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POVZETEK 

Diplomska naloga se osredotoča na pravico do zasebnosti na delovnem mestu, konkretneje na 

videonadzor na delovnem mestu. Predstavljena je splošna pravica do zasebnosti in nato 

posamezna področja zasebnosti na delovnem mestu. Glavno vprašanje pri diplomskem delu je 

dopustnost videonadzora in poseg v pravico do zasebnosti s slikovnim snemanjem na 

delovnem mestu. Narejen je krajši pregled mednarodne in domače zakonodaje na področju 

posega v zasebnost na delovnem mestu. Analiza stanja kršitev zasebnosti na delovnem mestu 

v Šaleški regiji, ki je predstavljena v empiričnem delu, je pokazala, da je kršitev relativno 

veliko, vendar se zaposleni bojijo in se ne odločijo za prijavo le-teh. 

Ključne besede: zasebnost na delovnem mestu, videonadzor, poseg v pravico do zasebnosti, 

informacijska zasebnost, prostorska zasebnost, komunikacijska zasebnost, zasebnost 

človeškega telesa, zasebnost človeške osebnosti. 

 

SUMMARY 

Diploma focuses on right to privacy at workplace, specifically to video surveillance at 

workplace. Firstly, general right to privacy is presented and then individual areas of privacy at 

workplace. The main issue in the diploma is the admissibility of video surveillance and the 

intrusion into right to privacy through motion recording at workplace. A short overview of 

international and domestic legislation in the field of the intrusion into privacy at workplace 

has been made. The analysis of the state of breaches of privacy at workplace in Šaleška 

Region, presented in the empirical part, has shown that the number of breaches is relatively 

high, however the employees fear and do not decide to report them. 

Keywords: privacy at workplace, video surveillance, intrusion into right to privacy, 

informational privacy, spatial privacy, communication privacy, privacy of human body, 

privacy of human personality. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V času, ko nas vedno bolj obdaja informacijska tehnologija, neracionalno vdiranje v 

zasebnost predstavlja vedno večji problem. Šprah (2009, 885) pravi, da je zasebnost temeljna 

človekova pravica in da je temelj zasebnosti individualnost in s tem povezana človekova 

svoboda. Torej ima vsak posameznik pravico do zasebnosti. 

V diplomskem delu bom preučevala zasebnost na delovnem mestu, saj je ta tema občutljiva z 

vidika pravic delavcev in vedno bolj pogosta v današnjem času. Gre predvsem za to, do 

katerih meja lahko delodajalec posega v zasebnost delavca, torej v njegovo temeljno 

človekovo pravico do zasebnosti. Zasebnost na delovnem mestu obsega tisti čas razmerja med 

organizacijo in posameznikom, ko sta udeleženca v delovnem razmerju. Torej čas, ko je 

delavec prostovoljno vključen v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, 

osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4. člen 

Zakona o delovnih razmerjih, ZDR, Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 

Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-

26, 21/2013-ZDR-1, 78/2013). To problematiko lahko proučujemo z dveh različnih vidikov, 

in sicer z vidika delavca in z vidika delodajalca. Sama sem se odločila bolj posvetiti vidiku 

delavca, saj je le ta podrejen delodajalcu in s tem šibkejša stranka v delovnem razmerju. 

Kršitve posega v zasebnost se v praksi dogajajo delavcu in prav delavec »občuti« posledice 

kršitev, ki so lahko zanj izrednega pomena.  

V pravu zasebnost delimo na različne dimenzije, in sicer (Bien Karovšek idr. 2008): 

informacijska zasebnost, zasebnost človeškega telesa, zasebnost človeške osebnosti, 

komunikacijsko zasebnost in prostorsko zasebnost. V diplomskem delu se bom osredotočila 

na en vidik zasebnosti, ker bi bila drugače tema preobsežna za diplomsko delo. Osredotočila 

se bom na videonadzor, ki je del informacijske zasebnosti, saj gre za način obdelave osebnih 

podatkov. Temo sem izbrala iz osebnih razlogov, saj me zanima, kakšno pravno varnost ima 

delavec v primeru tovrstnih kršitev. Zaradi smiselnosti raziskave pa se bom v empiričnem 

delu osredotočila na proizvodne delavce, ki delajo pod videonadzorom. Tema me je pričela 

zanimati, ko sem opravljala študentsko delo in je nadrejeni v službene prostore namestil video 

kamere. Takrat sem se začela zgolj iz radovednosti posvečati temu področju. Zanimalo me je, 

ali so z videonadzornimi kamerami na delovnem mestu kršene pravice delavcev in kako lahko 

delavci ukrepajo v primeru, če so. 

Ni dvoma, da je slikovno snemanje oziroma videonadzor na delovnem mestu poseg v 

zasebnost po 35. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991, 42/1997, 

66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013), ki zagotavlja nedotakljivost človekove 

zasebnosti in osebnostnih pravic (Mrak 2007). Vsak videonadzor mora biti izveden strogo 
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tako, kot določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 

113/2005, 51/2007, 67/2007). 74. člen tega zakona določa, da mora oseba javnega ali 

zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. To obvestilo mora biti 

vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim 

izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor (74. člen ZVOP-1). 

V mednarodnem pravu področje zasebnosti na delovnem mestu urejajo pravni akti 

mednarodnih organizacij, kot so Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija 

dela, Evropska unija in Svet Evrope. 

Obravnavano področje pri nas varuje Informacijski pooblaščenec, ki je samostojni in 

neodvisen državni organ, ustanovljen z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu leta 2005 

(ZInfP, Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007, 14/2010). Informacijski pooblaščenec izvaja 

številne pristojnosti na področju dostopa do informacij javnega značaja in na področju varstva 

osebnih podatkov. Ker je pristojen tudi za področje varstva osebnih podatkov, je pomemben 

tudi pri zasebnosti na delovnem mestu. Pristojen je za izvajanje inšpekcijskega nadzora, 

odreja ukrepe, sodeluje z državnimi organi in organi Sveta Evrope, vodi upravne postopke 

ipd.  

V teoretičnem delu bom najprej opredelila obravnavani problem in zastavila namen in cilje 

diplomskega dela. V drugem poglavju bom predstavila tematiko zasebnosti na delovnem 

mestu. Nato pa bom del drugega poglavja posvetila videonadzoru na delovnem mestu in 

povezavi videonadzora z zasebnostjo delavcev. Skozi celotno nalogo bom napisano 

podkrepila s slovensko in mednarodno zakonodajo. V zadnjem delu naloge bom predstavila 

rezultate raziskave in podala nekaj predlogov za razrešitev proučevanega problema. Celotna 

naloga bo temeljila na glavnem raziskovalnem problemu, ki je poseganje v zasebnost na 

delovnem mestu v povezavi z videonadzorom. Poskušala bom poiskati odgovore na 

vprašanja, kot so: kakšen je pravni položaj zaposlenega, ki je žrtev posega v zasebnost na 

delovnem mestu, kakšne so njegove pravne možnosti v primeru, da bi želel uveljavljati svoje 

pravice, ali bi delavci v primeru kršitve uveljavljali svoje pravne možnosti, ali je strah pred 

delodajalcem prevelik in podobno.  

Pregledala bom tudi statistične podatke Statističnega urada RS, ki kažejo, da se stopnja 

brezposelnosti iz leta v leto veča, kar pomeni, da je odpuščanj delavcev iz dneva v dan več. 

Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji registriranih 66.239 brezposelnih oseb (SURS 2009). Ob 

koncu leta 2013 pa je bilo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije registriranih 

124.015 brezposelnih oseb (ZRSZ 2014). Ravno zaradi takšnega stanja v državi sem se 

odločila preučiti problem poseganja v zasebnost na delovnem mestu, ker me predvsem 

zanima, če si oškodovanci v primeru kršitev v tem kriznem času sploh upajo ukrepati ali se 

morda bojijo za izgubo službe. Mislim, da delavci premalokrat ukrepajo v primeru 

raznoraznih kršitev ravno zaradi tega strahu. V javnosti nisem zasledila raziskav s tega 

področja za Šaleško regijo in zato sem se odločila, da raziščem to temo na področju Šaleške 



 

3 

regije. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preučiti pravno ureditev zasebnosti delavca na delovnem mestu 

na področju videonadzora. Odgovoriti želim na vprašanje, kdaj delodajalec prestopi mejo 

zasebnosti pri izvajanju videonadzora na delovnem mestu. Namen, ki ga zasledujem v 

empiričnem delu diplomske naloge, je prikazati raziskavo, narejeno v Šaleški regiji s področja 

diplomske naloge. 

