanja  
 
 
Elektronsko poslovanje je način komunikacije. Je ponavljajoči se koncept, ki opisuje 
proces nabave in prodaje izdelkov, storitev in informacij s pomočjo računalniških omrežij 
vključno z internetom. Prednosti takšnega poslovanja so nižji stroški, večja ponudba, večji 
trgi, večja hitrost in manj posrednikov. Pojem elektronsko poslovanje, ki izhaja iz 
angleškega izraza “electronic commerce”, se danes zanj vse pogosteje uporablja širši izraz 
“e-business”. Zadnji tudi pravilneje in bolj obširno odraža vsebino.  
 
V primerjavi s klasičnimi zaprtimi omrežji za elektronsko poslovanje v zadnjem desetletju 
z uporabo tehnologij interneta nastaja popolnoma nov svet poslovanja, za katerega je 
značilno, da je globalen, saj briše geografske meje, je hitrejši od klasičnega načina 
poslovanja in prilagodljiv spremembam na trgu. Elektronsko poslovanje danes obsega 
veliko več kot le navadno računalniško izmenjavo podatkov (RIP)1 in delovanje spletne 

                                                 
1 Računalniška izmenjava podatkov (RIP) predstavlja začetke elektronskega poslovanja v 70-ih letih, ko se 
je pojavil elektronski prenos sredstev med bankami. RIP danes predstavlja osnovno tehnologijo 
elektronskega poslovanja med podjetji. Če si pri klasičnem načinu organizaciji izmenjujeta papirnate 
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trgovine. Splošno priznana definicija pojma elektronsko poslovanje ne obstaja (Osojnik, 
2002, str. 5). V Beli knjigi o elektronskem poslovanju v majhnih in srednjih podjetjih 
naletimo na eno najširših opredelitev te oblike poslovanja: »elektronsko poslovanje je 
proces poslovnih aktivnosti, kjer se uporabljajo elektronske tehnologije, metodologije in 
postopki«, pa tudi na eno najožjih: »elektronsko poslovanje je poslovni odnos, kjer 
partnerja uporabljata računalnike in omrežja, pri izvedbi prodaje ali nakupa storitve ali 
blaga«. Kot navaja Borka Jerman Blažič (2001) elektronsko poslovanje imenujemo vse, 
kar delamo s pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij. Vsem oblikam 
elektronskega poslovanja so po njenem mnenju skupne naslednje značilnosti: 
• Način dela: gre za računalniško izmenjavo podatkov ob uporabi odprtih omrežij, kot je 
internet; 
• Vsebina poslovanja je zelo široka: prodaja blaga in storitev, plačevanje, prodaja 
informacij, bančne transakcije, izmenjava dokumentov in listin, storitve trženja in 
medosebnega komuniciranja, podpora poslovnemu informacijskemu sistemu organizacij, 
nakupovanje v spletnih trgovinah, opravljanje dela na daljavo, izvajanje pouka na daljavo, 
storitve državne uprave na daljavo in drugo; 
• Udeleženci poslovanja: posamezniki (podjetniki, raziskovalci, managerji, občani, 
kulturni delavci, študenti, učitelji, dijaki, upravi delavci), podjetja, bolnišnice, muzeji, 
galerije, univerze, izobraževalne ustanove, državne ustanove. Poslujejo tako posamezniki 
znotraj posameznih skupin kot skupine med seboj.  
 
2.1 Vrste elektronskega poslovanja 
 
Glede na sodelovanje udeležencev pri elektronskem poslovanju so se oblikovale tri glavne 
vrste tega poslovanja: 
• podjetje - podjetje (angl. Business to Business ali B2B) 
• podjetje - potrošnik (angl. Business to Consumer ali B2C) 
• javna in državna uprava - ljudstvo2  
 
Elektronsko poslovanje med podjetji (B2B) predstavlja največji del elektronskega 
poslovanja. Zajema vse, od vzpostavljene povezave med prodajalci na drobno in 
dobavitelji (naročila, plačila…) ter elektronskega bančništva do sodelovanja na skupnih 
projektih. Elektronsko poslovanje s končnimi uporabniki (B2C) zajema veliko različnih in 
hitro nastajajočih novih področij, ki večinoma temeljijo na poslovanju z uporabo 

                                                                                                                                                   
dokumente, ki jih izpiše računalnik in ki jih mora nato prejemnik znova vnašati v svoj računalnik, RIP 
deluje tako, da se računalniki v organizacijah povežejo s telekomunikacijskimi linijami in neposredno 
izmenjujejo podatke v elektronski obliki. Osnovna ovira pri RIP v organizacijah je v tem, da je potrebno 
prilagoditi obstoječi informacijski sistem organizacije tako, da je pri pošiljanju možno preoblikovanje 
podatkov v standardno obliko. Pri sprejemanju je potrebno izvesti obraten postopek.  
2 Med ljudstvo sodijo tako podjetja kot posamezniki. 
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internetnih spletnih strani. Potrošniku omogočajo opravljanje raznovrstnih opravil preko 
domačega računalnika: od bančništva in nakupovanja do izobraževanja in dela. Tudi 
državna uprava vedno več dela v tej smeri in si prizadeva, da bi tako podjetjem kot 
prebivalcem sčasoma skoraj vsa birokratska opravila omogočila opraviti po internetu.  
 
2.2 Razvoj elektronskega poslovanja  
 
Razvoj elektronskega poslovanja se je začel z razvojem računalniških omrežij in interneta, 
združevanjem informacijske in telekomunikacijske tehnologije ter standardom za RIP iz 
leta 1968. Takrat še ni bilo slutiti, da bo razvoj informacijske tehnologije in 
telekomunikacij tako hitro in tako močno vplival na spremembo načina življenja in 
poslovanja. Računalniška tehnologija, ki je bila v začetku namenjena le računalniškim 
strokovnjakom in znanstvenikom, je z leti postala veliko bolj uporabna in prijazna. 
Sčasoma je postala nepogrešljiva tudi za laike.  
 
V sedemdesetih letih se je s pojavom elektronskih finančnih prenosov med bankami prek 
varnih zasebnih omrežij3 spremenil način poslovanja na finančnem trgu. V poznih 
sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih se je elektronsko poslovanje razširilo v okviru 
podjetij v obliki sistemov za prenos datotek, računalniške izmenjave podatkov in 
elektronske pošte. S tem so podjetja zmanjšala obseg papirnega dela in povečala 
avtomatizacijo pisarniškega poslovanja. Temeljna zamisel računalniške izmenjave 
podatkov v osemdesetih je bila nadomestitev papirnatih poslovnih listin, kot so denimo 
naročila, računi, plačilni nalogi in druge, z računalniškim prenosom listin v standardizirani 
elektronski obliki. V nekaj letih se je RIP (Kovačič, 1998, str. 23) razvila v več različnih 
tehnologij, ki so bile še posebno uspešne v veleprodaji in distribuciji trgovinam na 
drobno. Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih so sistemi za izmenjavo sporočil 
postali sestavni del računalniških sistemov in omrežij. Tako so nastali temelji računalniške 
podpore poslovanju podjetij. Sredi osemdesetih so se ljudje po internetu začeli 
pogovarjati, pojavile so se elektronske konference, klepetalnice, po internetu se je s 
prenosom datotek začelo prenašati tudi znanje. Hkrati se je povečala dostopnost in 
izmenjava informacij, a so bile omrežne storitve še vse premalo razširjene med navadnimi 
uporabniki.  
 
Devetdeseta leta so z razvojem in razširjenostjo interneta ter s pojavom svetovnega spleta4 
na internetu sprožila razvoj elektronskega poslovanja, ki smo mu priča danes. Elektronsko 
poslovanje je dobilo nove razsežnosti, nove tehnologije in aplikacije so zagotovile 
prijaznost do uporabnika in enostavnejšo uporabo. Svetovni splet je zagotovil, da lahko do 

                                                 
3 SWIFT – omrežje bančnih organizacij 
4 angl. World Wide Web – WWW 
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informacij na internetu enostavno dostopimo ali pa jih objavimo zgolj s preprostim 
pritiskom na računalniško miško. S svetovnim spletom se je poslovanje pocenilo, kar je 
podjetjem omogočilo doseganje ekonomije obsega, večje učinkovitosti in novih poslovnih 
aktivnosti. Kot najbolj razširjena storitev interneta, je svetovni splet, omogočil nastajanje 
popolnoma novih vrst podjetij, tako imenovanih virtualnih ali navideznih podjetij. Ta 
podjetja so nastala samo na internetu, prav zaradi možnosti novih načinov poslovanja. 
Svetovni spet je dostopen tako organizacijam kot fizičnim osebam. Malim podjetjem je 
tako omogočil, da lahko uspešneje tekmujejo z velikimi, saj vsako majhno podjetje lahko 
prek interneta z minimalnimi investicijami v informacijsko infrastrukturo vstopi na več 
milijonski trg (Jerman Blažič, 2001, str. 15) .  
 
2.3 Elektronsko poslovanje danes  
 
Strokovnjaki ocenjujejo, da je elektronsko poslovanje začelo svoj nagel vzpon v letu 
1996, ko je tehnologija interneta in na njo vezanih aplikacij dozorela. Elektronsko 
poslovanje danes poteka po različnih zaprtih in odprtih sistemih, ki postajajo čedalje bolj 
prepleteni. Med zaprte uporabniške sisteme uvrščamo intranet, omrežje, ki deluje znotraj 
enega podjetja in ekstranet, to je intranet, ki je prek javno dostopnega interneta dostopen 
ožjemu krogu poslovnih partnerjev. Danes to terminologijo nadomešča izraz »navidezna 
zasebna omrežja«, ki jih je mogoče z najnovejšo tehnologijo vzpostaviti v odprtem 
javnem omrežju. Ta omrežja delujejo kot zaprta, čeprav uporabljajo javne omrežne 
infrastrukture: dostop do elementov omrežja, se pravi računalnikov in shranjenih 
informacij, je omejen na zaposlene v podjetju in pooblaščene uporabnike. Primeri zaprtih 
sistemov so bančna omrežja, omrežja plačilnega prometa, omrežja državne uprave ipd. 
Najpogostejša oblika odprtih oziroma javnih sistemov je internet.  
 
Internet je omrežje omrežij, oziroma omrežje, ki med seboj povezuje druga računalniška 
omrežja. V internet je tako povezanih na milijone računalnikov z vsega sveta, njihovo 
število pa se hitro povečuje. Do podatkov na internetu lahko pridemo tako, da uporabimo 
računalnik, ki je vključen v internet omrežje, ali pa se preko osebnega računalnika in 
modema povežemo s takim računalnikom. Pri tem je hitrost izmenjave podatkov običajno 
omejena s kakovostjo telefonske linije in hitrostjo modema. Telefonska linija, ki jo 
uporabljamo za dostop do omrežja internet, je samo trenutni podaljšek omrežja. Internet 
omrežje se začne šele pri računalniku, na katerega smo priključeni. Organizacija, ki ima 
tak računalnik in ponuja priklop na internet tudi drugim, se imenuje ponudnik internetnih 
storitev. Na internetu je na voljo veliko različnih storitev, ki se uporabljajo za elektronsko 
poslovanje. Najbolj znane in razširjene so elektronska pošta, prenos datotek in svetovni 
splet.  
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2.4 Dinamika elektronskega poslovanja v svetu in v Sloveniji 
 
Elektronsko poslovanje je ključen element za razvoj nove ekonomije in gospodarstva, saj 
omogoča razvoj novih izdelkov in storitev ter nov način vodenja poslov. Še več, z leti in z 
globalnim razmahom elektronskega poslovanja naj bi ta oblika poslovanja postala celo 
ena izmed vodilnih oblik poslovanja. To dokazujejo tudi raziskave in statistične analize. 
Ocene analitske skupine eMarketer je, da bodo svetovni prihodki elektronskega 
poslovanja, na področju B2B, v letu 2002 zrasli za skoraj 74 odstotkov5. Po napovedih bo 
vrednost prihodkov elektronskega poslovanja B2B v svetu leta 2002 dosegla 823,4 
milijarde ameriških dolarjev, medtem ko je še lani znašala le 474,3 milijarde. Konec leta 
2003 pa naj bi prihodki B2B elektronskega poslovanja že presegli magičnih 1.000 milijard 
dolarjev in konec leta 2004 po pričakovanjih dosegli kar 2.300 milijard ameriških dolarjev 
(Kolpič, Remec, 2002, str. 9).  
 
Največji razcvet pa je elektronsko poslovanje, še posebej B2C, doživelo z intenzivnejšo 
uporabo interneta. Analitska skupina IDC je v eni zadnjih raziskav ugotovila, da se je do 
januarja 2002 v internet povezala že približno polovica vseh evropskih prebivalcev. 
Največjo rast števila uporabnikov so leta 2001 zaznali v Nemčiji, na Nizozemskem in v 
južno evropskih državah (Kolpič, Remec, 2002, str. 9). V prvi polovici leta 2001 je spletni 
nakup opravila tretjina evropskih uporabnikov interneta. Največ spletnih kupcev je 
pričakovati iz Nemčije, Norveške, Švice in zlasti iz Velike Britanije, kjer so ugotovili 
najvišjo povprečno vrednost spletnega nakupa na stari celini. Najpogosteje kupujejo 
knjige, časopise, glasbo in potovalne storitve, ne zanimajo pa jih finančni izdelki, 
plačevanje elektronskih novic in spletni nakup hrane.  
 
Analitska skupina eMarketer je krepko povišala tudi staro napoved števila svetovnih 
uporabnikov interneta. Lanska ocena je predvidevala 445,9 milijona uporabnikov v letu 
2004, medtem ko najnovejša napoved dosega 709,1 milijona uporabnikov. Letos pa naj bi 
jih tako v internetu prešteli 529,9 milijona. Največ novih uporabnikov pričakujejo iz držav 
v razvoju. V Južni Ameriki tako denimo napovedujejo 40-odstotno letno rast, v razvitejši 
Severni Ameriki pa le 14,3-odstotno (Kolpič, Remec, 2002, str. 9).  
 
Glede na projekcije, ki jih je pomladi letos izdelal projekt RIS6, se število uporabnikov 
interneta tudi v Sloveniji v zadnjem letu širi po najbolj optimističnih ocenah. Uresničitev 
napovedi iz junija 2001 o 540.000 internetnih uporabnikih se je za nekaj mesecev 
zavlekla, a je bila presežena že marca letos. Če bo število uporabnikov naraščalo po 
optimističnem scenariju, jih bo junija prihodnje leto pri nas že 740.000, junija 2006 pa že 

                                                 
5 Nua Internet Surveys, Worldwide B2B revenues to rise dramatically, (http://www.nua.com/surveys) 
6 RIS – Raba interneta v Sloveniji 
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več kot 1,2 milijona. Skoraj polovica (45 odstotkov) anketirancev v anketi izraža 
zanimanje za elektronsko poslovanje, kar pa je še vedno razmeroma malo v primerjavi z 
zanimanjem za bančno poslovanje prek interneta (75 odstotkov). Delež uporabnikov 
interneta, ki so v letu 2001 opravili nakup po internetu, se je v primerjavi z letom 1998 
bistveno povečal. Nakup v Sloveniji je opravilo 24 odstotkov (leta 1998 samo 14 
odstotkov), v tujini pa 21 odstotkov (leta 1998 pa 24 odstotkov), kar seveda ne govori o 
zmanjšanem obsegu v tujini, ampak o spremenjeni strukturi uporabnikov interneta. Pri 
tujih in domačih elektronskih nakupih je bila skoraj polovica opravljenih nakupov v 
vrednosti med 10.000 in 50.000 slovenskih tolarjev.  
 