Cilji teoretičnega dela so: 

- analizirati mednarodno in domačo zakonodajo na področju zasebnosti delavca na 

delovnem mestu, 

- ugotoviti, kakšen je pravni položaj zaposlenega delavca, če pride do kršitve zasebnosti na 

delovnem mestu, 

- ugotoviti, kako lahko zaposleni delavec ukrepa v primeru kršitve s strani delodajalca. 

Cilji empiričnega dela so: 

- ugotoviti stališče anketiranih delavcev o preučevanem problemu, 

- ugotoviti, kakšna je prisotnost kršitev posega v zasebnost na delovnem mestu v Šaleški 

regiji, 

- podati predloge za zmanjšanje ugotovljenih kršitev. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V diplomskem delu bom z metodama deskripcije in kompilacije opisala pojem zasebnosti na 

delovnem mestu ter pojem zasebnosti v povezavi z videonadzorom. Z obema metodama si 

bom pomagala tudi pri preučevanju mednarodne in slovenske zakonodaje. Metodo 

kompilacije bom uporabljala skozi celotno nalogo pri navajanju in citiranju drugih avtorjev. 

Čeprav za diplomske naloge na področju prava ni značilna statistična metoda zbiranja in 

obdelava podatkov, sem se odločila, da v svojem delu uporabim tudi to metodo in na nek 

način s tem diplomsko delo nadgradim. V empiričnem delu bom kot metodo zbiranja 

podatkov uporabila anketiranje. Anketne vprašalnike bodo izpolnili zaposleni v podjetjih v 

Šaleški regiji, ki delajo pod videonadzorom. Anketiranje bom izvedla tako, da bom ankete 

poslala trem proizvodnim in trgovskim podjetjem, v katerih uporabljajo videonadzor in na 

takšen način pridobila potreben vzorec anketiranih za raziskavo. Anketni vprašalnik, ki ga 

bom sestavila sama, bo vseboval vprašanja, ki se bodo nanašala na splošno stališče 

anketirancev o preučevanem problemu, na njihove izkušnje z nadzorovanjem zasebnosti na 

delovnem mestu in na demografijo. Večji del vprašanj bo izbirnega tipa z enim ali več 

možnimi odgovori. Vprašalnike bom v izpolnjevanje ponudila v pisni obliki. Rešene ankete 
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bom analizirala in z metodo frekvenčne distribucije prikazala rezultate v obliki grafov ali 

tabel. Svoje delo bom zaključila z metodo sinteze v sklepnem delu. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljam, da se zakoni na področju zasebnosti na delovnem mestu v času pisanja 

mojega diplomskega dela ne bodo spremenili, saj se vodstvo države zaradi kriznih razmer 

trenutno bolj posveča varčevalnim ukrepom. Tudi na področju mednarodnega prava se zakoni 

ne spreminjajo tako hitro, da bi to predstavljalo večji problem pri pisanju diplomskega dela. 

Pri empiričnem delu se bom zaradi tematike diplomskega dela in smiselnosti raziskave 

osredotočila na proizvodne in trgovske delavce, zaposlene v Šaleški regiji, ki delajo pod 

videonadzorom. To je zame zelo pomembno, saj bi bila analiza drugače nesmiselna. 

Predpostavljam, da bodo odgovori anketirancev iskreni in pravilni. Glede na to, da gre za 

občutljivejšo temo, bi lahko naletela na težave pri izvedbi anketiranja, saj je mogoče, da mi 

delodajalci ne bodo dovolili izvesti ankete med zaposlenimi. Druga omejitev, ki sem si jo 

zastavila, je krajevna, kar pomeni, da bom anketo izvedla na področju Šaleške regije, od 

koder prihajam. 
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2 ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU 

Pravica do zasebnosti je ena izmed najstarejših človekovih pravic, ki se v sodobnem času 

zaradi velikega porasta tehnologije vedno bolj krši. Poznamo več področij omenjene pravice. 

Zaradi teme diplomskega dela sem se osredotočila na pravico na delovnem mestu in posege v 

le to s strani delodajalca predvsem na področju videonadzora na delovnem mestu. V 

delovnem pravu je to specifična pravica, ki vključuje več pravic v povezavi z delavcem, in 

sicer v povezavi z delavčevo osebnostjo in razmerji (Cvetko 1999). Kot sem že omenila, 

zaradi porasta tehnologije prihaja do vedno večjega števila kršitev in zaradi tega je pravica do 

zasebnosti na delovnem mestu vedno pogostejše vprašanje ustavnega in delovnega prava 

(Selinšek 2009). 

2.1 Zasebnost in pravica do zasebnosti 

Zasebnost je zelo kompleksen pojem današnjega časa in se razteza na več vidikov človeškega 

življenja. Ravno zato je predmet raziskovanja različnih ved. V razvoju prava je pojem 

zasebnosti vezan na nastanek človekovih pravic in na spoštovanje individualnosti. Kot 

temeljna človekova pravica se je začela uveljavljati že začetek 18. stoletja. Avtorji, člani 

mednarodne pravniške komisije, primerjalne študije iz leta 1970, ki jih je poveril UNESCO, 

so o pravici do zasebnosti strinjali, da je zasebnost zelo težak koncept, ki ga ni lahko 

definirati, ker se nanaša na nekaj, kar je v bistvu subjektivno (Lampe 2004).  

Zasebnost se v literaturi največkrat opredeljuje kot pravica, da te pustijo pri miru, pravica do 

nadzorovanja informacij o sebi, pravica do zasebnega življenja in podobno (Bien Karlovšek 

idr. 2008). Ljudje imamo različna pričakovanja glede zasebnosti. Ravno zato se definicije 

zasebnosti razlikujejo od avtorja do avtorja. Pričakujemo, da nam zasebnost omogoča 

določeno mero svobode in preprečuje posege vanjo s strani družbe in prav tako s strani države 

(Cerar 2009). Zelo »široka« se mi zdi definicija, ki zasebnost definira kot nekaj, kar ni javno 

(Lampe 2004, 39). Nekaj, kar ni javno, je lahko mnogo stvari, ki pa ni nujno, da zajemajo 

področje zasebnosti. Zasebnost lahko razumemo kot možnost oziroma bolje rečeno kot 

pravico, da lahko določene stvari počnemo brez vmešavanja drugih in ohranjamo informacije 

o sebi ter imamo nadzor nad svojimi osebnimi podatki, z njo pa se srečujemo vsak dan (Fair 

Work Ombudsman 2013). 

V sodobnem času se po mojem mnenju zasebnost kot temeljna človeška vrednota vse premalo 

spoštuje. Ščiti posameznika in mu zagotavlja samospoštovanje, občutek lastne identitete in 

avtonomije. Njeno bistvo, ki je, da človeku zagotavlja svobodo in delovanje brez fizične ali 

psihične prisile, pa je vse prepogosto pozabljeno (Bien Karlovšek idr. 2008). Bolj, ko sem 

prebirala različno literaturo na temo zasebnosti, bolj sem ugotavljala, da se definicije zelo 

razlikujejo od kulture do kulture. To je najverjetneje posledica različnih navad in običajev. 
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V primeru, da bi sama definirala pojem pravice do zasebnosti, bi se najbolj strinjala s Sonjo 

Bien Karlovšek in njenimi soavtorji (2008, 13), ki so v svojem delu povzeli, da ima vsakdo 

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

Vmešavanje javne oblasti je v zasebnost prepovedano, razen v primerih, ko to dovoljuje 

zakon, kar se lahko zgodi v primerih, ko je to nujno potrebno za državno ali javno varnost ali 

ekonomsko blaginjo države in s tem preprečevanje nereda ali zločina ter zavarovanja zdravja 

ali pravic in svoboščin drugih ljudi. 

Nekateri avtorji pa pravijo, da zasebnosti sploh ni, ampak je po njihovem zasebnost pojem, ki 

vključuje različne nepovezane pravice, kot je pravica do zasebnega življenja, pravica do 

avtonomije, pravica do nadzorovanja informacij o sebi, pravica do uživanja intimnosti in 

podobne (Wagner DeCew 1997). Kot sem omenila, so definicije zasebnosti in pravice do 

zasebnosti od avtorja do avtorja različne in jih je veliko število. Predstavila sem le nekaj 

temeljnih. 

Pravica do zasebnosti ima absolutni značaj, kar pomeni, da deluje proti vsemu, tudi proti 

državnim organom. Seveda pri njenem delovanju obstajajo določene omejitve Varovana je 

mednarodno pravno, kot ustavna pravica ter kot človekova pravica, ki je varovana civilno 

pravno (Lampe 2004). Temu je namenjeno tretje poglavje diplomskega dela, kjer je 

predstavljen krajši pregled pravne ureditve zasebnosti na delovnem mestu. 

2.2 Področja zasebnosti na delovnem mestu 

Zasebnost na delovnem mestu je pojem, ki ni natančno definiran, kajti delavec ne ve, v 

kolikšni meri je varovan in do kod sme poseči delodajalec pri zasledovanju njegovih lastnih 

interesov (Šetinec Tekavec 2003). Meja med zasebnostjo in zasebnostjo na delovnem mestu 

nastane z razmerjem med delavcem in delodajalcem, tako imenovanim delovnim razmerjem 

(Bien Karlovšek idr. 2008). Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v 

katerem delavec prostovoljno, nepretrgoma in za plačilo pod nadzorom delodajalca opravlja 

delo za le tega. Obe stranki delovnega razmerja, delavec in delodajalec, sta dolžni izvrševati 

pravice in obveznosti, ki so predhodno dogovorjene v pogodbi o zaposlitvi (4. člen ZDR). 

Zasebnost je zelo širok pojem in ravno zaradi tega jo delimo na več podzvrsti oziroma 

dimenzij. Delitev je različna od avtorja do avtorja. V Ustavi Republike Slovenije je zasebnost 

nekako razdeljena na tri dimenzije, tako kot jo deli tudi Kovačič (2006): 

- prostorska zasebnost, 

- komunikacijska zasebnost, 

- informacijska zasebnost. 

Pivec (2004) jo deli širše, in sicer na štiri dimenzije: 

- informacijska zasebnost, 

- telesna zasebnost, 
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- zasebnost komuniciranja, 

- teritorialna zasebnost. 

Delitve zasebnosti so si nekako od avtorja do avtorja podobne, le da gredo nekateri avtorji v 

podrobnejšo členitev, zato sem za primer navedla le dve delitvi področij zasebnosti. V večini 

delitev gre za enaka področja, ki so le malo drugače poimenovana. Odločila sem se, da 

opišem dimenzije pravice do zasebnosti na delovnem mestu glede na delitev, ki jo navaja 

Šprah (2009) v Zborniku 6. Študentske konference Fakultete za management Koper. Te 

dimenzije zasebnosti se mi zdijo nekako najznačilnejše za zasebnost na delovnem mestu, ki je 

glavna tema tega diplomskega dela. Pri opisu različnih dimenzij pravice do zasebnost je 

pomembno upoštevati tudi Ustavo RS, ki različne dimenzije zasebnosti obravnava v 

posameznih členih, saj gre pri omenjenih pravicah za Ustavne pravice. 

Informacijska zasebnost 

Informacijska zasebnost je ustavna kategorija in jo ureja 38. člen Ustave RS, ki pravi, da je 

varstvo osebnih podatkov zagotovljeno in je njihova uporaba prepovedana v nasprotju z 

namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo 

tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsak posameznik pa ima pravico, da se seznani z 

zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj in ima pravico do sodnega varstva v primeru 

zlorabe (38. člen Ustave RS). 

Različni avtorji opozarjajo, da je v današnjem času potrebno posebno pozornost nameniti 

ravno informacijski zasebnosti, ki je ena od specialnih vidikov splošne zasebnosti. Bistvo te 

omenjene zasebnosti je, da se podatki o posamezni fizični osebi ne smejo brez njene vednosti 

sporočati posameznikom, državnim in drugim institucijam ali javnosti. S tem se zagotavlja 

potreba oziroma želja posameznika, da zadrži informacije o sebi (Cerar 2004).  

Bolj preprosto povedano se informacijska zasebnost navezuje predvsem na obdelavo in 

uporabo osebnih podatkov in je bolj znana kot varstvo osebnih podatkov, ki je urejeno v 

ZVOP-1. Za lažje razumevanje informacijske zasebnosti je potrebno razumeti, kaj sploh 

osebni podatek je. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne 

glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na 

katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali 

posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali 

več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali 

družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, 

nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa (6. člen ZVOP-1). Osebni podatek 

so nekakšni podatki, ki označujejo osebo. To so lahko ime, priimek, fotografija in podobno. 

Skratka vsaka informacija, ki pove nekaj o človeku in ga označuje oziroma ločuje od drugih 

ljudi. Tudi mnenje, ki ga ima človek, je nekakšen osebni podatek (Fair Work Ombudsman 
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2013). Menim, da se danes zelo malo ljudi zaveda, kako pomembni so osebni podatki in kako 

hitro jih lahko razkrijemo, saj je informacijska tehnologija zelo napredovala.  

Pomemben del informacijske zasebnosti je obdelava osebnih podatkov, ki pomeni 

kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so 

avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so 

namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, 

shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s 

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

blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (3. 

odstavek 6. člena ZVOP-1).  

Informacijska zasebnost je zelo pomembna na področju zasebnosti na delovnem mestu, saj 

ima delodajalec dostop do velikega števila osebnih podatkov o delavcih. 

Kršitve na področju informacijske zasebnosti obravnava Kazenski zakonik Republike 

Slovenije (KZ, Uradni list RS, št. 63/1994, 23/1999, 40/2004, 37/2005, Odl.US: U-I-192/04-

16, 55/2008, 89/2008 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/2009 Odl.US: U-I-88/07-17) v 143. členu. Ta 

določa, da se oseba, ki uporabi osebne podatke, ki se smejo voditi samo na podlagi zakona ali 

na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, v 

nasprotju z zakonom, kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Enako se 

kaznujejo tudi kršitelji, ki vdrejo v računalniško zbirko z namenom pridobitve osebnih 

podatkov sebi ali komu drugemu. V primeru, da je kršitelj uradna oseba, pa se kaznuje z 

zaporom do dveh let (143. člen KZ). Glede na to, kako pomembni so za nas lahko osebni 

podatki in da nam lahko kršitelj stori nepopravljivo škodo, menim, da je kazen, predpisana z 

zakonom prenizka. Zelo malo ljudi pa se po mojem mnenju zaveda, kako hitro lahko v dobi 

informacijske tehnologije izdamo podatke o sebi in kako pomembni so lahko ti podatki za 

nas. 

Zasebnost človeškega telesa 

Šprah (2009) v Zborniku 6. Študijske konference Fakultete za management Koper navaja, da 

je zasebnost človeškega telesa zasebnost, ki varuje posameznika pred neposrednimi posegi v 

njegovo fizično telo. Predvsem naj bi pokrivala področje genetskih preiskav in telesnih 

tekočin, tkiv ter odprtin. V Ustavi RS je ta podzvrst pravice do zasebnosti urejena v 35. členu, 

ki pravi, da je človeku zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti 

(35. člen Ustave RS). Bolj se zasebnosti človeškega telesa dotika prvi del 35. člena Ustave 

RS, ki se nanaša na nedotakljivost človeškega telesa. Zasebnost človeškega telesa se tako bolj 

kaže na raznih raziskovalnih področjih. Menim, da se v praksi zgodi manj primerov kršitve s 

področja zasebnosti človeškega telesa na delovnem mestu kot na drugih področjih zasebnosti. 