Dostop do interneta ima vedno več podjetij v vseh velikostnih skupinah slovenskih 
podjetij. V velikih in srednjih podjetjih je dostop do interneta že skoraj zasičen. Raziskava 
RIS v decembru 2000 in januarju 2001 med 1000 podjetji je pokazala, da internet 
uporabljajo že praktično vsa večja podjetja in tudi večina manjših, najpogosteje za 
pridobivanje poslovnih informacij ter za komuniciranje: v Sloveniji, v tujini, s strankami, 
z zaposlenimi. Nekoliko redkeje se internet uporablja za poslovne procese. Dostop do 
interneta je imelo tako v letu 2000 kar 99 odstotkov velikih podjetij, odstotek, ki ga še 
nima, pa njegovo uporabo načrtoval v naslednjih 12 mesecih, se pravi do konca leta 2001. 
Tudi med srednje velikimi podjetji so imela dostop do interneta že skoraj vsa podjetja (97 
odstotkov), ostala pa so imela dostop v pripravi ali pa so ga načrtovala v naslednjih 12 
mesecih. Dostop do interneta so imela v več kot 80 odstotkih primerov urejena tudi mala 
(88 odstotkov) in mikro (82 odstotkov) podjetja, med katerimi pa obstajajo tudi nekatera, 
ki ga sploh ne načrtujejo. Takšnih je bilo le dva odstotka malih in pet odstotkov mikro 
podjetij. Večina podjetij je bilo mnenja, da internet pomembno vpliva na njihovo 
poslovanje. Le pri desetini podjetij z dostopom pa internet vpliva tudi na prihodke, čeprav 
večinoma zanemarljivo. Podjetja zato z elektronskim poslovanjem po internetu dosegajo 
manj kot odstotek vseh prihodkov. Elektronsko poslovanje uporablja polovica podjetij z 
dostopom do interneta. Bančne transakcije po internetu pa je uporabljala večina srednjih 
in velikih podjetij ter tretjina malih podjetij. Okoli petina podjetij uporablja internet za 
naročanje, še več se jih na to pripravlja. V celoti se elektronsko izvede nekaj odstotkov 
(pod 5 odstotkov) vseh naročil v slovenskih podjetjih. RIP uporabljata – z izjemo mikro 
podjetij - dve petini podjetij. Večinoma si dokumente izmenjujejo s petimi poslovnimi 
partnerji ali manj, pri tem tuji partnerji predstavljajo več kot tretjino vseh partnerjev. Kot 
najpomembnejši razlog za uvajanje elektronskega poslovanja slovenska podjetja omenjajo 
večjo kakovost storitev, fleksibilnost, konkurenčno prednost ter nove trge. Nižanje 
stroškov in povečevanje prodaje sta nekoliko manj pomembna. Kot osnovna prednost 
elektronskega poslovanja izstopa takojšna izvedba in vpogled v transakcije. Podjetja, ki 
uporabljajo elektronsko poslovanje, se pravi večina slovenskih podjetij, menijo, da bo 
elektronsko poslovanje v dveh do treh letih postalo standard poslovanja v njihovi panogi. 
V mednarodnih primerjavah elektronskega poslovanja Slovenija ne zaostaja, nasprotno, 
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visoko število uporabnikov interneta, predvsem pa uporaba elektronskih bančnih 
transakcij jo v mnogih pogledih uvršča med razvitejše države.  
 
Vse zgornje številke kažejo, da si elektronsko poslovanje tako pri nas kot po celem svetu 
utrjuje svojo pozicijo na podoben način: najprej široka uporaba interneta med posamezniki 
in prebivalstvom, zatem močan prodor tehnologij elektronskega poslovanja v 
gospodarstvo in ostale družbene sektorje. Združene države Amerike so na tem področju 
vodilne, za njimi stopa Evropska unija, Slovenija pa tudi že začenja intenzivneje slediti 
razvitim državam, ki jim je uspelo elektronsko poslovanje vpeljati v družbo in 
gospodarstvo.  
 
 

3 Nevarnosti pri elektronskem poslovanju   
 
 
Kljub hitri rasti elektronskega poslovanja pa je pri prehodu na ta sodoben način 
poslovanja prvi pomislek uporabnikov in ponudnikov storitev varnost oziroma zaščita 
virov in njihove vrednosti. Različne ankete kažejo, da je razlog za to, da 70 odstotkov 
tistih, ki imajo dostop do interneta ne kupuje na spletu prav zaradi nezaupanja v varnost 
(Sovka, 2001, str. 48). Splošne kategorije virov, ki jih mora zato varnostna infrastruktura 
v prihodnje bolje zaščititi pred zmanjšanjem vrednosti, so: podatki oziroma informacije 
pri prenosu in hranjenju, strojna in programska oprema, uporabniki in odnosi med njimi 
ter dokumentacija o postopkih, strojni in programski opremi v sistemu ali omrežju.  
 
Nevarnosti, ki grozijo omenjenim skupinam virov, je več vrst, prav tako je več vrst 
učinkov in načinov uresničenja groženj. Izpad delovanja sistema elektronskega poslovanja 
ali pa celo njegovo uničenje lahko povzroči hudo škodo podjetju ali ga morda pripelje 
celo do propada (Hammesfahr, 2000, str. 16). Nekaj podobnega se je zgodilo tudi 
podjetjem, ki so bila locirana v newyorškem World Trade Centru. Ob terorističnem 
napadu 11.septembra lani so bili namreč poleg vsega ostalega uničeni tudi mnogi podatki, 
ki jih ni bilo več moč restavrirati. Mnogo podjetij je zaradi tega moralo zapreti svoja 
vrata. 
 
3.1 Tehnične nevarnosti 
 
3.1.1 Nesreče pri strojni in programski opremi 
 
Najprej bom obravnavala sedem vzrokov za nevarnosti pri elektronskem poslovanju, ki so 
posledica nesreč pri ravnanju s strojno in programsko računalniško opremo, in sicer 
napačno ravnanje človeka, strojne okvare, napake v programih, napake v podatkih, 
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poškodbe računalniške opreme, neprimerne tehnične karakteristike in neodgovornost 
(Gradišar, Resinovič, 1996, str. 437). 
 
Med vzroki za nesreče je na prvem mestu napačno ravnanje človeka. Do nesreče zaradi 
napačnega ravnanja človeka, lahko pride zaradi spleta številnih vzrokov, kot so: 
nepozornost, neupoštevanje organizacijskih predpisov, dogovorov, pravil itd.  
 
V mnogih primerih, ko je za nesrečo kriv človek, ki ni prav ravnal s tehničnimi sredstvi, 
se zdi, da bi morali biti v sistem vgrajeni ustrezni varovalni mehanizmi. Vendar pa taki 
mehanizmi lahko preprečijo nastanek le nekaterih nevarnih situacij, predvsem tistih, ki jih 
lahko predvidimo. Številnih očitno ne moremo, saj se nesreče pri rokovanju s tehnično 
opremo, ki jo uporabljamo tudi pri elektronskem poslovanju, dogajajo vsak dan. Iz tega 
lahko zaključimo, da je celotna tehnična in računalniška oprema ranljiva in občutljiva za 
napake človeka. 
 
Kljub temu, da s hitrejšim razvojem računalniške tehnike sicer postaja strojna 
računalniška oprema vedno bolj zanesljiva, občasno pa vseeno prihaja tudi do strojnih 
okvar. Tako okvaro lahko povzroči odpoved enega samega tranzistorja v integriranem 
vezju oziroma čipu, čeprav je takih tranzistorjev v čipu nekaj milijonov. Ali pa pride do 
mehanske okvare, ki uniči magnetni disk. Zaradi velikega števila komponent, ki 
sestavljajo računalnik, je tudi pri visoki kakovosti teh nemogoče doseči popolnoma 
zanesljivo delovanje. 
 
Strojne okvare imajo lahko dve vrsti posledic. Med njima je pomembna razlika. Običajna 
posledica strojne okvare je prenehanje delovanja. Zaradi vgrajenega sistema neprestanega 
preverjanja pravilnosti delovanja računalnik večino strojnih napak odkrije sam in se 
ustavi. S tem prepreči škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja. Če nastane 
kakšna škoda, nastane zato, ker računalnik ni dal rezultatov in ne zato, ker bi bili ti 
napačni.  
 
Mnogo hujša posledice strojne okvare pa so lahko takrat, kadar se računalnik kljub okvari 
ne ustavi, ampak napačno deluje in daje napačne rezultate. Taki primeri so zabeleženi, 
čeprav se zaradi sistema samopreverjanja dogajajo izjemno redko. Zaradi majhne 
verjetnosti, da bo prišlo do okvare te vrste, je ne pričakujemo in lahko pride še do večje 
škode. Kljub temu velja pravilo, da se računalnik ne zmoti. To pravilo potrjujejo zelo 
redke izjeme. Taka izjema je primer največjega proizvajalca mikroprocesorjev, podjetja 
Intel. Leta 1994 je namreč objavil, da deljenje števil, ki so izražena na več kot pet mest 
natančno, v začetnih serijah Pentiuma ne da vedno pravilnih rezultatov. Pentium je na 
primer pri izračunu izraza: 4195835-(4195835/3145727)*3145727 dobil rezultat 256, 
čeprav je očitno, da je pravilna vrednost 0. Intel je za napako vedel že mesece pred objavo 
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vendar je upal da je javnost ne bo odkrila. Zamenjava čipov z napako je Intel stala 475 
milijonov ameriških dolarjev (Gradišar, Resinovič, 1996, str. 441). 
 
Vzrok za nepravilne računalniške rezultate so lahko tudi napake v programih, ki jim v 
računalniškem žargonu pravimo hrošč. Programske napake so osnovni problem 
računalniških sistemov. Odpravljanje napak ali razhroščevanje poteka v fazi testiranja 
programa. Tega testira najprej programer, nato pa še uporabnik v fazi poskusnega 
delovanja programa. Kljub temu se lahko zgodi, da ostanejo v programu neodkrite napake. 
Tudi najbolj skrbno testiranje ni zagotovilo, da je program povsem brez napak in bodo 
rezultati vedno pravilni. Pri testiranju namreč v večini primerov ne moremo preveriti prav 
vseh možnih kombinacij vhodnih podatkov. Ena najbolj znanih programskih napak je bila 
tako imenovan problem leta 2000 (Y2K). Veliko programov je imelo za shranjevanje 
letnic namenjeni samo dve mesti. Leta 2000 bi tako prišlo do napačnih rezultatov pri 
izračunih. Za preprečitev napak v delovanju informacijskih sistemov ob prehodu v leto 
2000 je bilo potrebno popraviti številne programe. Ta napaka je povzročila precejšnje 
vznemirjenje v javnosti in velike stroške.  
 
Naslednji vir tveganja so napake v  podatkih. Vnos podatkov v računalnik je pretežno 
ročen. Pri vnosu podatkov pa se človek lahko zmoti, zato računalnik preverja podatke na 
vhodu. Preveri lahko tip podatka ali je vrednost podatka znotraj dovoljenih mej in ali ima 
eno izmed množice možnih vrednosti. Računalnik torej lahko preveri, ali je vnesena 
starost delavca med 18 in 70. Ne more pa samodejno odkriti napake, ki je nastala, ker je 
bilo pomotoma vneseno 34 namesto 43. Takih napak je lahko veliko. 
 
Vzrok za nesrečo je lahko tudi fizična poškodba računalniške opreme. Občutljivost 
računalniške opreme na vplive iz okolja morda najbolje pojasni dejstvo, da so vsi mini in 
veliki računalniki še pred nekaj leti za delovanje potrebovali prostore z natančno določeno 
stalno vlago in temperaturo. Čeprav danes predpisane tolerančne meje fizičnih parametrov 
za normalno delovanje opreme niso več tako ozke, je računalniška oprema še vedno 
relativno občutljiva na toploto, vlago in tresljaje, kar se še posebej pokaže ob raznih 
elementarnih nesrečah, kot so požar, poplava ali potres. Nevaren je lahko električen udar 
zaradi strele. Tudi na mehanske poškodbe je računalniška oprema zelo občutljiva. Na to je 
še posebej potrebno paziti ob gradbenih posegih v prostore z računalniško opremo. Enote 
računalniške opreme, predvsem tiste, ki so geografsko oddaljene, povezujejo številni 
električni vodniki. Prekinitev takega vodnika lahko povzroči prenehanje delovanja 
računalniškega sistema v posameznem delu ali kot celote. 
 
Tudi neprimerne tehnične karakteristike računalniške opreme včasih povzročijo, da le-ta 
ne more izvesti zahtevane naloge, kar lahko privede do neželenih posledic. Odzivni čas še 
zlasti centralnih računalnikov se z uvajanjem modernih programskih orodij in jezikov 
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četrte generacije hitro povečujejo. Stanje je potrebno nadzorovati in ukrepati še predenj 
pride do zasičenja računalnika.  
 
Do nesreč pa prihaja tudi zato, ker ljudje svoje odgovornosti v praksi ne uresničujejo 
oziroma se obnašajo neodgovorno. Odgovornost je tem večja, čim večjo škodo ali korist 
lahko nekdo povzroči. Odgovornost, ki je povezana z elektronskim poslovanjem, je velika 
in mnogostranska. Elektronsko poslovanje je ključno za delovanje številnih organizacij in 
organizacijo povezuje z njenim okoljem. Zato je napačno delovanje računalnikov ali 
informacijskih sistemov, ki so pogoj za elektronsko poslovanje, lahko vzrok za škodo 
kjerkoli v organizaciji ali v okolju.  
 
3.1.2 Računalniški kriminal 
 
Računalniški kriminal je splošen izraz za kakršnokoli uporabo računalnikov, računalniških 
sistemov ali interneta pri nezakonitih dejanjih. Računalniški kriminal lahko razdelimo na 
dvoje glavnih področij: kraja ter sabotaža in vandalizem. Kot nezakonita dejanja veljajo 
tudi hudomušne računalniške šale, ker mnogokrat povečujejo možnost za nastanek 
pomembne škode. To pomeni, da je včasih težko razložiti na primer sabotažo od drugih 
oblik razdiralnega obnašanja. 
 
Število takšnih dejanj povsod v svetu in tudi pri nas neprestano povečuje (glej prilogo). 
Kljub resnosti problemov, ki jih računalniški kriminal povzroča, pa ga v svetu še ne 
obravnavajo tako strogo kot druge oblike kriminala. Predvsem zato, ker ne gre za fizična 
dejanja, ali zato, ker prizadete organizacije ne želijo publicitete. Kakorkoli že, veliko 
računalniških kriminalcev je deležno milih kazni in se kasneje celo zaposlijo kot 
svetovalci za varnost informacijskih sistemov. 
 