Primer, ko lahko govorimo o posegu v zasebnost človeškega telesa na delovnem mestu, je 
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primer, ko bi bili zaposleni pri delodajalcu, ki se ukvarja z genetskimi in drugimi raziskavami 

in bi nas delodajalec prisilil, da sodelujemo pri raziskavah ne samo z znanjem, ampak tudi z 

lastnim telesom. Drugi primer posega v zasebnost človeškega telesa je tudi spolno 

nadlegovanje na delovnem mestu, ki je kazensko urejeno v 171. členu KZ. Tista oseba, ki s 

silo ali grožnjo prisili drugo osebo v storitev spolnega dejanja, se lahko kaznuje od šest 

mesecev do desetih let zapora. V primeru, ko ista oseba večkrat zaporedoma ponovi omenjeno 

kaznivo dejanje, se lahko kaznuje z zaporno kaznijo od tri do petnajst let (171. člen KZ). 

Zasebnost človeške osebnosti 

Zasebnosti človeške osebnosti se prav tako kot zasebnosti človeškega telesa dotika 35. člen 

Ustave RS, ki poleg zasebnosti človeškega telesa zagotavlja tudi nedotakljivost človeške 

duševne celovitosti (35. člen Ustave RS). Šprah navaja, da zasebnost človeške osebnosti ščiti 

posameznikove misli, način izražanja, stališča, nazore in opredelitve. Zagotavlja pravico do 

osebnega dostojanstva in varnosti ter ugleda in časti vsakega posameznika (Šprah 2009). V 

današnjih časih lahko po objavah v medijih sklepamo, da je pri delodajalcih zagotavljanja te 

pravice vedno manj. Tista oseba, ki na delovnem mestu povzroči psihično nasilje, trpinčenje 

ali neenakopravno obravnava delavce in s tem povzroči komu od zaposlenih ponižanje ter 

prestrašenost, se lahko kaznuje z zaporom do dveh let. To določilo se dotika delno tudi telesne 

zasebnosti, saj je spolno nasilje na delovnem mestu del le-te, za posledico pa lahko ima 

ponižanje in odvzem človekovega dostojanstva, ki je del zasebnosti človeške osebnosti. V 

primeru, ko je poseg v človeško osebnost tako velik, da ima za posledice fizično ali psihično 

obolenje ali celo zmanjšanje delavčeve storilnosti, je kršitelj lahko kaznovan z zaporom do 

treh let (197. člen KZ). 

Komunikacijska zasebnost 

Komunikacijska zasebnost ščiti posameznika pred posegi v njegovo komunikacijsko 

zasebnost ne glede na obliko komunikacijskih sredstev. To dimenzijo zasebnosti ureja 37. 

člen Ustave RS. Le v primeru odločbe sodišča se lahko za določen čas ne upošteva tajnost 

pisem in drugih občil (37. člen Ustave RS). Komunikacijsko zasebnost definira tudi 8. člen 

Evropske konvencije o človekovih pravicah in svoboščinah, ki pravi, da ima vsak pravico do 

dopisovanja in hranjenja sporočil (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in 

svoboščinah, Uradni list RS, št. 7-41/1994). 

Komunikacijska zasebnost je tesno povezana z informacijsko zasebnostjo, saj je vsakršna 

informacija, ki je pridobljena s posegom v komunikacijsko zasebnost, informacija o 

posamezniku in s tem osebni podatek. Komunikacijska zasebnost omogoča, da ima tudi 

zaposleni na delovnem mestu pravico do ohranjanja tajnosti svojih sporočil in pravico do 

svobodne komunikacije. Ker gre pri komunikacijski zasebnosti za tesno povezavo z 
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informacijsko zasebnostjo oziroma z varstvom osebnih podatkov, je potrebno omeniti 

»dvojno varstvo podatkov« oziroma podatkih o vseh okoliščinah, ki so vezane na 

komunikacijo. Dvojno varstvo podatkov pomeni, da so tako zbrani podatki varovani dvakrat, 

in sicer kot osebni podatki in kot pravica do komunikacijske zasebnosti (Šprah 2009). Oseba, 

ki neupravičeno odpre tuje pismo ali kakšno drugo zaprto pisanje, se kaznuje z denarno 

kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Kdor se neupravičeno z uporabo tehničnih ali 

kemičnih sredstev seznani z vsebino pisma oziroma drugega zaprtega pisanja, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Enako se kaznuje oseba, ki se z uporabo 

tehnologije seznani z vsebino telefonskih sporočil oziroma sporočil kakšnih drugih 

komunikacijskih sredstev. Kaznovano je tudi omogočanje drugim osebam, da se neposredno 

seznanijo z vsebino sporočila ali pošiljke in prav tako skritje ali uničenje pisma, pošiljke itd. 

Za uradne osebe se v primeru storitve takšne kršitve ne določa denarne kazni, ampak zaporna 

od treh mesecev do petih let (139. člen KZ). Povsem pravično se mi zdi dejstvo, da so uradne 

osebe, ki jim je zaupano delovno mesto na uradnem položaju, strožje obravnavane v primeru 

takšnih kršitev, saj imajo veliko več možnosti, da storijo kršitev, sploh tisti, ki imajo velik 

vpogled v pisma, osebne podatke in drugo, kar se dotika področja zasebnosti. 

V nekaterih primerih je dopustno posegati v komunikacijsko zasebnost in to urejajo Zakon o 

kazenskem postopku, Zakon o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in Zakon o 

elektronskih komunikacijah. 

Prostorska zasebnost 

Prostorska zasebnost ščiti posameznika v njegovih prostorih in zajema preiskovanje in video 

nadzorovanje domačih in službenih prostorov posameznika. Ta dimenzija zasebnosti je zelo 

pomembna na obravnavanem področju, saj je videonadzor del prostorske zasebnosti. 

Prostorsko zasebnost ureja 36. člen Ustave RS, ki določa, da mora biti stanovanje 

posameznika nedotakljivo in vanj proti volji posameznika ne sme brez odločbe sodišča 

vstopiti nihče (36. člen Ustave RS). Pravica do prostorske zasebnosti posamezniku nekako 

omogoča, da ima svoj zasebni prostor, v katerega nihče ne sme posegati brez privolitve 

posameznika ali odločbe sodišča. V tem prostoru pa bi se naj posameznik počutil predvsem 

varno. Kot omenja Šprah (2009), se prostorska zasebnost ne nanaša zgolj na človekovo 

stanovanje, ampak na vse prostore kjer naj bi nam bila omogočena zasebnost, tudi na delovno 

mesto. 

Posegi v prostorsko zasebnost so sankcionirani v 138. in 141. členu Kazenskega zakonika RS 

(138. in 141. člen KZ). Neupravičeno slikovno snemanje oziroma bolje rečeno oseba, ki 

izvaja neupravičeno slikovno snemanje druge osebe ali njegovih prostorov brez njegovega 

soglasja in s tem posega v zasebnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega 

leta. Prav tako se kaznuje oseba, ki predvaja posnetke neupravičenega slikovnega snemanja 

ali drugim osebam omogoči, da se s posnetki neposredno seznanijo. Posebno določilo velja za 



 

11 

uradne osebe, ki so v primeru, da storijo takšno kršitev, kaznovane z zaporom od treh 

mesecev do petih let (138. člen KZ). Tista oseba, ki nezakonito vstopi v tuje stanovanje ali 

zaprte prostore ali če se od tam ne odstrani, ko to zahteva upravičenec, se sankcionira z 

denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Enako je kaznovano nezakonito preiskovanje 

prostorov. Za uradne osebe storilce take kršitve zakon denarne kazni ne določa, temveč le 

zapor od treh mesecev do petih let (141. člen KZ).  

Če povzamem, sta področju slikovnega snemanja najbližji informacijska in prostorska 

zasebnost. Informacijska zasebnost zato, ker pri vsakem slikovnem snemanju nastane osebni 

podatek, prostorska pa zato, ker zajema videonadzorovanje domačih in službenih prostorov 

posameznika. Vsekakor pa so na delovnem mestu pomembna vsa področja zasebnosti, ki so 

navedena v preglednici številka 1.  

Kratek pregled področij zasebnosti 

Preglednica 1: Pregled področij zasebnosti 

Področje zasebnosti Značilnosti/vsebina 

Informacijska zasebnost Obdelava in shranjevanje osebnih podatkov, ureja jo 38. 

člen Ustave RS 

Prostorska zasebnost Področje preiskovanja in slikovnega snemanja službenih in 

zasebnih prostorov omogoča posamezniku zasebni prostor, 

36. člen Ustave RS 

Komunikacijska zasebnost Ščiti poseg v človekovo komunikacijo ne glede na 

komunikacijska sredstva, 37. člen Ustave RS 

Zasebnost človeške osebnosti Zaščita človekove duševne celovitosti, mišljenja, 

razmišljanja, misli, 35. člen Ustave RS 

Zasebnost človeškega telesa Ščiti fizični poseg v telo, spolno nadlegovanje na 

delovnem mestu, 35. člen Ustave RS 

2.3 Videonadzor v povezavi z zasebnostjo na delovnem mestu 

Splošna predpostavka za izvajanje kakršnegakoli videonadzora je, da mora izvajalec 

videonadzora o tem objaviti obvestilo. To obvestilo mora biti objavljeno vidno in razločno in 

to tako, da posamezniku omogoča, da se seznani z izvajanjem videonadzora najpozneje takrat, 

ko se nad njim videonadzor dejansko začne izvajati, torej pred vstopom v videonadzorovano 

območje. Obvestilo mora biti vidno, razločno, primerno veliko in dejansko omogoča 

posamezniku, da se seznani o izvajanju videonadzora. Vsebovati mora obvezne sestavine, ki 

jih določa zakon: 

- da se videonadzor izvaja, 

- naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, torej delodajalca, ki videonadzor izvaja, 
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- telefonsko številko za pridobitev informacij, kje in koliko časa se podatki iz 

videonadzornega sistema shranjujejo. 

Najpomembnejši vidik varstva osebnih podatkov oziroma tako imenovane informacijske 

zasebnosti je, da mora biti posameznik seznanjen o tem, kateri osebni podatki o njem se 

zbirajo in kdo jih obdeluje (Bien Karlovšek idr. 2008). To se mi zdi smiselno, saj ima vsak 

človek, kot sem že večkrat omenila, pravico do zasebnosti in zato je potrebno, da je obveščen, 

kadar se nekako »posega« v to njegovo pravico. 

Možnost je tudi, da videonadzor izvaja nekdo drug, ne delodajalec sam. V tem primeru mora 

delodajalec z dejanskim izvajalcem videonadzora skleniti pogodbo in pride do tako 

imenovane pogodbene obdelave osebnih podatkov. Delodajalec je v tem primeru upravljalec 

osebnih podatkov, podjetje, ki izvaja videonadzor, pa pogodbeni obdelovalec. Upravljalec 

osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki 

sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma 

oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave (6. člen ZVOP-1).  

Pri dopustnosti videonadzora je pomembno tudi, da je videonadzorni sistem zavarovan pred 

dostopom nepooblaščenih oseb. Javni ali zasebni sektor lahko izvajata videonadzor dostopa v 

svoje uradne službene ali poslovne prostore, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, 

zaradi samega nadzora vstopov in izstopov, ali če zaradi narave dela obstaja možnost 

ogrožanja zaposlenih. Odločitev o tem sprejme pristojni funkcionar, predstojnik ali drugi za to 

pooblaščeni posameznik. Mora pa biti pisna privolitev skupaj z vsemi obrazloženimi razlogi 

za izvajanje videonadzora. Vsakega zaposlenega je potrebno pisno obvestiti o izvajanju 

videonadzora. Videonadzor se lahko izvaja tudi v večstanovanjskih stavbah zaradi varnosti 

ljudi in premoženja, vendar je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 

70 odstotkov solastniških deležev (74. do 77. člen ZVOP-1). Pomembneje pri mojem 

diplomskem delu je, da se lahko videonadzor izvaja tudi v delovnih prostorih. Izvaja se lahko 

le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja. ZVOP-1 

določa, da je videonadzor prepovedan v prostorih izven delovnega mesta, torej v garderobah, 

sanitarnih prostorih in dvigalih (77. člen ZVOP-1). Torej če povzamem, je videonadzor 

dopusten takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahteva zakon. Izvaja pa se lahko samo, ko 

gre za varovanje človeške varnosti ali premoženja. Tako se lahko v praksi na primer uporablja 

v trgovini, kjer se uporablja z namenom zmanjševanja kraj s strani obiskovalcev. Drugi 

pogosti uradni razlog pa je po mojem mnenju varovanje lastnine delodajalca oziroma 

preprečevanje poškodovanja njegove lastnine. Čeprav menim, da so glavni razlogi pogosto 

ravno v nadzoru nad delavci. 

Posebno področje je videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, ki je 

obravnavan v 75. členu ZVOP-1. Javni in zasebni sektor slikovno snemanje dostopov v 

njihove prostore lahko izvajata, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, če zaradi 
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narave dela obstaja ogroženost zaposlenih ali zaradi zagotavljanja nadzora vstopov in 

izstopov v uradne službene ali poslovne prostore. Odločitev o izvajanju mora sprejeti za to 

pristojna oseba, ki je lahko direktor, funkcionar, predstojnik ali kakšna druga za to 

pooblaščena oseba. Pisno mora obrazložiti, zakaj se videonadzor izvaja in o dejanju obvestiti 

vse zaposlene, ki opravljajo delo v tem prostoru. Ob izvajanju le tega pa se ne sme izvajati 

snemanje notranjosti stanovanjskih stavb, ki nimajo vpliva na dostop do teh prostorov. Zbirka 

osebnih podatkov, ki nastane, lahko vsebuje sliko ali glas posameznika, datum in čas vstopa 

in izstopa in osebno ime posameznika na posnetku, naslov njegovega prebivališča, zaposlitev, 

številko ter razlog vstopa v takšne prostore. Ti podatki pa se lahko hranijo samo eno leto (75. 

člen ZVOP-1). Pogosto tisti, ki izvajajo videonadzor, kot uradni razlog izvajanja navedejo 

varnost premoženja, ki pa ni nujno pravi vzrok za uvedbo slikovnega snemanja, vendar jim 

zakon to dopušča. 

2.4 Poseg v zasebnost na delovnem mestu s strani delodajalca 

Danes smo v času, ko nas obdaja vedno več informacijske tehnologije in to delodajalcem na 

delovnem mestu omogoča vedno večji nadzor nad delavci. Kje so meje nadzorovanja in kdaj 

gre za poseg v zasebnost, pa je zelo pogosto vprašanje današnjega časa. Delodajalcem je zelo 

pomembna storilnost delavcev in zato se pogosto poslužujejo raznih videonadzorov, da imajo 

delavce »na očeh«. Vprašanje je, ali strog nadzor res poveča storilnost delavcev in s tem 

podjetju omogoči večjo konkurenčnost na trgu. Menim, da delavci delajo pod veliko večjim 

pritiskom, če so strogo nadzorovani in so zato verjetno celo manj efektivni. Tisti delodajalci, 

ki svoje delavce strogo nadzirajo zaradi višanja storilnosti in s tem dobička, bi morali po 

mojem mnenju najti boljše načine motiviranja zaposlenih. 