Storilci kriminalnih dejanj na področju računalniškega kriminala so zelo različnih 
profilov. Kljub temu pa jih lahko razvrstimo v tri skupine:  
 
• zaposleni v organizaciji 
• ljudje izven organizacije 
• računalniški zagnanci oziroma hekerji 
 
Zaposleni vedo, kako organizacija posluje in imajo dostop do informacijskih virov, ki jih 
za svoja kriminalna dejanja potrebujejo. Ko se ponudi priložnost, jo izkoristijo za tatvino 
ali sabotažo. Ljudem izven organizacije je pri tem mnogo težje, ker morajo prodreti v 
sistem, ne da bi vnaprej vedeli, kako deluje. Značilnosti zagnancev ali hekerjev pa je, da 
jih v kriminalna dejanja ne vodi osebna korist ali škoda, ki jo lahko povzročijo, temveč 
gre za intelektualni izziv. V računalniški sistem praviloma prodrejo za zabavo.  
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Največjo nevarnost, da pride do kriminalnega dejanja, predstavlja pomanjkljivo ali 
nepravilno izvajanje z organizacijskimi predpisi določenih procedur in malomarnost ljudi 
pri delu s pomembnimi dokumenti. Mnogo obravnavanega v nadaljevanju bi lahko 
preprečili z boljšo organizacijo in večjo skrbjo za varnost. 
 
3.1.2.1 Kraja 
 
V mnogo primerih kraje so storilci uporabili računalnik kot orodje. Take primere lahko 
razdelimo v tri skupine: kraja z vnosom goljufivih podatkov o poslovnih dogodkih, kraja s 
spremembo programa in neposredna kraja podatkov. 
 
Vnos goljufivih podatkov o poslovnih dogodkih je najenostavnejša in najpogostejša 
metoda kraje z računalnikom. Goljufive podatke lahko posredujejo storilci s 
poneverjanjem dokumentov ali tako, da skušajo obiti z organizacijskimi predpisi določene 
procedure ali pa z lažnim predstavljanjem. V teh primerih storilci ne potrebujejo prav 
mnogo računalniškega znanja. Bolj pomembno je, da vedo, kako deluje poslovni sistem. 
Storilci poneverjajo razne vrste dokumentov, med njimi tudi čeke, identifikacijske kartice 
ali celo denar. Tehnologija namiznega založništva, skenerji, programi za risanje in laserski 
tiskalniki omogočajo lažje in kvalitetnejše ponarejanje kot kadarkoli prej. Storilec se 
lahko izdaja za drugo osebo in na primer elektronsko dostopi do bančnega računa te osebe 
ter ukrade denar ali informacije. Nekdo, ki je dobro poznal način delovanja 
informacijskega sistema ljubljanske borze in Klirinško depotne družbe je tako uspel v letu 
1999 s ponarejenimi dokumenti prodati tuje delnice in na ta način je oškodoval pravega 
delničarja za več kot 30 milijonov tolarjev. Takih in podobnih primerov poneverjanja je 
veliko in ne zahtevajo mnogo znanja o računalništvu. To pa je potrebno za naslednji tip 
kraje. 
 
Nekateri programerji se podajo v računalniški kriminal tako, da spremenijo programe na 
nedovoljen način in s tem pridobijo korist. Programe spremenijo tako, da na primer 
posebej obravnavajo določeno številko bančnega računa ali tako, da spremenijo pogoje za 
krmiljenje poteka programa. Pogosto uporabljena tehnika je akumulacija pozitivnih 
ostankov pri zaokroževanju velikega števila denarnih zneskov in preknjiževanje le-teh na 
določen bančni račun. Prednost te metode je, da nikogar ne prizadene in dolgo časa ostane 
skrita.  
 
Kraja podatkov je prav tako oblika računalniškega kriminala. Storilec lahko ukrade 
podatke, ki se nahajajo na fizičnih medijih, kot so denimo papir, trakovi, diskete, 
mikrofilmski listi in optični diski ali pa v javnih omrežjih kot je internet. Če prej izdela 
kopijo, originalni podatki ostanejo in je krajo težko odkriti. Za krajo so še posebej 
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zanimivi podatki o izdelkih in tehnoloških procesih določene organizacije. Programer, ki 
odhaja v drugo organizacijo, lahko na primer s seboj odnese kopije programov, ki jih je 
morda sam razvijal, niso pa njegova last. Podobno velja za kraje podatkov v obliki 
nelegalnega kopiranja raznih programskih paketov za končne uporabnike, ki so še 
pogostejše.  
 
V dobi interneta pa se največje kraje podatkov dogajajo prav v tem javnem omrežju. Kraje 
osebnih podatkov, avtorskih prispevkov, številk bančnih kartic itd.  
 
3.1.2.2 Vandalizem in sabotaža 
 
Osnovna značilnost vandalizma in sabotaže je, da storilec navadno nima neposredne 
koristi, pač pa iz različnih motivov povzroča škodo na strojni in programski opremi ter 
podatkih. Storilec je lahko računalniški zanesenjak, nezadovoljen delavec ali vohun. 
Čeprav računalniški zanesenjaki ne želijo vedno povzročiti škode, pa včasih do nje pride 
pomotoma. Nezadovoljen delavec, ki pozna delovanje računalniškega sistema, in ve kje so 
njegove šibke točke, je lahko še posebno nevaren storilec kriminalnega dejanja. Skrivaj 
poškoduje strojno opremo, spremeni ali zbriše podatke ali programe. 
 
Za vandalizem in sabotažo uporabljajo storilci različne programske tehnike (Gradišar, 
Resinovič, 1996, str. 449) : 
 
• Skrivna vrata so zaporedje ukazov, ki omogoča uporabniku, da preskoči standardni 

varnostni sistem računalnika. Taka skrivna vrata si pogosto naredijo sistemski 
inženirji oziroma zaposleni, ki skrbijo za sistemske programe. Omogočajo jim lažji 
pristop v računalniški sistem. Storilec, ki najde skrivna vrata, pa jih lahko uporabi za 
kriminalno dejanje. 

• Trojanski konj je program, ki je sicer uporaben in koristen, vendar vsebuje skrite 
ukaze. Ti ukazi se izvršijo le, kadar je izpolnjen določen pogoj. Izvršijo se na primer, 
kadar je v obdelavi zapis z določeno matično številko ali z določenim bančnim 
računom. Takrat pride do nepričakovanih posledic, ki lahko ostanejo skrite. 

• Časovna bomba je vrsta trojanskega konja, pri katerem se skriti ukazi izvršijo v 
določenem trenutku, na primer na določen datum. Časovne bombe so največkrat izraz 
vandalizma in maščevanja nezadovoljnega delavca. Aktivirajo se, ko je delavec že 
zapustil organizacijo in se zaposlil drugje. 

• Logična bomba je tudi vrsta trojanskega konja, ki se aktivira ob nekem logičnem 
pogoju, kot je na primer zagon določenega programa. 

• Virus je posebna oblika trojanskega konja, ki se lahko razmnožuje in širi, podobno kot 
biološki virus. Ko izvajamo program, ki vsebuje virus, se izvede tudi virus. 
Programiran je tako, da vrine kopijo samega sebe v program, ki z njim še ni okužen ali 
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v datoteko. Proces se ponavlja in virus se hitro širi. Seveda pa ni cilj virusa samo 
razmnoževanje. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, sproža virus tudi bolj ali manj 
neprijetne in škodljive nepričakovane dogodke: od padanja znakov iz zaslona, kar je 
lahko prav smešno, do uničenja podatkov in programov, kar je lahko velika škoda. V 
zadnjih letih se virusi najpogosteje širijo kot priponke (angl. attachment) k elektronski 
pošti. Računalnik, ki se okuži z virusom, avtomatično pošlje elektronsko sporočilo s 
pripetim virusom na vse naslove v imeniku naslovnikov. V časniku Delu so po 
navajanjih Computer economics poročali, da naj bi v letu 2000 največ škode povzročil 
virus »I love you«, ki je stal uporabnike skoraj devet milijard dolarjev. Sledil mu je 
»Code red« 2,6 milijardami škode. 

 
3.2 Druge nevarnosti  
 
Poleg zgornjih, tehničnih nevarnosti, pa je za elektronsko poslovanje značilno še nekaj 
drugih, ki izhajajo bolj iz odnosa ponudnik – potrošnik pri prodaji blaga in storitev po 
internetu. Podjetje, ki ponuja storitve ali blago po internetu, mora paziti, da bo tudi 
potrošnik z njimi zadovoljen. V nasprotnem primeru ga namreč kaj lahko doleti tožba.  
 
3.2.1 Fizična oddaljenost in neobveščenost 
 
Neravnovesje glede obveščenosti je ena glavnih težav pri poslovanju na daljavo (Toplišek, 
1998, str. 255). Ponudnik in potrošnik se namreč fizično ne srečata. Možnost, da se 
potrošnik prenagli, je tako večja kot pri običajnem poslovanju. Del nevarnosti pravzaprav 
izhaja iz prednosti poslovanja elektronskega poslovanja: neposredno poslovanje pomeni, 
da niso potrebni posredniki, agenti itd., a hkrati to pomeni, da se potrošnik ne more z 
nikomer posvetovati. Ponudnik lahko objavi bolj malo podatkov o blagu ali pa so prodajni 
pogoji neobičajni. Obseg informacij je lahko manjši tudi zato, ker ga skrbi, da kupca ne bi 
odvrnil od nakupa, če bi jih bilo preveč. Na daljavo potrošnik ne more preveriti, če je 
izdelek brez napak ter ali deluje in kako deluje. 
 
3.2.2 Poprodajni zapleti 
 
Zgodi se denimo, da potrošnik plačanega blaga ne prejme oziroma da ima težave z 
dobavo, ki traja občutno predolgo. Z elektronskim poslovanjem se je namreč pojavilo 
veliko neskladje med hitim naročilom in počasnimi klasičnimi dostavnimi mehanizmi. 
Vse bolj zato nov način poslovanja pritiska tudi na prevozna, carinska, in druga logistična 
področja, ki so postala ozko grlo za poslovanje. Lahko se zgodi, da kupec ni zadovoljen 
niti z kakovostjo in pričakovanimi lastnostmi kupljenega blaga. Blago je lahko celo 
nevarno, škodljivo za zdravje ali pokvarjeno.  
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3.2.3 Zavajanje potrošnikov 
 
Možnosti za neetična ravnanja so se pri elektronskem poslovanju še povečala. Elektronsko 
poslovanje je za ponudnike privlačno, saj lahko zlahka stopajo na velik trg, s trženjem 
lahko dosežejo številne potrošnike, dogajanja so zaradi oddaljenih udeležencev večinoma 
anonimna, možen je hiter zaslužek, hitro prenehanje dela in nadaljevanje kakšnega 
drugega. Zato pa pri tem ne redko dogajajo goljufije in prevare.  
 
3.2.4 Plačevanje pri elektronskem nakupovanju 
 
Zapleti s plačevanjem so še vedno ena največjih težav pri naročanju blaga po internetu. 
Potrošnik lahko denimo plačanega blaga sploh ne prejme ali pa njegova kakovost ni taka, 
kot bi jo lahko razumno pričakoval. Preveč pogosto je dogaja celo, da računalniški 
zanesenjaki uspejo vdreti v različne baze in ukrasti številne kreditnih kartic. Prenos 
številke kreditne kartice je namreč še vedno preveč tvegan. Z lažnim naslovom lahko 
ponudnik od potrošnika izvabi številko njegove kartice ali pa računalniški zanesenjaki 
ukradejo številke kartic iz baz podatkov poštenih podjetij in tako njihovo spletno trgovino 
postavijo v dvom. Direktiva EU nalaga državam, da morajo potrošnika zavarovati z 
ustreznimi ukrepi, če bi bila v okviru naročila po internetu njegova kartica zlorabljena 
(Toplišek, 1998, str. 258). Izrecno omenjajo preklic plačila in povrnitev plačanega.  
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3.2.5 Plačevanje davkov  
 
Plačevanje davkov na internetu je še vedno zelo nerešeno področje. Države EU imajo 
denimo davke, ki temeljijo na davku na dodano vrednost. Prav ta davčna ureditev pa ni 
najbolj primerna za trgovanje na internetu, saj davek pripada državi, v kateri je registriran 
sedež prodajalca, in ne državi, v kateri je trenutno kupec ali spletna trgovina. Evropska 
unija kljub temu aktivno išče najbolj ugodne rešitve za problem obdavčenje na internetu, 
medtem pa je leta 1997 takratni predsednik ZDA Bill Clinton burne polemike v javnosti 
sprožil s svojim priporočilom, da je internet proglašen za brez davčno okolje, ko se 
uporablja za dobavo blaga in storitev (Makarovič, 2001, str. 114). Trenutno še zmeraj 
potekajo ostre debate o tem, ali je smiselno z neobdavčevanjem še naprej spodbujati 
razvoj internetnega poslovanja, ali pa je napočil čas, da države začnejo zaračunavati svoj 
delež.  
 
3.2.6 Varstvo in zaščita osebnih podatkov potrošnikov  
 
Že od začetka razvoja informacijske družbe in računalništva izhajajo tudi prve bojazni, da 
bosta večja potreba po informacijah in širjenje računalniških sistemov vplivala na nemoč 
posameznikov ali podjetij pri nadziranju uporabe osebnih podatkov. Uporaba novih 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij namreč spreminja obstoječe načine obdelave 
osebnih podatkov. Zbiranje teh se danes namreč največkrat opravlja neposredno s 
posredovanjem podatkov prek interneta, kar povečuje možnost uporabe zbranih podatkov 
v nezaželene namene (prodaja ali zloraba podatkov).  
 
3.2.7 Varstvo in zaščita intelektualne lastnine 
 
Avtorska pravica daje avtorjem za določeno časovno obdobje zakonito pravico do 
izključitve ostalih pri uporabi njihovih del, ekskluzivno pravico do ponatisa, izpeljave 
novega dela, distribucije kopij in druge pravice, ki izhajajo iz avtorskega dela. Z razvojem 
informacijske družbe se je vloga zaščite avtorskih del še povečala. Digitalna tehnologija, 
ki se precej razlikuje od svojega analognega predhodnika, je povzročila povezovanje 
različnih industrij (glasbene, filmske itn.) in industrije informacijske tehnologije, ki je 
izdelala ustrezne digitalne medije in postopke. Avtorsko delo v katerikoli obliki (teksti, 
slike, zvoki, filmi ipd.) se lahko s pomočjo obstoječe tehnologije spremeni v digitalno 
obliko. Delo v digitalni obliki je sestavljeno iz zaporedja bitov. Ko ima delo enkrat 
digitalno obliko, ni več pomembna prvotna oblika, temveč postane del istega medijskega 
nosilca, kar je treba upoštevati pri klasifikaciji avtorsko zaščitenih del (Jerman Blažič, 
2001). Uporabniki informacij v digitalnem okolju lahko enostavno, z minimalnimi stroški 
in znanjem izdelajo kopije in opravijo distribucijo avtorskih del (računalniška in 
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programska oprema postajata vse cenejši in prijaznejši do uporabnika), kar poraja 
vprašanja pri zaščiti avtorskih del v digitalnem okolju.  
 
3.2.8 Poslovne nevarnosti  
 
Poslovne nevarnosti pri elektronskem poslovanju, se pravzaprav ne razlikujejo veliko od 
poslovnih nevarnosti pri drugih vrstah poslovanja. Če se podjetja lotijo tega tipa 
poslovanja, se morajo z njim predhodno dobro spoznati, da jih ne bi karkoli presenetilo in 
ogrozilo njihovega poslovanja. Bolj ranljiva so vsekakor tista podjetja, ki se v nov način 
poslovanja spuščajo povsem nepoučena. To jih lahko stane tudi obstoja.  
 