Pri nadzoru na delovnem mestu gre pogosto za konflikt vsaj dveh pravic, ki izhajata na eni 

strani iz interesa delodajalca in na drugi pravice do zasebnosti zaposlenega. Delodajalec ima v 

lasti opremo, surovine in druge stvari v podjetju in je razumljivo, da hoče vedeti, kako delavci 

s tem ravnajo. Delodajalec ima tako pravico, da nadzira, ali je oprema, ki jo uporablja 

delavec, uporabljena v skladu z namenom, s katerim mu je bila dana v uporabo. Na strani 

delodajalca je tako pravica do zasebne lastnine. Interes delavca pa je seveda, da ima, čeprav je 

na delovnem mestu, pravico do zasebnosti. Bistvo dobrega nadzora je, da med omenjenima 

pravicama dosežemo ravnovesje, v katerem mora biti delavcu omogočena pravica do 

zasebnosti (Posega Čeč 2007). Takšno ravnovesje je v praksi verjetno zelo težko doseči, ker si 

delodajalec in delavec tako v praksi kot zakonsko pogosto nista enakovredni stranki in je 

delavec v podrejenem položaju in ima bolj malo vpliva na to. Menim, da se še vedno največ 

lahko doseže z normalnim, strpnim in človeškim obojestranskim odnosom in dogovarjanjem. 

Če se obe strani držita nekih določenih družbenih in moralnih pravil, se lažje preprečijo razne 

kršitve in nasprotovanja. 

Potrebno se mi zdi poudariti, da se dokazi, ki se pridobijo na način posega v pravico do 
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zasebnosti, ne smejo in niti ne morejo uporabiti v civilnem ali disciplinskem postopku, ki ima 

za posledico odpustitev delavca, saj so taki dokazi pridobljeni na nezakonit način. Lahko pa si 

delodajalec pomaga kako drugače. V času strokovne prakse v organizaciji mi je delodajalec 

pojasnil, kako je ravnal v primeru, ko je imel kot dokaz video posnetek, ki ga ni mogel 

uporabiti sebi v korist. V času opravljanja dela se je zgodila delovna nesreča, ki jo je zakrivil 

delavec po lastni krivdi in to je bilo na posnetku nadzornih kamer tudi jasno vidno. Nastal je 

problem, ker teh posnetkov ni smel uporabiti kot dokazno gradivo v disciplinskem postopku, 

to mu namreč preprečuje ZDR. Delodajalcu so posnetki pomagali do te mere, da je od 

zaposlenega lažje dobil priznanje krivde, saj je bil po ogledu posnetkov prepričan o njegovi 

krivdi. Tukaj se mi je porajalo vprašanje, če je videonadzor na delovnem mestu sploh smiseln. 

Z vidika delodajalca se mi nekako v pogostih primerih ne zdi smiseln, ker ga ne more 

uporabiti kot dokaz na sodišču. Je pa nekakšen »pripomoček«, s katerim lažje pridemo do 

določenih rešitev situacije, kot dokazuje omenjen primer. 

V medijih sem zasledila številne raziskave na temo zasebnosti in nadzora na delovnem mestu. 

Zanimalo me je predvsem v kolikšni meri in na kakšen način delodajalci sploh nadzorujejo 

zaposlene. Podatki raziskave iz leta 2001, ki so jo naredili v večjih ameriških podjetjih kažejo, 

da se le desetina podjetij poslužuje videonadzora nad zaposlenimi (Filipovič 2002). Kar se mi 

ni zdelo tako veliko. Leta 2011 pa so rezultati raziskave povsem drugačni, saj je videonadzor 

nad zaposlenimi izvajalo že 51 odstotkov vseh ameriških podjetij (Moje delo 2012). Torej se 

uporaba videonadzora iz leta v leto, skupaj z napredkom tehnologije, veča in to zelo hitro. 

Možnost nadzora na delovnem mestu je omogočena še na druge načine, ki jih je prinesel 

porast tehnologije. Raziskava, ki je bila leta 2007 opravljena v ZDA, je za podjetja pokazala, 

da 76 odstotkov podjetij nadzoruje uporabo spleta na delovnem mestu, 65 odstotkov podjetij 

blokira dostop do nekaterih spletnih mest s službenega računalnika, 55 odstotkov podjetij 

shranjuje in prebira elektronsko pošto zaposlenih, 50 odstotkov podjetij pregleduje 

računalniške datoteke, 51 odstotkov jih beleži klicane telefonske številke in dolžino 

telefonskih pogovorov. Tu je še uporaba GPS sledilnikov, ki jih vgrajujejo avtomobilom in s 

tem točno vedo, kje se njihovi zaposleni v času službe nahajajo (Moje delo 2012). 

Menim, da je nadzor nad delavci prevelik, saj zakon določa, da nam mora tudi na delovnem 

mestu biti omogočena pravica do zasebnosti. Branje elektronskih sporočil s strani delodajalca 

se mi zdi zelo velik poseg v zasebnost. Manj sporno se mi zdi, da podjetja blokirajo dostop do 

nekaterih strani, ki jih zaposleni med delovnim časom ne potrebujejo. Ta metoda nadzora se 

mi zdi povsem normalna in upravičena, saj zaposleni na delovnem mestu nima kaj uporabljati 

spletnih strani, ki jih ne potrebuje za dobro službe ali z njimi zapravlja dragocen čas v roku 

službe, ko ga delodajalec plačuje, da opravlja delo in ne brska po spletu. Tudi pregledovanje 

računalniških datotek se mi ne zdi tako zelo sporno, saj sama vem, da si na službeni 

računalnik ne bi shranjevala datotek, ki niso v povezavi z delom oziroma so osebne narave. 

Glede izpisov klicanih številk in pogovorov pa menim, da se službeni telefon uporablja za 

namene službe in je povsem razumljivo, da se nadzoruje, kam in koga se kliče. Za osebne 
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namene se uporabljajo osebni telefoni, ki pa jih delodajalec ne more nadzorovati. V svojem 

okolju opažam, da vedno več delodajalcev uporablja GPS sledilnike, ki so vgrajeni v 

avtomobile. Ti sledilniki so bolj pomembni za delavce, ki opravljajo terensko delo, saj 

delodajalcu omogočajo, da točno ve, kje se njegov zaposleni v danem trenutku nahaja in 

preprečujejo, da bi zaposleni opravljali razne neslužbene opravke med delovnim časom. Pri 

teh vrstah nadzorov, kot navaja informacijska pooblaščenka Pirc Musar (2009a), mora 

delodajalec vsak nadzor nad gibanjem zaposlenega vnaprej naznaniti zaposlenemu, nad 

katerim bo ta nadzor izvajan. Obvestiti ga mora, s kakšnim namenom bo ta nadzor izvajan. V 

primerih, ko delavci uporabljajo službena vozila tudi za zasebno rabo, mu mora biti 

omogočeno, da napravo za sledenje ob koncu delovnega časa lahko izključi. Verjetno je v 

praksi tako, da nas delodajalec ne preverja, dokler nam do neke mere zaupa. Problem nastane, 

ko opazi oziroma sumi na kršitev delovnega razmerja, kot na primer zamujanje, opravljanje 

drugih opravkov med delom, opravljanje osebnih telefonskih klicev s službenega telefona in 

podobno. Takrat je razumljivo, da poostri nadzor in skuša raziskati, kaj se dogaja v času, ko 

naj bi delavec za plačilo opravljal določeno delo. Menim, da lahko na tem področju veliko 

storimo sami in če delamo, kot predpisuje delovno razmerje ter službo jemljemo resno, bo 

tudi nadzor nad nami manjši. Seveda je veliko delodajalcev, ki pa nadzor opravljajo v vsakem 

primeru. Eden od načinov nadzorovanja zaposlenih so tudi kartice, s katerimi se registrirajo 

ob prihodu v službo in odjavijo ob odhodu iz službe. Te se mi zdijo zelo smiselne, saj 

preprečujejo razna zamujanja in predčasna odhajanja z delovnega mesta in s tem izboljšujejo 

disciplino na delovnem mestu. Tak način nadzorovanja se mi ne zdi niti najmanjši poseg v 

zasebnost delavca. 

V zadnjem času pa lahko v javnosti veliko zasledimo o novi tehnologiji (Cole in Wright 

2010), in sicer o brezpilotnih letalih, ki so se doslej uporabljala predvsem v vojaške namene. 

Sedaj pa je njihova raba v porastu, saj jih uporabljajo že vladne službe, obveščevalne agencije 

ipd., seveda vse prej kot za namen, kot za prvotni namen. Danes služijo za namen vohunjenja 

in nadzorovanja. V Sloveniji teh brezpilotnih letal oziroma tako imenovanih »dronov« še ni, 

se pa Slovenska vojska zanima za nakup le teh. Uporaba brezpilotnih letal naj bi bila zelo 

sporna, saj je na ta letala možno namestiti kamere za slikovno snemanje in s tem bodo lahko v 

slovenski vojski z zračnega prostora nadzorovali svoje vojake tudi na terenskem delu, saj so 

povečave teh kamer zelo dobre (Knez 2013). Torej bi lahko na nek način šlo za nov poseg v 

zasebnost na delovnem mestu . 
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3 KRAJŠI PREGLED PRAVNE UREDITVE ZASEBNOSTI NA DELOVNEM 

MESTU 

Pravica do zasebnosti na delovnem mestu se je skozi zgodovino uredila tako v mednarodni 

kot domači zakonodaji. V mednarodni jo varuje Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencija Sveta Evrope o zaščiti posameznikov 

glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, Direktiva evropskega parlamenta in Sveta 

95/46/ES ter Uredba Evropskega sveta 45/2001. V domači zakonodaji pa je zasebnost urejena 

najprej z Ustavo RS nato pa še po področjih z ostalimi zakoni, ki so bili pisani v skladu z 

Ustavo RS. Tako so za zasebnost na delovnem mestu pomembni Zakon o varstvu osebnih 

podatkov, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o informacijskem pooblaščencu in Kazenski 

zakonik.  

3.1 Mednarodna zakonodaja 

Mednarodno pravno varstvo je le eno izmed mnogih pravnih varstev pravice do zasebnosti. 

Ustava RS določa, kako lahko mednarodne pravne akte uporabljamo prebivalci Republike 

Slovenije. Vsi zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli 

mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. V primeru, ko so 

mednarodne pogodbe ratificirane in objavljene, se uporabljajo neposredno (8. člen Ustave 

RS). Tako lahko, če se zgodi, da nimamo ustrezne zakonodaje za določeno področje, 

uporabimo neposredno mednarodni pravni akt (Šturm 2011). 

Splošno deklaracijo o človekovih pravicah je sprejela Generalna skupščina Združenih 

narodov (1948) 10. decembra 1948 z resolucijo 217 A. Države podpisnice so se zavezale, da 

bodo s svojim pravnim redom zagotavljale pravice, ki jih deklaracija navaja. Obravnava 

osnovne človekove pravice in svoboščine, politične in državljanske pravice ter socialne, 

ekonomske in kulturne pravice. Pravico do zasebnosti obravnava v 12. členu kot osnovno 

državljansko pravico, ki določa, da se nikogar ne sme nadlegovati s samovoljnim 

vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, družino, stanovanje ali dopisovanje ter tudi ne 

napadati njegove časti in ugleda. Vsakemu posamezniku mora biti omogočeno zakonsko 

varstvo pred takšnim vmešavanjem ali napadi (12. člen Splošne deklaracije o človekovih 

pravicah). Splošna deklaracija je nekakšen odgovor ali reakcija mednarodne skupnosti na 

veliko kršitev človekovih pravic (Lampe 2010). V velikem številu mednarodnih pogodb je 

uporabljena kot temelj pogodbe, uporabljajo pa jo tudi nekatera nacionalna sodišča in politika 

(Lampe 2010). Pomenila bi naj nekakšno prelomnico v pravu človekovih pravic. Vsebuje zelo 

pomembno omejitev, ki predpisuje, da so lahko človekove pravice omejene le z zakonom, 

katerega izključni namen je zavarovati osebno priznanje in spoštovanje človekovih pravic in 

svoboščin drugih (Lampe 2010). 
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Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS, št. 35/92-MP, 9/92) 

je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966. Veljati je začel nekaj 

mesecev manj kot deset let kasneje. Države podpisnice pakta so se v 17. členu tega pakta 

dogovorile tudi o pravici do vmešavanja v zasebnost. Določile so, da ima vsakdo pravico do 

zakonskega varstva v primeru vmešavanja v njegovo zasebno življenje, družino, stanovanje 

ali dopisovanje (17. člen). Nad izvajanjem pakta bdi nadzorni organ, imenovan Odbor za 

človekove pravice, ki ga sestavlja 18 pravnih strokovnjakov (28. člen Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah). Odbor je popolnoma neodvisen organ, njegove člane pa 

na posebnem sestanku, sklicanem s strani generalnega sekretarja Združenih narodov, volijo 

države članice s seznama, ki je vnaprej pripravljen. Pakt predvideva dve obliki nadzora, in 

sicer mora država članica sama poročati o izvajanju pakta, ter drugi način, ko lahko država 

članica sproži postopek proti drugi državi članici, za katero trdi, da ne upošteva določil Pakta. 

Varstvo, ki ga omogoča pakt, pa seveda ni tako učinkovito kot varstvo na podlagi Evropske 

konvencije človekovih pravic (Lampe 2004). 

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

RS, št. 7-41/1994) je mednarodna pogodba, ki jo je po drugi svetovni vojni pripravil Svet 

Evrope in je bila sprejeta 3. septembra 1953. V prvem členu določa, da je temeljna obveznost 

držav članic zagotoviti človekove pravice vsakomur, ki je v njeni pristojnosti, torej vsem, ne 

samo državljanom (1. člen EKČP). Del odločanja država s pristopom h konvenciji prepusti 

Evropskemu sodišču za človekove pravice (46. člen EKČP). To je vsekakor dobro, saj je 

ljudem omogočeno varstvo človekovih pravic ne samo na državnem nivoju, ampak tudi na 

evropskem. Področje zasebnosti obravnava v osmem členu, ki določa, da ima vsakdo pravico 

do svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. Razen v 

izjemah, ko je tako zakonsko določeno in nujno v demokratični družbi zaradi javne ali 

državne varnosti in ekonomske blaginje države, da se prepreči ta nered ali zločin in se 

zavarujejo zdravje, morala ali pravice in svoboščine drugih ljudi, se država v uveljavljanje te 

pravice ne sme vmešavati (8. člen). V primerjavi z Ustavo RS so pravice, določene z EKČP, 

manj popolne, manj podrobne in manj zahtevne. Tako, da nam Ustava omogoča nekako večje 

varstvo temeljnih pravic (Ribičič 2010). 

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 

podatkov (Uradni list RS, št. 3-18/1994) je bila sprejeta s strani Sveta Evrope z namenom 

zagotavljanja spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin vsakemu posamezniku predvsem na 

področju avtomatske obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi 

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

referenčno besedilo, ki je bilo s strani Evropskega parlamenta sprejeto 24. oktobra 1995. S 

svojimi določili zagotavlja ravnovesje med visoko ravnjo varstva pravice do zasebnosti 

posameznika in prostim pretokom osebnih podatkov v Evropski uniji. Določa stroge meje na 
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področju zbiranja in obdelave osebnih podatkov in zahteva vzpostavitev neodvisnega 

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

Uredba ES, št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Uradni list 

RS, št. 008, 12/01) je bila sprejeta s strani Evropskega Sveta 18. decembra 2000 z namenom 

varstva osebnih podatkov in obdelave le teh. Tako so institucije in organi, ki so ustanovljeni 

na podlagi pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, dolžni varovati pravico do zasebnosti 

fizičnih oseb in s tem tudi pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov. S to uredbo je 

bil ustanovljen neodvisen nadzorni organ, ki nadzoruje upoštevanje določb te uredbe (41. 

člen). 