3.2.9 Pravni zapleti 
 
Globalno potrošniško elektronsko poslovanje se spopada z nekaterimi težko obvladljivimi 
pravimi vidiki. Vsebina predpisov in tudi zavest o varstvu potrošnikov je v državah 
različna. Ponudnika ni težko povezati s pristojnostjo določenega organa in prava, 
morebitno sodbo pa je v tujini težko izvršiti. Že na samem začetku se potrošnik otepa s 
težavami, kot so visoki stroški, dolgotrajni postopki, nepoznavanje tujega prava, jezikovne 
ovire, časovne razlike, nepredvidljiva uspešnost postopka.  
 
 

4 Raziskava CSI in FBI o varnosti in računalniškem 
kriminalu 

 
 
Da je zgoraj naštetih nesreč in kriminala pri elektronskem poslovanju zelo veliko in da ta 
problem postaja za številna podjetja zelo pereč, dokazuje študija z naslovom Računalniški 
kriminal in varnost, ki jo je izdelal ameriški inštitut za računalniško varnost (CSI) v 
sodelovanju z ameriškim zveznim preiskovalnim uradom (FBI)7. Njen namen je povečati 
zavest o varnosti in zajeziti obseg računalniškega kriminal v ZDA. 
 
Študija, ki jo CSI in FBI  izvajata že šest let, dokazuje (glej rezultate raziskave v prilogi), 
da so številna podjetja - v študiji je leta 2001 sodelovalo 538 ameriških podjetij - žrtve 
računalniškega kriminala kljub temu, da uporabljajo raznovrstno razpoložljivo varnostno 
tehnologijo: 95 odstotkov vseh podjetij je v svoje računalniške sisteme vgradilo požarne 
zidove, 61 odstotkov vseh ima sisteme, ki zaznavajo vdore, 98 odstotkov jih uporablja 
proti virusne programe, 90 odstotkov tudi različne nadzore dostopa v sisteme itd.  
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Sklepna ugotovitev strokovnjakov je tako lahko samo, da tehnologija očitno ne deluje, saj 
je kar 91 odstotkov vprašanih podjetij v letu 2001 zabeležilo vdor v računalniški sistem. 
64 odstotkov vprašanih je zaradi vdora utrpelo tudi finančno izgubo, samo 35 odstotkov 
vseh vprašanih ali 186 podjetij pa je sposobnih to izgubo tudi izmeriti. In teh 186 podjetij 
je v letu 2001 zaradi vdorov utrpelo izgubo v višini 377,8 milijona dolarjev.  
 
Kar v 40 odstotkih primerov je v računalniški sistem vdrl nekdo od zunaj (izven podjetja). 
V 91 odstotkih podjetij so zaposleni zlorabili dostop do interneta, v 94 odstotkov 
vprašanih podjetjih pa so zaznali računalniške viruse. Najhuje je, da v lanskem letu kar 40 
odstotkov napadenih podjetij kriminalnih dejanj ni prijavilo, saj se najbolj bojijo 
negativne publicitete in  izgube konkurenčnosti. FBI se zato trudi, da bi računalniški 
kriminal podjetja prijavljala policiji. Če organi pregona ne vedo za zločin, ga ne morejo 
rešiti, prav tako pa brez prijave tudi ne bodo dobili potrebnih informacij za preprečevanje 
prihodnjih prestopkov.   
 
Izsledki analize 2001, če kratko povzamem, so potrdili trende, ki so se pokazali že 
prejšnja leta: 
• podjetjem grozi računalniški kriminal tako od notranjih kot zunanjih virov; 
• zabeleženo je bilo mnogo različnih načinov računalniškega kriminala; 
• posledice računalniškega kriminala so lahko velike finančne izgube; 
• uspešna zaščita pred takšnimi kriminalnimi dejanji zahteva več kot samo uporabo 

varnostne tehnične zaščite. 
 
Raziskava Pricewaterhousecoppers o gospodarskem kriminalu v Evropi iz leta 2001 je 
podobno postregla z nekaj zanimivimi podatki o internetnem kriminalu. Pogovarjali so se 
z več kot 3400 predstavniki podjetij, neprofitnih in vladnih organizacij v 15 državah EU 
in osrednje Evrope. Čeprav je samo šest odstotkov vprašanih menilo, da je internetni 
kriminal danes prevladujoča oblika prevar,  ga je 43 odstotkov podjetij klasificiralo kot 
tveganje prihodnosti, 200 podjetij pa je celo že utrpelo njegove posledice.  
 
 

5 Samozaščita pri elektronskem poslovanju 
 
 
Posledice nesreč in računalniškega kriminala so lahko zelo hude, zato je povečevanje 
varnosti pri elektronskem poslovanju na internetu pomembna naloga, ki ji je potrebno 
posvetiti dovolj pozornosti.  

                                                                                                                                                   
7 »CBI/FBI Computer Crime and Security Survey« by Computer Security Institute (CSI), with the 
participation of the San Francisco Federal Bureau of Investigation`s (FBI) Computer Intrusion Squad 
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Vzdrževanje fizične varnosti je prvi korak pri zaščiti računalniških in komunikacijskih 
naprav. Ukrepi za fizično varnost zmanjšujejo tveganje, da bo prišlo do okvar občutljivih 
naprav in nesreč zaradi neposrednega fizičnega delovanja okolja. Povečevanje fizične 
varnosti se začne z enostavnimi ukrepi, kot je prepoved uživanja hrane in pijače ter 
kajenja v bližini računalniške opreme, kar še posebej velja za velike računalnike. Že 
skodelica kave, ki jo po pomoti polijemo, lahko povzroči odpoved naprave in izgubo 
podatkov. 
 
Naslednji korak pri povečevanju fizične varnosti je preprečevanje dostopa v prostore, kjer 
so računalniki, komunikacijski centri in podatki, osebam, ki za to niso pooblaščene. Že 
samo snažilka bi lahko med pospravljanjem nehote potegnila stikalo iz vtičnice in 
izključila dotok električne energije, kar pa bi lahko pomenilo veliko izgubo za podjetje. 
Fizična zaščita naprav in podatkov je zlasti pomembna v organizacijah, kjer bi izpad 
sistema ali izguba podatkov povzročila še posebej veliko škodo, kot so letalski prevozniki, 
banke itd. 
 
Po zagotovitvi fizične varnosti predstavljajo naslednji korak ukrepi za nadzor dostopa do 
podatkov, računalnikov in mreže. Cilj teh ukrepov je varovanje podatkov in zaupnih 
informacij.  
 
Nadzor kakovosti programske opreme je proces, v katerem ugotavljamo, ali so 
programi ustrezno razviti in stestirani ter skrbno in učinkovito vzdrževani. Nadzor 
kakovosti programske opreme omogoča zagotavljanje in vzdrževanje kakovosti 
programov in njihove dokumentacije. Vzdrževanje kakovosti programov vsebuje tudi 
skrbno preverjanje kupljenih programov preden jih začnemo uporabljati v organizaciji. 
Čeprav je na videz to nepotrebno, ker se zdi, da bi v tem primeru programi morali 
pravilno delovati, pa izkušnje kažejo, da smo le redko lahko popolnoma prepričani o tem. 
V splošnem obstaja določena verjetnost, da se bo dogodilo kaj nepričakovanega in bo 
prišlo do problemov. S skrbnim preverjanjem programov to verjetnost zmanjšamo in s tem 
tudi ranljivost sistema. 
 
Pomemben vidik vzdrževanja kakovosti programov je preprečevanje okužbe z 
računalniškimi virusi. Čeprav se nevarnosti okužbe z virusi v celoti ne moremo izogniti, 
pa jo lahko močno zmanjšamo, če nadzorujemo dostop do računalnikov, ne uporabljamo 
piratskih kopij programov, ne uporabljamo programov iz nepreverjenih virov, ne 
uporabljamo disket iz nepreverjenih virov in uporabljamo programe za odkrivanje in 
odstranitev virusov. Proces vzdrževanja računalnikov in podatkov na njih zahteva 
nenehno vnašanje sprememb v programe.  
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Ker elektronsko poslovanje poteka prek meja organizacij, so za zaščito nujni tudi 
kriptografski mehanizmi. Kriptografija je veda o zakrivanju sporočil. V preteklosti so jo 
uporabljali predvsem v vojaških krogih, z razvojem računalniških omrežij pa je doživela 
velik razmah tudi v vsakdanjem življenju. Kriptografija je namreč podlaga za šifriranje, 
elektronsko podpisovanje, postopke za preverjanje identitete, nadzor dostopa, 
zagotavljanje neokrnjenosti ter beleženje in nadzor. Šifriranje se uporablja predvsem za 
zagotovitev zaupnosti, elektronski podpisi so nadomestek običajnih podpisov, za 
preverjanje identitete posameznikov pa so denimo na voljo navadna gesla, enkratna gesla 
in različni drugi kriptografski protokoli, nadzor dostopa pa je mogoče zagotoviti na 
podlagi seznamov ali pooblastil.  
 
Obsežnost in natančnost varnostnih ukrepov je odvisna tudi od pomembnosti vloge, ki jo 
imajo informacijski sistemi in elektronsko poslovanje v organizaciji. Še posebej 
pomembno vlogo ima v organizacijah, kot so banke, zavarovalnice, trgovske organizacije 
in letalski prevozniki. Takšne organizacije se skušajo pred nesrečami zavarovati tako, da 
vzdržujejo na primer dve zrcalni bazi podatkov, ki zahtevata podvajanje podatkov ali pa 
imajo podvojen celoten računalniški sistem. 
 
5.1 Varnostna politika ali ISO 17799 
 
Politika ali sistem varovanja informacij oziroma varnostna politika je navodilo, ki določa 
kaj, kako in kdo je odgovoren za varno upravljanje informacij. To je v praksi skupek 
pravil, ki jih podjetje določi po temeljiti analizi stanja in tveganj, ki jih razumejo vsi 
zaposleni in jih potrdi vodstvo. To je od tri do pet strani dolg dokument, ki pove, kako 
upravljati informacije in uporabnike teh informacij. Sestavni del varnostne politike pa so 
tudi varnostni načrti, ki določijo, kako se v podjetjih izvaja varstvo zaupnih in kritičnih 
poslovnih informacij. Varnostna politika je nujna, ker opredeli dovoljene in nedovoljene 
akcije (denimo pregledovanje spletnih strani s seksualno vsebino ipd.). Namen politike 
varovanja informacij je zagotoviti varno poslovanje in sledljive postopke, to pa zagotavlja 
učinkovitejše poslovanje ter možnost objektivnejšega revidiranja notranjih in zunanjih 
revizijskih služb (Loborec, 2001).  
 
Kako vpeljati v poslovanje politiko varovanja informacij, je prepuščeno vsakemu 
posameznemu podjetju. Tako je tudi prav, saj ima vsaka organizacija svoje individualne 
potrebe in možnosti, kljub temu pa so osnovne zakonitosti in pravila jasna in preverjena. 
Politika varovanja informacij v podjetju ne zaživi čez noč, ampak je to neskončen proces. 
Nad takšnim sistemom je treba bedeti, izvajati je treba mesečni, tedenski in vsakodnevni 
nadzor. Od velikosti podjetja pa je odvisno, kako se bo spoprijelo z vpeljevanjem politike 
varovanja informacij v poslovanje: bo v ta namen organiziralo celotno službo, bo to 
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naložilo le enemu človeku ali pa bo najelo storitve kakega drugega podjetja, ki se s tem 
področjem strokovno ukvarja.  
 
Uvajanje varnostne politike v informatiki v slovenskih podjetjih temelji na standardu ISO 
17799, ki je povzet po britanskem standardu za varovanje informacij BS7799. Ta 
obravnava varnost informacijskega sistema z vidika fizične varnosti, tehnološke 
kompatibilnosti in tehničnega varovanja premoženja informacijskega sistema. Tako kot 
poznamo upravljavski sistem za kakovost ISO 9001, je ISO 17799 upravljavski sistem za 
varovanje informacij.  
 
Standard se je začel upoštevati pred osmimi leti in je potem počasi dozorel v mednarodni 
standard ISO. Ta standard ima dva dela. V prvem delu je opisana najboljša poznana 
praksa, katere postopki niso zavezujoči, v drugem - ta še ni sprejet kot standard ISO - pa 
so določene zahteve pri vzpostavitvi, izvedbi in dokumentiranju upravljavskega sistema za 
varovanje informacij. 
 
Za vzpostavitev omenjenega standarda in upravljavskega sistema za varovanje informacij 
si prizadeva tudi vse več slovenskih podjetij, pa čeprav so standard ISO 17799 za zdaj pri 
nas dolžne upoštevati samo poslovne banke, medtem ko za podjetja ta priporočila še niso 
obvezna. A čedalje več podjetij se že zaveda, da so dostopnost, pravočasnost, jasnost in 
verodostojnost informacij temelj njihovega poslovanja in ga zato vsaj skušajo uvajati v 
poslovanje.  
 
Organizacija, ki ima standard ISO 17799, se lahko brez strahu pred zlorabo podatkov 
poveže z drugo organizacijo, ki ima ravno tako standard ISO 17799, saj ob zlorabi 
podatkov standard določa tudi sankcije. Organizacija, lastnik informacijskega sistema, se 
zaščiti tudi pred zlorabami sistema od strani zaposlenih v organizaciji, ki se ob kršitvi 
sankcionirajo skladno z disciplinskim pravilnikom.  
 
5.1.1 Deset stopenj in ISO 17799 
 
Priporočila za pripravo informacijske varnostne politike so v standardu, ki obsega deset 
poglavij, zasnovana tako, da obsegajo vsa pomembna področja informacijske varnosti in 
skušajo prepoznati vsa morebitna tveganja. Hkrati želijo ponuditi praktične in hitro 
izvedljive pravne, organizacijske in tehnološke ukrepe za zmanjševanje tveganj. Za vsako 
podjetje jih je treba izdelati posebej in jih prilagoditi njegovim lastnostim. V dokumentu 
je treba določiti tudi postopke, če varnostne zahteve odpovedo (Konečnik, Gospodarski 
vestnik, priloga I&T, 2002). Popisana mora biti denimo tudi oprema informacijskega 
sistema, določeni postopki izobraževanja uporabnikov informacijskega sistema ter 
postopki dodeljevanja gesel in postopki registracije, poleg tega pa je nujno predvideti tudi 
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razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema itd. Najbolj zahtevno področje 
informacijske varnosti so vsekakor človeški viri, saj morajo navodila varnostne politike 
vsak dan upoštevati vsi zaposleni. Podjetje lahko politiko varovanja informacij ob popolni 
podpori zaposlenih in vodstva oblikuje približno v šestih mesecih.  
 
Prva stopnja je namenjena krovnemu dokumentu, v katerem podjetje opiše svojo 
varnostno politiko. Varnostna politika vsebuje vse poglede glede varnosti informacijskega 
sistema (fizične in tehnološke varnosti, skladnosti z zakonskimi predpisi). V dokumentu je 
treba določiti tudi postopke, če varnostne zahteve odpovedo - postopek nadaljnjega 
poslovanja po varnostni okvari informacijskega sistema. Druga stopnja je namenjena 
določitvi varnostnega foruma organizacije, ki določa smernice varnostne politike in 
smernice razvoja samega informacijskega sistema organizacije. V drugi fazi določimo tudi 
mešani forum, katerega naloge so vodenje, predvsem pa vzdrževanje ravni varnostne 
politike v organizaciji. Na drugi stopnji se sprejmejo tudi dopolnila k pravilniku 
disciplinske komisije glede kršitev pravilnikov za uporabnike informacijskega sistema. 
Tretja stopnja prinaša temeljit popis fizičnega premoženja. Premoženje se razvrsti v 
skupine virov. Takšen popis omogoča nadzor nad opremo informacijskega sistema in 
omogoča njeno sledljivost, predvsem pa določi odgovornost za elemente informacijskega 
sistema. Četrta stopnja je namenjena varnostni politiki glede na uporabnike sistema. 
Tako določimo postopke izobraževanja, seznanjanja in izvajanja izobraževanja 
uporabnikov informacijskega sistema ter postopke odobritve dostopa do storitev 
informacijskega sistema (uporabniško ime in geslo). Četrta stopnja se nanaša tudi na 
postopke sprejemanja novih sodelavcev, tako uporabnikov informacijskega sistema kot 
neuporabnikov informacijskega sistema. Peta stopnja natančneje obravnava fizično 
varnost gradnikov informacijskega sistema in varnost samega okolja organizacije. Med 
drugim obravnava obseg fizične varnosti, glede na vrednost opreme pa tudi fizične 
vstopne kontrole, posebej obdela varnost sob za obdelavo podatkov in sob s ključnimi 
gradniki informacijskega sistema. V tej fazi se izvede tudi natančen popis izvorov 
energije, vodnikov informacijskega sistema, popiše se oprema, ki je neposredno v stiku z 
napravami informacijskega sistema organizacije. Izdelajo se posebne ocene tveganja, ki so 
podlaga za politiko uvedbe dodatnih varoval. Šesto poglavje natančno obravnava varnost 
računalniškega omrežja in računalnikov, ki so nanj priključeni. Govori o pravilni uporabi 
teh naprav, postopkih načrtovanja in sprejemljivosti sistema, postopkih upravljanja 
sistema ter računalnikov, postopkih zaščite pred škodljivo programsko opremo, 
upravljanju in varovanju s podatkovnimi mediji in postopkih glede izmenjave podatkov in 
programske opreme. Sedma stopnja se ukvarja z izvajanje nadzora nad dostopom v 
sistem. Določa politiko dodeljevanja gesel, postopke registracije in dolžnosti uporabnikov, 
poleg tega pa tudi izvajanje nadzora nad dostopom v računalniško omrežje, dostop do 
posameznih računalnikov, aplikacijske opreme in sistema kot celote. Osma stopnja 
obravnava razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema, ker posebej obdela varnostne 
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zahteve sistemov, varovanje aplikacijskih sistemov in njihovih datotek ter varovanje 
razvojnega in pomožnih okolij. Deveta stopnja je namenjena postopkom načrtovanja 
nadaljevanja poslovanja ob večjih napakah in katastrofah. Deseta stopnja pa obravnava 
usklajenost sistema tako s stališča pravnih zahtev kot varnostnih pregledov gradnikov 
informacijskega sistema in informacijskega sistema kot celote. 
 
5.2 Pravno varstvo 
 
Varno izvajanje elektronskega poslovanja ne samo v posamezni državi, temveč tudi prek 
državnih meja, ni mogoče brez ustrezne zakonodaje. Zato je nujno zagotoviti pravno 
varstvo najširše definicije elektronskega poslovanja v domačem in mednarodnem 
poslovanju, pri čemer je treba upoštevati interese proizvajalcev, prodajalcev in kupcev. V 
okoljih kjer obstajata škoda in odgovornost, lahko pravna stroka uporabi mehanizme za 
zagotavljanje kakovosti poslovanja. Takoj je treba opozoriti, da je zelo malo možnosti, da 
bi s pravnimi mehanizmi odpravili nevarnosti pri elektronskem poslovanju. Tehnologi in 
pravniki ob določeni nevarnosti pri elektronskem poslovanju ne mislijo na povsem iste 
vzroke, vsebine, posledice in ukrepe. Ko gre za predvidevanja pravnih nevarnosti, ki jih 
vsebujejo tehnološka tveganja, je glavno vprašanje, s katerim se mora spopasti pravnik, 
kako naj ugotovi, da obstajajo tehnološko-organizacijske možnosti za pojav neke 
nevarnosti.  
 
Zakonodaja, ki ureja področje elektronskega poslovanja, mora biti čim bolj jasna in 
predvidljiva, podpirati mora konkurenčnost ter jasno določati ravnotežje med svobodo 
izražanja, varovanih osebnih in javnih interesov s posebnim poudarkom na varstvu 
potrošnika. Vzpostaviti bi se moral takšen pravni okvir, ki bi mu potrošnik lahko zaupal, 
poslovni svet pa bi spodbujal k vlaganjem in razvoju. Pravno urejanje tega področja je 
izredno široko zaradi različnih možnosti uporabe elektronskega poslovanja v poslovnem 
svetu in na drugih področjih. Zakonodajno urejanje posega tudi v zakone in podzakonske 
predpise drugih področij (varstva potrošnikov, osebnih podatkov, konkurence ipd.). Na to 
dejstvo opozarjajo priporočila nekaterih najpomembnejših mednarodnih organizacij 
(Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Organizacije za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj), da bi se odpravile razlike med predpisi posameznih držav in 
vzpostavili enotni mednarodni predpisi s tega področja. V Sloveniji podaja okvir za 
pravno ureditev elektronskega poslovanja zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu, ki je bil sprejet junija 2000.    
 
 

6 Zavarovanje 
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Kot jasno kažejo rezultati zgornje ameriške študije o računalniškem kriminalu in drugih, 
se kljub ustreznim preventivnim ukrepom določenim nevarnostim pri elektronskem 
poslovanju po internetu enostavno ni mogoče izogniti. Da bi lahko podjetja vseeno kar 
najbolje zaščitila svoje poslovanje pred izgubami, bi se lahko pred naključnimi 
nevarnostmi zaščitila z zavarovanjem. To je v tujini že mogoče, pri nas pa še ne povsem, 
saj zavarovalnice kritja nevarnosti elektronskega poslovanja, internetnih nevarnosti in 
računalniškega kriminala v glavnem še ne ponujajo. Zavarovalnica Generali, je sicer do 
začetka letošnjega leta podatkovne računalniške baze zavarovala tudi pred virusov, a je 
kritje v začetku tega leta, tako kot kar nekaj tujih zavarovalnic, preklicala. Zavarovalnica 
Triglav je prav tako delna izjema, saj je za podjetja, ki bodo uradni overovitelji 
elektronskih podpisov pri nas, pripravila posebno zavarovanje po meri, a ga še ne izvajajo.  
 
6.1 Kaj je zavarovanje  
 
Izredno veliko znanstvenih teoretikov se je ukvarjalo z zavarovalniško problematiko in je 
poskušalo definirati  zavarovanje. Vse definicije o zavarovanju kot dejavnosti pa 
pripeljejo do enake osnove; da je zavarovanje dejavnost zaščite gospodarstva pred 
določenimi nevarnostmi, ki ogrožajo premoženje in osebe (Bijelič, 1998, str. 3). Naloga 
zavarovanja je, da številne nevarnosti, ki so jim zavarovanci izpostavljeni, prerazporedi na 
vse zavarovance, in da zavarovancu oziroma oškodovancu izplača ustrezno nadomestilo 
za utrpelo škodo in ustrezno vsoto skladno s sklenjeno zavarovalno pogodbo. Za 
posameznika nikoli ne moremo trditi, ali bo in kdaj bo izpostavljen uresničitvi nekega 
škodnega dogodka, za veliko skupino posameznikov pa pojav določenih škodnih 
dogodkov lahko predvidimo z zelo veliko verjetnostjo. S sklenitvijo zavarovanja 
zavarovanec svoje spremenljive stroške pretvori v stalne stroške s plačilom zavarovalne 
premije, gospodarske posledice nastopa določenega škodnega dogodka pa prenese na 
zavarovatelja. Zavarovatelj nosi zavarovalno-tehnično tveganje oziroma nevarnosti, če 
premija, ki jo je prejel za prevzem nevarnosti, ne bo zadoščala za kritje škod, ki jih bo 
moral nadomestiti.  
 
Zavarovanec doseže s prenosom tveganja na zavarovatelja na tem področju varnost 
svojega poslovanja, ki se odraža v tem, da vedno za določeno obdobje vnaprej pozna 
višino zavarovalne premije za določeno gospodarsko zaščito. Znana višina zavarovalne 
premije mu pomaga tudi pri finančnih načrtih in izračunih.  
 
Da bi lahko govorili o zavarovanju, kar pa bolj ali manj izhaja iz vseh definicij 
zavarovanja, je njuno, da obstaja skupnost uporabnikov in lastnikov zavarovanih 
predmetov, ki lahko posamično utrpijo škodo zaradi določenih nevarnosti. Pri vsakem 
posameznem zavarovanju morajo biti poleg drugega določeni predmeti zavarovanja, 
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nevarnosti, pred katerimi se gospodarsko zaščitijo, in čas trajanja zavarovanja (Vaughan, 
2001, str. 6).  
 
6.2 Zakaj in kako do zavarovanja pri elektronskem poslovanju 
 
Ker se nevarnosti elektronskega poslovanja po internetu med seboj močno razlikujejo, saj 
izvirajo celo iz različnih predmetov zavarovanja, torej iz različnih zavarovalnih vrst, jih ni 
mogoče stlačiti v en zavarovalni produkt. Do popolne zaščite z zavarovanjem, lahko pri 
elektronskem poslovanju po internetu pridemo s kombinacijo različnih, celo nekaterih že 
obstoječih, a nekoliko prilagojenih, zavarovalnih produktov.  
Zavarovanje elektronskega poslovanja bom v svoji nalogi izpeljala iz treh že obstoječih 
produktov zavarovanj, in sicer iz zavarovanja računalnikov, zavarovanja odgovornosti in 
šomažnega zavarovanja oziroma zavarovanja finančnih izgub ali obratovalnega zastoja8.  
 
Da bo nov zavarovalni produkt podjetju, ki se ukvarja z elektronskim poslovanjem, nudil 
kar najbolj polno zaščito, bom vse tri obstoječe zavarovalne produkte nekoliko 
prilagodila, oblikovala in dopolnila tako, da bodo krili nevarnosti elektronskega 
poslovanja. To nikakor ne pomeni, da bo ta zavarovalni produkt kril vse nevarnosti 
elektronskega poslovanja, ki sem jih naštela in razložila zgoraj. Bo pa kril nekaj najbolj 
perečih nevarnosti elektronskega poslovanja, kot so virusi in vdori.  
 
 
7 Oblikovanje novega zavarovalnega produkta 
 
 
Zavarovanje elektronskega poslovanja bom v svoji diplomski nalogi oblikovala kot več 
zavarovalnih produktov združenih v paketno zavarovanje, saj kritje – kot že rečeno - 
zajema cel niz nevarnosti iz različnih zavarovalnih vrst, odvisno od predmeta zavarovanja. 
Omenjeno paketno zavarovanje bom sestavila iz treh posamičnih zavarovalnih produktov, 
in sicer iz: 
 

                                                 
8 Vse tri zavarovalne produkte bom oblikovala s pomočjo splošnih pogojev Zavarovalnice Triglav, 
Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Adriatic. Te tri zavarovalnice sem izbrala zato, ker so bile po 
velikosti premije v letu 2001 največje tri med slovenskimi splošnimi zavarovalnicami (Slovensko 
zavarovalno združenje, 2002). 
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• Zavarovanja računalnikov (in podatkov oziroma informacij) 
• Zavarovanja obratovalnega zastoja oziroma finančnih izgub  
• Zavarovanja odgovornosti  

 
Za takšen pristop sem se odločila zato, ker tudi slovenske zavarovalnice zavarovanje 
računalnikov in večina tudi podatkov na zunanjih in/ali notranjih pomnilnikih že 
ponujajo9, medtem ko ponudba drugih dveh zavarovanj pri elektronskem poslovanju 
(zavarovanje obratovalnega zastoja oziroma finančnih izgub in zavarovanje odgovornosti) 
na našem zavarovalniškem trgu še ni praksa zavarovalnic. Naše največje tri zavarovalnice 
(Triglav, Zavarovalnica Maribor, Adriatic) pri zavarovanju računalnikov sicer ponujajo 
tudi možnost zavarovanja vrednosti podatkov na pomnilnikih, vendar pri tem zavarovancu 
nobena od teh zavarovalnic ne zagotavlja kritja pred nekaterimi aktualnimi, zelo 
kritičnimi nevarnostmi, ki grozijo podjetjem predvsem pri poslovanju po internetu, kot so 
virusi, vdori. Zato se mi je zdelo primerno, da pri oblikovanju produkta zavarovanja 
računalnikov sicer ohranim velik del obstoječega zavarovalnega produkta, a dodam 
oziroma razširim tako predmet zavarovanja (da bo zavarovanje krilo tudi vrednost 
podatkov na zunanjih in notranjih pomnilniških medijih) kot zavarovalna kritja (da bo 
zavarovanje krilo tudi nevarnosti virusov in hekerjev).  
 
Podatki so namreč danes pri uporabi računalnikov in interneta, še posebej, če gre za 
poslovne namene, ključnega pomena. Zgolj zavarovanje računalnikov kot strojev (tak 
zavarovalni produkt ponujajo domače zavarovalnice) danes skoraj več nima pravega 
smisla, saj so pomembnejši postali podatki in informacije, ki so shranjene na računalnikih 
(čeprav je tudi računalnik kot stroj seveda nepogrešljiv v vsakodnevnem delovnem 
procesu). Zato bom podatkom oziroma informacijam, ki jih podjetja hranijo na 
računalnikih, posvetila večji pomen in zavarovancu ponudila možnost, da jih zavaruje.  
 
Poleg tega je že Bijelič (1998, str. 139) v svoji knjigi o zavarovanju in pozavarovanju 
ugotovil, da morajo slovenske zavarovalnice čim prej podjetjem ponuditi tudi kritje za 
stroške prekinitve delovanja računalnikov, torej zavarovati tudi obratovalni zastoj. Tudi to 
kritje bom dodala v paketno zavarovanje elektronskega poslovanja, ki ga bom dopolnila še 
z zavarovanjem odgovornosti. To se mi zdi potrebno, saj je tudi pri nas vse več podjetij, ki 
nudijo internetne storitve oziroma poslujejo ali prodajajo zgolj po internetu, zato bi 
morala svojim uporabnikom in kupcem tudi odgovarjati, če bi bilo z njihovimi storitvami 
karkoli narobe.  
 

                                                 
9 Zavarovalnica Triglav tako zavarovancem v primeru škode povrne stroške vnovičnega dnevnega vnosa 
podatkov, ne pa tudi vnosa za daljša časovna obdobja. Zavarovalnica Adriatic pa strankam ponuja še 
možnost, da sama določi zavarovalno vsoto za zavarovano bazo podatkov.  
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Seveda bom pri zavarovanju elektronskega poslovanja upoštevala tudi vidik 
zavarovalnice, saj mora biti vsak nov zavarovalniški produkt poslovno zanimiv tudi 
zanje. Da pa je za zavarovalnico nek zavarovalni produkt zanimiv, mora le-ta 
zadovoljevati pogoje idealnih možnosti zavarovanja. To pomeni, da mora obstajati velika 
skupina enakih ali podobnih predmetov, ki so izpostavljeni isti nevarnosti. To je namreč 
pogoj za delovanje zakona velikih števil, ki predvidi škodo z dovolj veliko gotovostjo. 
Naslednji pogoj zapoveduje slučajnost škode. Nevarnost, ki se uresniči, pa mora 
povzročiti občutno ekonomsko škodo. Poleg tega mora biti škoda jasna in razločno 
opazna, se pravi da mora biti jasno, kako visoka naj bo škoda, da jo je smiselno zavarovati 
in da je pomembna merljivost škode. Poleg tega mora biti verjetnost katastrofalnih škod 
majhna, saj v tem primeru odpade teorija velikih števil. 
 
Zavarovanje internetnih nevarnosti izpolnjuje vse idealne možnosti zavarovanja. Poleg 
tega bi si lahko zavarovalnice pri vpeljevanju kritja nevarnosti računalniškega kriminala 
na naš trg pomagale s tujo prakso. Nevarnosti, ki se pojavljajo pri poslovanju po internetu 
nekatere zavarovalnice v tujini že zavarujejo (glej poglavje 8). Naj naštejem samo najbolj 
znane med njimi: londonski Lloyd's, AIG in Marsh. V obvestilu, ki ga je Lloyd's ob 
začetku trženja tega produkta poslal medijem, je zapisal, da podjetja velik interes za 
tovrstna zavarovanje kažejo že od februarja 2000, ko so se začele večati izgube zaradi 
vdorov. Vrhunec zanimanja za ta zavarovalni produkt pa je bil seveda po lanskem 11. 
septembru.  
 
Pri oblikovanju novega zavarovalnega produkta v svoji diplomi si bom pomagala z že 
oblikovanimi tovrstnimi produkti omenjenih tujih zavarovalnic (v največjo pomoč mi je 
bil produkt Lloyd'sa), opirala pa sem se tudi na celo serijo člankov o zavarovanju 
elektronskega poslovanja avtorja Michaela A. Rossija, ki jih mesečno že dve leti objavlja 
na spletnih straneh International Risk Management Instituta. 
 
7.1 Zavarovanje računalnikov in podatkov 
 
Kot že rečeno, bom produkt zavarovanja računalnikov, ki ga zdaj ponujajo slovenske 
zavarovalnice, v svoji diplomi preoblikovala oziroma posodobila. Bistveno je, da bom 
razširila zavarovalna kritja in na to bom vedno znova bralca posebej opozorila.  
 
7.1.1 Predmet zavarovanja 
 
Pri že obstoječem produktu slovenskih zavarovalnic (Triglav, Zavarovalnica Maribor, 
Adriatic), pri zavarovanju računalnikov, so predmet zavarovanja elektronski računalniki 
in podobne naprave s pripadajočo opremo, pomožni stroji in naprave ter procesni 
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računalniki za vodenje tehnoloških procesov (v nadaljevanju računalniki oziroma stvari ali 
naprave).  
 
Za doplačilo pa pri slovenskih zavarovalnicah že lahko zavarujemo tudi: 
• vrednost podatkov na zunanjih ali izmenljivih (diski, CD-romi itd.) in notranjih 

pomnilniških medijih10; 
• stroške za najem drugega računalnika (neke vrste asistenca, ki jo nudi Triglav). 
 
Zgoraj opisane predmete zavarovanja se mi zdi primerno ohraniti tudi pri oblikovanju 
novega paketnega zavarovanja elektronskega poslovanja.  
 
7.1.2 Zavarovane nevarnosti 
 
7.1.2.1 Že obstoječa kritja pri zavarovanju računalnikov 
 
Zavarovanje kot ga zdaj ponujajo Triglav, Zavarovalnica Maribor in Adriatic krije vsako 
uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari, ne pa zaradi:  
• pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale že v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile 

ali bi morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje; 
• neposredne posledice trajnega vplivanja in delovanja kemičnih, toplotnih ali 

mehaničnih pogojev namestitve (korozija, sevanje, staranje, čezmerne vibracije ipd); 
• hitrejše obrabe; 
• preobremenitve ali prenapetosti naprav in instalacij nad mejo njihove predpisane 

zmogljivosti; 
• nezadostnega investicijskega vzdrževanja; 
• obratovanja pred končnim popravilom; 
• montaže in poskusnega zagona ali poskusnega obratovanja; 
• kršitve ali opustitve tehničnih predpisov, zaščitnih ukrepov in pravil tehničnega 

izkoriščanja zavarovane stvari ter nepravilnega rokovanja z zavarovano stvarjo; 
• potresa, razen če ni posebej dogovorjeno.  
 

                                                 
10 Pri zavarovanju vrednosti podatkov na notranjih pomnilnikih je denimo Adriatic postavil pogoj, da mora  
imeti zavarovanec, ki želi to zavarovalno kritje, vedno ažurno kopijo podatkov. Zaradi zaščite zavarovalnice 
pred pogostimi velikimi škodami zato tudi pri novem zavarovalnem produktu, ki ga oblikujem, postavljam 
pogoj, da lahko vrednost podatkov na notranjih pomnilnikih zavarovanec dogovori samo pod pogojem, če je 
v svoje poslovanje že vpeljal standard ISO 17799, saj si le tako lahko zavarovalnica zagotovi, da bo podjetje 
skrbelo za varnost svojih računalnikov, predvsem pa podatkov, kot resnično dober gospodar. 
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Zavarovanje prav tako ne krije: 
• posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (odgovornost, prekinitev dela, 

izguba prihodka in podobno), razen stroškov za najem drugega računalnika, če je to 
posebej dogovorjeno. Omenjene posredne škode pa bosta v novem paketnem 
zavarovanju krila oba druga zavarovalna produkta v paketu, če se zavarovanec odloči 
zanju. To sta zavarovanje obratovalnega zastoja in zavarovanje odgovornosti (glej 
poglavje 7.2 in 7.3) ; 

• škode za računalnik, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti proizvajalec 
ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno; 

• stroškov za odstranitev napake, ki je povzročila uničenje ali poškodovanje zavarovane 
stvari; 

• stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali 
vzdrževanja zavarovane stvari  

• stroškov vzdrževanja; 
• škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; 
• kritje za škodo zaradi nevarnosti mehanskega loma in delovanja električnega toka je 

mogoče izključiti iz zavarovanja. 
 
7.1.2.2 Nova kritja pri zavarovanju računalnikov 
 
V novem zavarovalnem produktu, ki ga oblikujem v svoji diplomski nalogi, bom poleg 
zgornjega kritja nevarnosti zavarovancu ponudila možnost, da lahko posebej dogovori tudi 
kritje: 
• škode, ki bi nastala zaradi nepooblaščenih posegov v računalniški sistem - tako 

fizično kot po internetu. Škoda je krita tako v primeru, če jo je povzročil zaposleni kot 
tudi če jo povzroči zunanja oseba; 

• izgube podatkov na pomnilniških medijih zaradi delovanja programov, ki imajo kot 
glavno ali stransko funkcijo, da povzročajo škodo (»virusi«, ipd.). 

 
Možnost kritja zgornjih dveh nevarnosti je pravzaprav ključna za nastanek in oblikovanje 
novega produkta, saj pomeni ogromen korak naprej od starega zavarovanja, ki teh dveh 
nevarnosti ni krilo, saj sta bili izključeni iz kritja (med izključitvami v poglavju 7.1.2.1 
zato teh dveh nevarnosti namenoma sama nisem navedla).  
 
Toda še enkrat posebej poudarjam, kot sem zapisala že v poglavju 6 in opombi 10, da je 
potrebno zaščititi tudi zavarovalnico. Kritje obeh omenjenih nevarnosti zavarovanec zato 
lahko dogovori samo pod pogojem, če je v svoje poslovanje že vpeljal standard ISO 
17799, saj si le tako lahko zavarovalnica zagotovi, da bo podjetje skrbelo za varnost 
svojih računalnikov, predvsem pa podatkov kot resnično dober gospodar.   
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7.1.3 Zavarovalna vrednost  
 
Zavarovana vrednost stvari bo tudi v novem zavarovalnem produktu nabavna cena nove 
stvari, povečana za stroške montaže in zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi 
obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti oziroma amortizacije, če ni dogovorjeno 
drugače. Ker pa se računalniki s pripadajočo opremo danes zelo hitro cenijo, njihove 
zmogljivosti pa hkrati rastejo, je pomembno vedeti, da če je zavarovalna vrednost stvari, 
določena kot sem opisala, višja od vrednosti nove stvari, ki ima enake ali boljše 
zmogljivosti in jo je mogoče kupiti na tržišču, je zavarovalna vrednost enaka tej vrednosti 
nove stvari.  
 
Zavarovalna vrednost podatkov na pomnilniških medijih pa bo v novem zavarovalnem 
produktu določena kot znesek, ki ga za vsak pomnilniški medij oziroma sklop medijev 
posebej sporazumno določita zavarovanec in zavarovalnica. Pri tem velja, da je 
zavarovalna vrednost podatkov na pomnilniških medijih, za katere obstajajo dvojniki 
oziroma enake zbirke podatkov na drugem mestu, strošek, ki je potreben za 
presnemavanje teh podatkov na pomnilniške medije. Ker se podatki ali podatkovne zbirke 
v podjetjih vsakodnevno obnavljajo, dopolnjujejo ali spreminjajo, je lahko dogovorjena 
tudi zavarovalna vsota dnevnega vnosa podatkov na zunanjih in notranjih pomnilniških 
medijih. Za to vsoto se potem sproti popravlja zavarovalna vrednost podatkov. 
 
7.1.4 Obračun škode 
 
Škoda, ki jo krije novo zavarovanje elektronskega poslovanja, se obračuna v primeru: 
• uničenja ali izginitve zavarovane stvari. Obračuna se po zavarovalni vrednosti stvari 

ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera; 
• poškodbe zavarovane stvari (delna škoda). Obračuna se po stroških popravila, kolikor 

bi znašali ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšanih za izgubljeno 
vrednost stvari zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti. 

 
Opozorilo: Ker tehnologija pri računalnikih napreduje zelo hitro in se lahko zgodi, da 
določene modele po nekem času prenehajo izdelovati zaradi zastarelosti, je mogoče, da 
nekega poškodovanega računalnika ni več mogoče popraviti, saj modela ne izdelujejo več. 
V takšnem primeru zavarovalnica ni dolžna povrniti celotne vrednosti naprave, temveč le 
vrednost poškodovanega dela v sorazmerju funkcionalne udeležbe tega dela proti celotni 
napravi.  
 
Škoda zaradi izgube podatkov na pomnilniških medijih se obračuna po zavarovalni 
vrednosti oziroma po stroških, ki so ob zaključku zavarovalnega primera potrebni za 
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obnavljanje podatkov na pomnilniških medijih. Najvišji znesek, do katerega ima 
zavarovanec pravico ob škodi, je za vsak pomnilniški medij posebej določena zavarovalna 
vsota.  
 
7.1.5 Zavarovalna vsota 
 
Zavarovalnica jamči le do višine dogovorjene zavarovalne vsote. Sklenitelj zavarovanja 
ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se za naslednja leta znižata ali zvišata zavarovalna 
vsota in premija, če zavarovalna vsota precej presega zavarovalno vrednost oziroma 
obratno. Prvi primer je pogost pri računalnikih, drugi pri podatkih. Glede na to, da bi se 
pri zavarovanju podatkov ponekod zavarovalna vsota zelo pogosto spreminjala, saj 
nekatera podjetja tržijo prav podatke oziroma določene informacije ali pa so te ključnega 
pomena za njihovo poslovanje,  je pri zavarovanju podatkov mogoče izbrati zavarovanje s 
drsno zavarovalno vsoto. To pomeni, da se zavarovalna vsota lahko spreminja v času 
trajanja zavarovanja. Ta se spreminja gleda na vrednost dnevnega vnosa podatkov. To 
vrednost dnevnega vnosa podatkov, na podlagi katere se spreminja zavarovalna vsota, pa 
morata zavarovanec in zavarovatelj določiti vnaprej.  
 
Če je zavarovanje sklenjeno brez zavarovalne vsote ali na neomejeno vrednost (to pri 
zavarovanju podatkov ni mogoče), velja, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko 
vrednost.  
 
7.1.6 Zavarovalnina  
 
Ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera se pri novem produktu izplača 
zavarovalnina, zmanjšana za morebitno že izplačano akontacijo, revalorizirano z stopnjo 
rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji, enako kot velja pri vseh zavarovanjih.  
 
Če je zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti ali višja od nje, zavarovalnica ob 
zaključku likvidacije zavarovalnega primera plača obračunano škodo v polnem znesku, 
vendar največ do višine zavarovalen vrednosti. Če pa je zavarovalna vsota ob zaključku 
likvidacije zavarovalnega primera nižja od zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), plača 
zavarovalnica obračunano škodo le v razmerju med zavarovalno vsoto in zavarovalno 
vrednostjo, vendar največ do višine zavarovalne vsote. V primeru, ko je sklenjeno 
zavarovanje na prvi riziko, plača zavarovalnica obračunano škodo v polnem znesku, 
vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko. Če pa je v zavarovalni 
pogodbi denimo dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi del škode (franšiza), se 
zavarovalnina, ki jo mora zavarovanec plačati, zmanjša za dogovorjeni znesek.  
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Zavarovalnica pa mora v celoti povrniti stroške za nujne ukrepe, ki naj bi odvrnili in 
zmanjšali škodo in so storjeni po nastanku zavarovalnega primera po nalogu 
zavarovalnice.   
 
Če so zavarovani stroški za najem nadomestnega računalnika medtem, ko je zavarovani 
računalnik v okvari, se ti stroški povrnejo največ do dogovorjenega zneska oziroma do 
dogovorjene dobe jamčenja.  
 
7.2 Zavarovanje obratovalnega zastoja  
 
Ta zavarovalna vrsta se je v ponudbi zavarovateljev pojavila dokaj pozno (Bijelič, 1998, 
str. 205). Uvedli so jo, ko se je pokazala potreba po gospodarski zaščiti pred izgubami 
zaradi prekinitev dela, ki jih povzročijo nevarnosti, krite z drugimi vrstami zavarovanj.  
 
Pri paketnem zavarovanju elektronskega poslovanja sem zavarovanje obratovalnega 
zastoja vsebinsko naslonila na zavarovanje računalnikov in podatkov. Zaradi širokega 
spektra nevarnosti, ki jih krije zavarovanje računalnikov in podatkov, bo mogoče pri 
obratovalnem zastoju izbirati med tremi vrstami obratovalnega zastoja11. Od teh sta dve 
vrsti že poznani, in sicer zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara in zavarovanje 
obratovalnega zastoja zaradi strojeloma, tretja, zavarovanje obratovalnega zastoj zaradi 
vdorov ali virusov, ki ga na novo uvajam, pa pri nas še ni poznan. V svoji diplomi ga 
uvajam zato, ker sem tudi pri zavarovanju računalnikov, zavarovancu ponudila možnost 
kritja nevarnosti vdorov in virusov, tako da je v takšnih primerih podjetje lahko 
zavarovano tudi pred nevarnostjo obratovalnega zastoja. Predmet zavarovanja in tudi 
druge postavke zavarovanja so pri vseh treh vrstah enake, razlikujejo pa se pri 
zavarovanih nevarnostih in te bom navedla za vsako vrsto obratovalnega zastoja posebej.  
 
7.2.1 Predmet zavarovanja 
 
Predmet zavarovanja obratovalnega zastoja so poslovni stroški v primeru prenehanja 
obratovanja, ki morajo biti dogovorjeni v naprej. Če je posebej dogovorjeno, je predmet 
zavarovanja tudi dobiček iz poslovanja.  
 
Poslovni stroški so vsi nujni stroški, ki so v času obratovalnega zastoja nastali 
zavarovancu in so v vzročno vzajemni zvezi s proizvodnjo in trgovino, ki jo opravlja 

                                                 
11 Povedati je potrebno, da se zavarovanje obratovalnega zastoja vedno lahko sklene samo za nevarnosti, 
zoper katere ima zavarovanec že zavarovane stvari. Če želi denimo neko podjetje skleniti zavarovanje 
zavarovalnega zastoja zaradi požara, mora imeti sklenjeno tudi požarno zavarovanje za denimo tovarno, 
enako je pri zavarovalnem zastoju zaradi strojeloma.  
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zavarovanec. Po opredelitvi Slovenskih računovodskih standardov so to stroški storitev, 
amortizacija, stroški dela in drugi stroški.  
Zavarovanje obratovalnega zastoja lahko sklenejo vsi tisti, ki vodijo svoje poslovne knjige 
in lahko za vsak računalnik in podatek, zlasti pa za zavarovane, podajo analizo poslovnih 
stroškov in dobička iz poslovanja na osnovi bilanc, inventur in drugih evidenc. 
 
7.2.2 Zavarovane nevarnosti  
 
7.2.2.1 Zavarovane nevarnosti pri obratovalnem zastoju zaradi požara 
 
Zavarovanje krije obratovalni zastoj zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari 
(računalnikov in podatkov), ki ga povzroči ena izmed temeljnih nevarnosti požarnega 
zavarovanja12. Obratovalni zastoj zaradi uničenja ali poškodbe zavarovane stvari, ki ga 
povzroči ena izmed dodatnih nevarnosti požarnega zavarovanja, je krit le, če je to posebej 
dogovorjeno. Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi dodatnih nevarnosti požarnega 
zavarovanja je možno skleniti le, če se sklene tudi zavarovanje obratovalnega zastoja 
zaradi temeljnih nevarnosti požarnega zavarovanja. Zavarovanje ne krije obratovalnega 
zastoja zaradi: 
• jedrske reakcije, jedrske radiacije in radioaktivne kontaminacije; 
• temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki so v neposredni zvezi s potresom. 
 
7.2.2.2 Zavarovane nevarnosti pri obratovalnem zastoju zaradi strojeloma 
 
Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki ga povzroči vsako uničenje ali poškodovanje s 
strojelomom zavarovanih računalnikov in podatkov. Izključitev ne bom še enkrat posebej 
naštevala, saj so enake kot v poglavju 7.1.2.1. 
 
7.2.2.3 Zavarovane nevarnosti pri obratovalnem zastoju zaradi računalniškega 

kriminala  
 
To zavarovanje obratovalnega zastoja se naslanja oziroma dopolnjuje produkt zavarovanje 
računalnikov, kot sem ga na novo predstavila in dopolnila že zgoraj. Zavarovanje 
nevarnosti pri obratovalnem zastoju zaradi računalniškega kriminala tako krije obratovalni 
zastoj, ki ga povzroči vsaka izginitev računalnikov in podatkov (kraja). Če pa je posebej 
dogovorjeno pa tudi obratovalni zastoj zaradi nepooblaščenih posegov v računalniški 
sistem in podatkovne baze (vdori) oziroma zaradi izgube podatkov na pomnilniških 

                                                 
12 Temeljne požarne nevarnosti so: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega 
vozila, padec letala in manifesatcija ter demonstracija. Lahko pa zavarovanec k zavarovanju izbere tudi 
katero ali vse dodatne nevarnosti požarnega zavarovanja: poplava, izliv vode, zemeljski plaz, odtrganje 
zemljišča, snežni plaz, udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca, iztek, izliv žareče mase ter 
samovžig. 
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medijih zaradi delovanja programov, ki imajo kot glavno ali stransko funkcijo, da 
povzročajo škodo (»virusi«, ipd.). 
 
7.2.3 Zveza med zavarovanjem obratovalnega zastoja in drugimi zavarovanji  
 
Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja (katerekoli vrste) je obstoj 
zavarovanja računalnikov pri isti zavarovalnici, razen če ni dogovorjeno drugače. Škoda 
iz zavarovanja obratovalnega zastoja je krita samo takrat, ko obstaja kritje materialne 
škode na podlagi zavarovanja računalnikov. Če preneha veljati zavarovanje računalnikov, 
preneha veljati tudi zavarovanje obratovalnega zastoja. 
 
7.2.4 Zavarovalna vsota 
 
Zavarovalno vsoto določi sklenitelj zavarovanja v fiksnem znesku ali na podlagi 
ustvarjenih celoletnih poslovnih stroškov in dobička iz poslovanja.  
 
7.2.5 Obračun škode 
 
Zavarovanje krije poslovne stroške in dobiček iz poslovanja (če je to posebej 
dogovorjeno), katerih zavarovanec zaradi obratovalnega zastoja ni mogel pokriti oziroma 
doseči, in sicer v času, dokler je ta zastoj trajal, največ pa do dogovorjene dobe jamčenja. 
Nepokriti poslovni stroški in dobiček iz poslovanja so kriti največ do dogovorjene 
zavarovalne vsote (zgornja obveza kritja zavarovalnice), pri čemer se upošteva tudi delež, 
naveden v polici za vsak posamezen računalnik. Zavarovanje krije poslovne stroške le, če 
so potrebni in ekonomsko utemeljeni. Pri obračunu škode zaradi obratovalnega zastoja je 
treba upoštevati vse okoliščine, ki bi pozitivno ali negativno vplivale na poslovni rezultat 
zavarovanega obrata, tudi če obratovalni zastoj ne bi nastal. Z zavarovanjem so kriti 
poslovni stroški in dobiček iz poslovanja, ki bi nastali oziroma bi bil dosežen, če ne bi bilo 
obratovalnega zastoja. Poslovni stroški in dobiček iz poslovanja se ugotavljajo po 
ustreznih metodah na osnovi podatkov o ustvarjenih poslovnih stroških in dobičku iz 
poslovanja v tekočem letu ali v več preteklih letih.  
 
7.3 Zavarovanje odgovornosti  
 
S tem zavarovanjem je zaščiteno zavarovančevo premoženje pred odškodninskimi 
zahtevki tretjih oseb. Zavarovano ni neposredno, temveč tako, da zavarovatelj nadomesti 
škodo tretji osebi iz tega zavarovanja. Zavarovanje odgovornosti v primeru elektronskega 
poslovanja krije čiste premoženjske škode (to pomeni, da ne nastane škoda niti na 
stvareh niti na ljudeh).  
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To zavarovanje bi bilo še posebej priporočljivo za tista podjetja, katerih poslovanje je v 
tesni povezavi oziroma močno odvisno od interneta, kot so denimo ponudniki internet 
storitev in strežnikov oziroma podjetja, ki služijo z raznimi podatkovnimi bazami in 
informacijami, zato to zavarovanje uvršamo pod zavarovanje poklicne odgovornosti. 
Odjemalci njihovih storitev morajo namreč biti z njimi zadovoljni oziroma morajo te 
potekati brez težav, na internetnih straneh denimo ne sme biti pomanjkljivih ali napačnih 
informacij, baze podatkov morajo biti dostopne, če sta ponudnik in uporabnik tako 
dogovorjena itd.. Če se pojavijo težave, to lahko uporabnikom oziroma kupcem povzroči 
težave, lahko je poslovanje njihovega podjetja oslabljeno, lahko oškodovano, lahko 
ogroženo. V tem primeru lahko zahtevajo od ponudnikov teh storitev odškodnino.  
 
7.3.1 Zavarovana nevarnost 
 
Zavarovanje obsega odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, 
opustitve ali storjene napake pri opravljanju določene dejavnosti (denimo ponujanja 
internetnih storitev) in nima za posledico ne poškodovanja stvari niti poškodovanja oseb.  
Zavarovanje odgovornosti lahko zavarovanec sklene le, če ima že prej sklenjeno 
zavarovanje računalnikov in podatkov.  
  
Opozorilo: Zavarovalnica ne jamči in ne povrne škode, če zavarovanec nesrečo povzroči 
z naklepom.  
 
 

8 Zavarovanj elektronskega poslovanja v svetu 
 
 
V tujini se je zavarovanje nekaterih nevarnosti elektronskega poslovanja oziroma 
internetnega poslovanja, kot se večkrat izražajo tuji strokovnjaki, bolj množično začelo 
okoli leta 2000. Največji razmah teh zavarovanj je razumljivo v Ameriki, kjer sta tudi 
internet in elektronsko poslovanje najbolj razširjena in izkoriščena. Tovrstne zavarovalne 
produkte so zavarovalnice najprej izdelale posebej za banke in za podjetja, ki prodajajo po 
internetu ali drugače služijo na medmrežju. Pri teh podjetjih se je namreč pojavila 
največja potreba po tovrstnih zavarovanjih, počasi pa so se začela zanje zanimati tudi 
druga podjetja. Tuji strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem verjamejo, da bo v 
prihodnosti razmah zavarovanj, ki krijejo internetne nevarnosti in druge nevarnosti 
elektronskega poslovanja, še večji (Büchel, Favre, Wiest, 2000, str. 3). Še posebej so to 
mnenje okrepili letos v septembru, ko je ameriška vlada izdelala nacionalno strategijo za 
varnost na medmrežju, kjer je velik poudarek dala tudi zavarovalnicam, ki ponujajo 
zavarovanje teh nevarnosti (The National Strategy to Secure Cyberspace, 2002, str.1). 
Največ težav imajo zavarovalnice s kritjem virusov, saj so bile v preteklosti škode 
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katastrofalne, zato so jih nekatere tudi začasno izključile iz zavarovanja (Banham, 2001, 
str. 31).  
 
K oblikovanju produkta so zavarovalnice po svetu pristopile različno, v glavnem pa se 
kritja nevarnosti pri vseh ponudnikih enaka. Poudarek je seveda na zavarovanju notranjih 
in zunanjih računalniških baz podatkov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo vrednost 
računalniških podatkov v ZDA do leta 2005 presegla 2,5 milijarde dolarjev (Kočevar, 
oktober 2002). Za tuje zavarovalnice je značilno tudi, da nevarnosti pri elektronskem 
poslovanju in poslovanju po internetu delijo oziroma združujejo na neposredne (first-party 
risks) in posredne nevarnosti (third-party risks). Med prve sodijo denimo vdori, virusi itd., 
med zadnje pa sodijo finančne izgube ali obratovalni zastoj in odškodninski zahtevki 
(Rossi , junij 2000).   
 
Zavarovalnica, ki ima največji obseg tovrstnih produktov je ameriška AIG (American 
Internetional Group), sledijo pa ji še mnoge druge. Ker bi bilo nesmiselno, da bi za vsako 
posebej povzemala njene značilnosti pri ponudbi produktov, ki krijejo nevarnosti 
elektronskega poslovanja in interneta, v tabeli 2 v prilogi predstavljam nekatere izmed 
njih (predvsem tiste, ki so na trgu že dalj časa). V tabeli sem zapisala, kako posamezne 
zavarovalnice imenujejo svoje zavarovalne produkte in za nekatere nevarnosti pregledala, 
če jih krijejo. To pomeni, da obstaja možnost, da produkti krijejo tudi katero od 
nevarnosti, ki ni uvrščena v tabelo. Zaradi preglednosti so zavarovalnice s svojo ponudbo 
razvrščene po kontinentih. Večino podatkov sem povzela po tržni raziskavi Michael A. 
Rossija, ki jo je objavil na spletnih straneh International Risk Management Instituta julija 
2001, dopolnila pa sem jo s podatki iz spletnih strani zavarovalnice AIG.  
 
 
9 Težave pri zavarovanju elektronskega poslovanja  
 
 
Preden lahko začnemo tveganje elektronskega poslovanja odpravljati oziroma ga 
upravljati, ga moramo ovrednotiti. Prav analiza tveganj pa je v informatiki izjemno težka. 
Verjetnosti in velikosti škode zaradi hitrega razvoja informatike in velikega vpliva na vse 
druge poslovne funkcije v podjetju namreč skoraj ni mogoče izmeriti. Na tem področju je 
zato veliko težav tudi s pomanjkanjem ustreznih statističnih podatkov. To je prva in zelo 
velika težava za zavarovalnice, ki naj bi produkt zavarovanja elektronskega poslovanja, 
kot ga predlagam zgoraj, začela ponujati na trgu. Pred oblikovanjem takšnega 
zavarovalnega produkta mora namreč zavarovalnica zaradi obvladovanja tveganj (in 
nadalje oblikovanja premije) obvezno narediti natančne aktuarske izračune, ki pa jih brez 
statistike ne more. In ravno natančne statistike o računalniškem kriminalu in drugih 
nevarnostih pri elektronskem poslovanju pri nas ni. Potrebno bi bilo začeti raziskovati to 
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področje po vzoru CSI in FBI, ki takšne študije v Ameriki izvajata že šest let. Največji 
problem pri tem je, da podjetja, ki so žrtve računalniškega kriminala, škode sploh ne 
prijavljajo policiji in o tem raje molčijo, saj gre za zelo občutljivo področje. Informacije 
so namreč danes pogosto najmočnejše orožje sodobnih podjetij. Podjetja, ki so žrtve 
računalniškega kriminala, se bojijo tako izgube konkurenčne prednosti kot panike in 
vdanosti svojih strank, če bi ta informacija prišla v javnost.  
 
Menim, da zavarovanja elektronskega poslovanja domače zavarovalnice ne bodo mogle 
ponujati vsaj še toliko časa, dokler večina podjetij ne uredi varovanja informacij z 
vzpostavitvijo standarda ISO 17799. Zavarovalnica si namreč samo tako lahko zagotovi, 
da bo podjetje skrbelo za varnost podatkov kot dober gospodar in se ustrezno zaščitilo 
pred pogostimi in katastrofalnimi škodami.  
 
Poleg tega bi morale imeti zavarovalnice dobro usposobljene ekipe računalničarjev in 
informatikov, ki bi lahko presojale posamezne zavarovalne primere in ocenjevale nastale 
škode.  
 
V praksi še vedno velja pravilo, da nobena programska oprema ni dovolj učinkovita, saj 
naj bi bili virusi in hekerji vedno en korak pred ostalimi. To predstavlja velik problem tudi 
za zavarovalnice, ki tovrstne nevarnosti zavarujejo.  
 
Tudi pravno okolje elektronskemu poslovanju še ni najbolj naklonjeno niti v razvitih 
državah in tudi pri nas še ne. Posamezni zakoni še niso povsem zaživeli, veliko jih bo 
treba še popraviti ali jih poenotiti z drugimi državami. Precej veliko vlogo imata pri tem 
nastajajoča pravna in poslovna praksa, a ti dve se bosta lahko oblikovali le skozi čas. 
 
 

10 Sklep 
 
 
V prvem vsebinskem sklopu diplomskega dela sem ugotovila, da je elektronsko 
poslovanje tako v tujini kot pri nas že zelo razširjeno in pri sodobnem poslovanju podjetij 
celo nepogrešljivo. Kljub ustreznim preventivnim ukrepov pa se določenim nevarnostim 
pri elektronskem poslovanju ni mogoče izogniti in to je razlog, da je to področje nova 
priložnost za slovenske zavarovalničarje. Da bi podjetja lahko kar najbolje zaščitila svoje 
poslovanje pred izgubami, sem v svoji diplomski nalogi izpeljala nov zavarovalni produkt, 
ki bi jih zaščitil pred naključnimi nevarnostmi. Takšna zavarovanja velike tuje 
zavarovalnice ponujajo že nekaj let, slovenskega prostora pa očitno heckerji in virusi še ne 
ogrožajo toliko, da bi bilo zavarovanje te vrste običajna ponudba zavarovalnic.   
 



 

38  

Zavarovanje elektronskega poslovanja sem v svoji diplomski nalogi oblikovala kot več 
zavarovalnih produktov združenih v paketno zavarovanje, saj kritje zajema cel niz 
nevarnosti iz različnih zavarovalnih vrst, odvisno od predmeta zavarovanja. Omenjeno 
paketno zavarovanje sem sestavila iz treh posamičnih zavarovalnih produktov, in sicer iz: 
zavarovanja računalnikov in podatkov, (treh vrst) zavarovanja obratovalnega zastoja in 
zavarovanja odgovornosti.  

 
Primerno se mi je zdelo, da pri oblikovanju produkta zavarovanja računalnikov sicer 
ohranim velik del obstoječega zavarovalnega produkta, a dodam oziroma razširim tako 
predmet zavarovanja kot zavarovalna kritja, ki so danes pri uporabi računalnikov in 
interneta, še posebej, če gre za poslovne namene, ključnega pomena. Zgolj zavarovanje 
računalnikov (delovnih strojev) danes skoraj več nima pravega pomena, saj so 
pomembnejši postali podatki, ki so shranjeni na teh računalnikih in drugih medijih. 
Podatkom, ki jih podjetja hranijo na računalnikih, sem zato posvetila večji pomen in 
zavarovancu ponudila možnost, da jih zavaruje. Kot novost sem zavarovancu ponudila 
možnost kritja pred nekaterimi oblikami sodobnega računalniškega kriminala, denimo 
pred virusi in vdori.  
 
Kljub nekaterim težavam, s katerimi bi se morale domače zavarovalnice soočiti, ko bi 
uvajale takšen produkt na trg, sem prepričana, da bo zavarovanje elektronskega 
poslovanja kmalu našlo svoj prostor tudi v njihovem portfelju. Slovenske zavarovalnice so 
namreč navadno velike tržne vodje na področju zavarovalništva v svetu še vedno 
posnemale, te pa nevarnosti zavarovanja elektronskega poslovanja že zavarujejo. Kako 
bodo oblikovale produkt zavarovanja elektronskega poslovanja oziroma kakšna kritja 
nevarnosti elektronskega poslovanja bodo ponujale, seveda ne morem predvideti, 
zagotovo pa si bodo – tako kot vedno – pomagale s tujo prakso. To pa pomeni, da se 
njihov produkt ne bo mogel bistveno razlikovati od tega, opisanega v mojem diplomskem 
delu.  
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Rezultati raziskave Računalniški kriminal in varnost 
 
Študija, ki jo CSI in FBI  izvajata že šest let, dokazuje, da so podjetja kljub uporabi številnih 
zaščit in varnostnih ukrepov še vedno žrtve računalniškega kriminala. Njen namen je zato še 
povečati zavest o varnosti in zajeziti obseg računalniškega kriminal v ZDA.   
 
V študiji je sodelovalo 538 ameriških podjetij, ki pri poslovanju upoštevajo določene 
računalniške zaščite. Največ je bilo velikih podjetij, kar 27 odstotkov med njimi ima več kot 
10.000 zaposlenih, 11 odstotkov pa zaposluje med 5.001 in 9.999 delavci. Poleg tega ima kar 39 
odstotkov vprašanih podjetij več kot milijardo dolarjev letnega dohodka, devet odstotkov med 
njimi letno zasluži med 501.000 milijon in milijardo dolarjev, 17 odstotkov anketiranih podjetij 
pa med 100.000 in 500.000 milijoni dolarjev. Največ sodelujočih podjetij dela v high-tech  
industriji (21 odstotkov v celotnem vzorcu), sledijo podjetja iz finančnega sektorja (17 
odstotkov), trgovine (10 odstotkov), zdravstvenih ustanov (7 odstotkov), telekomunikacij (4 
odstotki) in javnih podjetij (3 odstotki). Na anketo pa se je odzvalo tudi mnogo vprašanih v 
državnih institucijah. V celotnem vzorci ti predstavljajo 15 odstotni delež.  
 
Rezultate študije predstavljam v obliki grafičnih prikazov in tabele, njihov komentar pa je v 
diplomi v poglavju 4 (str. 16). 
 



 

  

Slika 1: Zaščita, ki jo podjetja uporabljajo pri poslovanju z računalniki in internetom 
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Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 530 podjetij (99% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 629 podjetij (97% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 501 podjetij (96% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 512 podjetij (98% vprašanih) 
 
*PCMCIA je kratica za Personal Computer Memory Card International Association oziroma Mednarodno združenje 
za pomnilniške kartica za osebne računalnike. Te kartice, ki so enake oblike kot kreditne kartice, lahko vtaknemo v 
računalnik ne da bi ga bilo treba odpirati. Uporabljajo se predvsem pri prenosnih računalnikih. Čeprav njihovo ime 
pravi, da gre za pomnilniške kartice, lahko imajo tudi disk, modem, omrežni vmesnik ipd.      
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
 
 
 



 

  

Slika 2: Nepooblaščena uporaba računalniškega sistema v podjetjih je v zadnjem letu  
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Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 532 podjetij (99,6% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 585 podjetij (91% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 512 podjetij (98% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 515 podjetij (99% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 391 podjetij (69% vprašanih) 
• 1996: sodelovalo je 410 podjetij (96% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 



 

  

Slika 3: Najpogostejši vir napada 
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Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 484 podjetij (91% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 583 podjetij (90% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 460 podjetij (88% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 428 podjetij (54% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 503 podjetij (89% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
 
 



 

  

Slika 4: Različne vrste zlorab računalniškega sistema, ki so jih podjetja v zadnjem letu 
zaznala  
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Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 484 podjetij (91% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 583 podjetij (90% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 460 podjetij (88% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 428 podjetij (83% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 503 podjetij (89% vprašanih) 
 
- *Onemogočenje dela oziroma uporabe virov - pomeni, da zaradi zlorabe oziroma nepravilne uporabe računalnika, 
ta ne more več izvajati določenih operacij oziroma ne more normalno delovati in podjetje zato ne more nadaljevati z 
delom   
- *Kraja prenosnega računalnika - ravno prenosni računalniki so namreč najbolj priročni za kraje 
- *Vgrajene prisluškovalne naprave- različne prisluškovalne naprave, predvsem zelo mini oblik,  zlikavci lahko 
vgradijo na različna mesta in na ta način pridobivajo informacije 



 

  

- *Telefonske prevare - lahko nekdo na telefonski račun podjetja preusmeri svoje klice in se tako okorišča 
- *Zloraba delavca brez dostopa - delavec v podjetju, ki sicer nima dostopa do določenih informacij, se dokoplje do 
njih 
- *Finančna prevara - pri finančnih prevarah je veliko različnih možnosti, pogosto denimo od zunaj ali tudi znotraj 
podjetja kdo preusmeri določena nakazila na druge račune, kraj številk kreditnih kartic itd.  
- *Zloraba delavca z dostopom - delavec, ki ima dostop do pomembnih informacij ali sistemov v podjetju, se s tem 
okoristi ali pomaga komu drugemu oziroma zaradi svoje napake pri delu lahko povzroči podjetju škodo  
- *Vdor v sistem - pod to točko so zajeti vdori v računalniški sistem podjetja od zunaj  
- *Prisluškovanje po telefonu - preprosto prisluškovanje telefonskim pogovorom  
- *Sabotaža - glej 3.1.2.2. v diplomi (str. 12) 
- *Kraja lastniških informacij - kraja informacij z različnih medijev (disket, kartic….) 
 



 

  

Slika 5: Različne vrste zlorab, ki so povzročile podjetjem finančno izgubo 
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Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 344 podjetij (64% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 477 podjetij (74% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 376 podjetij (73% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 512 podjetij (98% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 422 podjetij (75% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
 



 

 

Tabela 1: Finančna škoda zaradi računalniškega kriminala       
           
  Število sodelujočih podjetij, ki je lahko izmerilo 

finančno izgubo 
Skupna letna izguba sodelujočih podjetij, ki so lahko izmerila izgubo (v 

1000 dolarjih) 

  1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 

Kraja lastniških informacij 21 20 23 22 34 20.048 33.545 42.496 66.708 151.230,10 

Sabotaža 14 25 27 28 26 4.285,85 2.142 4.421 27.148 5.183,10 

Prisluškovanje po telefonu 8 10 10 15 16 1.181 562 765 991,2 886 

Vdor v sistem 22 19 28 29 42 2.911,70 1.637 2.885 7.104 19.066,60 

Zloraba delavca z dostopom 55 67 81 91 98 1.006,75 3.720 7.576 27.984,70 35.001,65 

Finančna prevara 26 29 27 34 21 24.892 11.239 39.706 55.996 92.935,50 

Onemogočenje dela oziroma 
uporabe virov 

/ 36 28 46 35 / 2.787 3.255 8.248 4.283,60 

Potegavščine 4 / / / / 512 / / / / 

Virus 165 143 116 162 186 12.498,15 7.874 5.274 29.171,70 45.288,15 

Zloraba delavca brez 
dostopa 

22 18 25 20 22 3.991,61 50.565 3.567 22.554,50 6.064 

Telefonske prevare 35 32 29 19 18 22.660,30 17.256 773 4.028 9.041 

Vgrajene prisluškovalne 
naprave 

/ 5 1 1 0 / 245 20 5.000 0 

Kraja prenosnega 
računalnika 

165 162 150 174 143 6.132,20 5.250 13.038 10.404,30 8.849 

Skupna letna škoda 100.119,55 136.822 123.799 265.586,20 377.828,70 

           
                                                          Celotna skupna izmerjena škoda od 1997 do 2001:   1.004.135.495 dolarjev

Vir: Computer Security Institut, 2001         



 

 

V letu 1999 so podjetjem začeli postavljati vprašanja tudi o internetnih straneh. 
 
Slika 6: Je vaša internetna stran v preteklem letu bila zlorabljena? 
Opombe:  

• 2001: sodelovalo je 509 podjetij (95% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 603 podjetij (93% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 479 podjetij (92% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
 
 
Slika 7: Število zlorab na spletnih straneh 

Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 211 podjetij (40% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 120 podjetij (18% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 92 podjetij (18% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
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Slika 8: Kdo so povzročitelji zlorab 
 

Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 163 podjetij (31% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 153 podjetij (23% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 125 podjetij (24% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
 
 
Slika 9: Vrsta zlorab na spletnih straneh 

Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 78 podjetij (14% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 93 podjetij (14% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 44 podjetij (8% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
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Slika 10:  Ukrepi prizadetih podjetij 
 

Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 345 podjetij (64% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 407 podjetij (63% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 295 podjetij (57% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 321 podjetij (72% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 317 podjetij (56% vprašanih) 
• 1996: sodelovalo je 325 podjetij (76% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
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Slika 11: Vzrok, da podjetje kriminalnega dejanja ni prijavilo policiji 

Opombe:  
• 2001: sodelovalo je 151 podjetij (28% vprašanih) 
• 2000: sodelovalo je 209 podjetij (32% vprašanih) 
• 1999: sodelovalo je 107 podjetij (20% vprašanih) 
• 1998: sodelovalo je 96 podjetij (19% vprašanih) 
• 1997: sodelovalo je 142 podjetij (25% vprašanih) 
• 1996: sodelovalo je 64 podjetij (15% vprašanih) 
 
Vir: Computer Security Institut, 2001 
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Tabela 2 : Pregled ponudbe zavarovalnih produktov s področja elektronskega poslovanja in interneta v svetu 

        
  Krite nevarnosti 

Zavarovalnica, agent  
ali posrednik 

Ime zavarovalnega produkta Kriminal,  ki ga  
povzroči tretja 
oseba 

Kriminal, ki ga 
povzroči  kdo od 
zaposlenih 

Obratovalni zastoj 
oziroma finančne 
izgube 

Internetni 
vdor (hecker)

Poklicna 
odgovornost 

Odgovornost za 
napake in 
izpustitve 

AMERIKA 

AIG Net Advantage          da   

AIG Net Advantage Professional         da da 

AIG Net Advantage Liability       da da da 

AIG Net Advanatge Security   da da da da   

AIG Net Advanatge Complete da da da da da da 

Chubb Cyber Security da da da da     

Chubb Executive Risk Safety'Net Internet Liability 
Insurance 

        da da 

Hiscox Hacker Insurance da da da da da da 

Legion Indemnity 
Company 

Insuretrust Electronic Information 
E&O Liability Policy 

delno delno     da da 

Lloyd's Computer Information and Data 
Security Insurance 

da da da da da da 



 

  

  Krite nevarnosti 

Zavarovalnica, agent  
ali posrednik 

Ime zavarovalnega produkta Kriminal,  ki ga  
povzroči tretja 
oseba 

Kriminal, ki ga 
povzroči  kdo od 
zaposlenih 

Obratovalni zastoj 
oziroma finančne 
izgube 

Internetni 
vdor (hecker)

Poklicna 
odgovornost 

Odgovornost za 
napake in 
izpustitve 

Lloyd's (WISP) Website Crime &Intranet 
Insurance 

da da da da     

Lloyd's (Besso) Technology, Media and 
Professional Liability Insurance  

        da da 

Lloyd's (JLT Risk 
Solutions) 

E-comprehensive da da da da da da 

Marsh NetSecure da da da da da da 

Gulf Cyberliability         da da 

St. Paul Networker da da da da     

St. Paul Cybertech + Liability         da da 

Tamarack Omissions Liability Insurance         da da 

Zurich North American 
Financial Enterprises 

E-Risk Protection Policy da da da da   da 

EVROPA 

ACE Europe DataGuard da da možno da     

Hiscox Hacker Insurance da da da da da da 

Lloyd's (JLT Risk 
Solutions) 

E-Comprehensive da da da da da da 



 

  

  Krite nevarnosti 

Zavarovalnica, agent  
ali posrednik 

Ime zavarovalnega produkta Kriminal,  ki ga  
povzroči tretja 
oseba 

Kriminal, ki ga 
povzroči  kdo od 
zaposlenih 

Obratovalni zastoj 
oziroma finančne 
izgube 

Internetni 
vdor (hecker)

Poklicna 
odgovornost 

Odgovornost za 
napake in 
izpustitve 

Marsh NetSecure da da da da da da 

Park Insurance Services Internet Insurance         da da 

Zurich North American 
Financial Enterprises 

E-Risk Protection Policy da da da da   da 

AVSTRALIJA 

Marsh NetSecure da da da da da da 

St. Paul Networker da da da da     

St. Paul Cybertech + Liability         da da 

Vir : Rossi (julij, 2001), www.aignetadvantage.com (2002)      
 