3.2 Slovenska zakonodaja 

Tako kot mednarodno je pravica do zasebnosti urejena tudi na ravni države. Ustava ji daje 

značilnost ustavne pravice, ki je »najvišja« pravica v državi. Podrobneje jo urejajo področni 

zakoni, in sicer na področju pravice do zasebnosti na delovnem mestu je to ZDR. Pomemben 

je tudi ZVOP-1, ki ureja področje osebnih podatkov, ki so pomemben del pravice do 

zasebnosti. ZInfP je za področje zasebnosti pomemben, ker IP določa pristojnosti na področju 

varstva osebnih podatkov, ki so del zasebnosti. Vse sankcije v primerih kršitev pa so določene 

v KZ. Zasebnost je urejena še v civilnem pravu z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP, 

Uradni list RS, št. 26/99, 83/02 Skl.US: U-I-21/02-6, 96/02, 12/03-UPB1, 58/03 Odl.US: U-I-

255/99-28, 73/03 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/04, 2/04-ZDSS-1 (10/04 popr.), 36/04-UPB2, 

69/05 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/06 Odl.US: U-I-

55/04-10, Up-90/04-15, 69/06 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/07, 73/07-UPB3, 

101/07 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/07 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 

45/08-ZArbit, 45/08, 62/08 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/08 Odl.US: U-I-146/07-

34, 116/08 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/08 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/09 

Skl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 57/09 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/10 Odl.US: U-I-

164/09-13, 49/10 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/10 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/10 Odl.US: U-I-

161/10-12, 43/2011, 58/11 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-

1375/09-9, 75/12 Odl.US: U-I-74/12-6 (76/12 popr.), 40/2013 Odl.US: U-I-290/12-9, 92/13 

Odl.US: U-I-134/10-28, 10/14 Odl.US: U-I-48/11-10, Up-274/11-9) in Obligacijskem 

zakoniku (OZ), ki imata pomembno vlogo, če pride do kršitve in kasneje do postopkov 

sankcioniranja kršitelja. 

Ustava Republike Slovenije je najvišji pravni akt v Republiki Sloveniji. Sprejeta je bila 23. 

decembra 1991. Področje pravice do zasebnosti zaradi obsežnosti obravnava več členov 

Ustave Republike Slovenije. 35. člen Ustave zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in 

duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. Prostorska zasebnost je 

obravnavana v 36. členu Ustave RS, ki prepoveduje kakršenkoli poseg v stanovanje 

posameznika brez njegove navzočnosti. Komunikacijska zasebnost je obravnavana v 37. 
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členu Ustave RS, ki določa, da se lahko samo na podlagi zakona za določen čas ne upošteva 

varstvo tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove zasebnosti. Seveda samo v 

primeru, ko je to nujno potrebno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost 

države. Varstvo osebnih podatkov je obravnavano v 38. členu Ustave Republike Slovenije, ki 

prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zakon v 

tem členu tudi določa, da se ima vsakdo pravico seznaniti z zbranimi podatki, ki se nanašajo 

nanj. V primeru zlorabe pa ima posameznik pravico do sodnega varstva. 

Zakon o delovnih razmerjih posebej ne obravnava slikovnega snemanja na delovnem mestu. 

Na splošno v svojem 44. členu določa, da mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo 

osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost (44. člen ZDR).V svojem 46. členu pa 

obravnava zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, kamor spadajo tudi slikovni 

posnetki videonadzornih kamer. Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo, 

uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno z ZDR ali katerim izmed 

drugih zakonov oziroma, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti, ki jih 

določa delovno razmerje. Te podatke lahko zbira, obdeluje in uporablja samo za to 

pooblaščena oseba s strani delodajalca. V primeru, ko za zbrane osebne podatke ni več 

zakonske podlage, pa jih je potrebno nemudoma prenehati uporabljati in izbrisati. Vse te 

določbe 46. člena ZDR veljajo tudi za podatke kandidatov za delovno razmerje (46. člen 

ZDR). 46. člen ZDR-ja tako določa varstvo osebnih podatkov delavcev oziroma zaposlenih in 

kandidatov oziroma oseb, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto. Podlaga za te 

določbe tega člena je vsekakor ZVOP-1, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe za 

preprečevanje neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov (1 člen ZVOP-1). Zakon o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06) pa določa, katere podatke o delavcu 

lahko delodajalec zbira in obdeluje oziroma jih mora zbirati (13. člen ZEPDSV).  

Zakon o varstvu osebnih podatkov že s samim imenom zakona pove, da obravnava varstvo 

osebnih podatkov. Določa pravice obveznosti, načela in ukrepe za preprečevanje neustavnih, 

nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov (1. člen ZVOP-1). Vsi ti podatki morajo biti obdelani zakonito in pošteno, 

kar pomeni, da se lahko osebne podatke obdeluje skladno z zakonom oziroma na podlagi 

splošnih pooblastil iz zakona (Pirc Musar idr. 2006). V Zakonu o varstvu osebnih podatkov je 

videonadzor obravnavan od 74. člena do 78. člena omenjenega zakona, kje je določeno, pod 

kakšnimi pogoji se mora izvajati videonadzor, da posamezniku ni storjena kakršnakoli kršitev 

na področju pravice do zasebnosti. ZVOP določa, da mora oseba, ki izvaja videonadzor, 

objaviti obvestilo, da se videonadzor izvaja ter kdo je izvajalec videonadzora in kontaktno 

številko za pridobitev informacij o shranjevanju podatkov, ki se pridobijo z izvajanjem 

videonadzora (74. člen ZVOP-1). Že 19. člen tega zakona določa, da mora biti posameznik v 

primeru, ko osebni podatki niso bili zbrani neposredno od njega, najkasneje ob vpisu ali 

posredovanju osebnih podatkov, s strani upravljalca osebnih podatkov ali njegovega 
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zakonitega zastopnika, obveščen o podatkih o upravljalcu osebnih podatkov ter o morebitnem 

zastopniku in o namenu obdelave osebnih podatkov (19. člen ZVOP-1). Določeno je, da mora 

biti videonadzorni sistem nedostopen nepooblaščenim osebam (74. člen ZVOP-1). Za 

varovano okolje, kjer se shranjujejo osebni podatki, je potrebno voditi tudi evidenco dostopov 

tako, da se resnično prepreči dostop nepooblaščenim osebam. Pravila za zavarovanje osebnih 

podatkov določa 24. člen tega zakona, ki predpisuje varovanje prostorov, opreme in sistemsko 

programske opreme vključno z vhodnimi in izhodnimi enotami, kar pomeni, da je potrebno 

varovati zunanje naprave, ki omogočajo prenos podatkov v in iz računalniškega sistema. 

Varovati je potrebno računalniško opremo in programe, s katerimi se obdelujejo osebni 

podatki ter preprečiti dostop nepooblaščenim osebam pri prenosu osebnih podatkov (24. člen 

ZVOP-1). Pri določbi nedostopnosti videonadzornega sistema nepooblaščenim osebam je 

potrebno upoštevati tudi 25. člen ZVOP, ki določa, da so upravljalci osebnih podatkov in 

pogodbeni obdelovalci dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov na način, ki je 

določen v 24. členu ZVOP. Predpisati morajo postopke in ukrepe, s katerimi zavarujejo 

osebne podatke, ter osebe, ki odgovarjajo za določeno zbirko osebnih podatkov in osebe, ki 

lahko obdelujejo določene osebne podatke, ker tako določa narava njihovega dela (25. člen 

ZVOP-1). Po ZVOP je potrebno zagotoviti tudi ustrezen način blokiranja, uničenja ter izbrisa 

osebnih podatkov, kar pomeni, da jih je potrebno na ustrezen način uničiti, ko se le-ti ne 

uporabljajo več oziroma, ko tako predpisuje zakon. Pri vseh ukrepih za zavarovanje osebnih 

podatkov pa je potrebno omogočiti tudi, da je razvidno, kdaj je bil osebni podatek vnesen v 

zbirko osebnih podatkov, kdo in kdaj ga je uporabljal ali kako drugače obdelal. Zakonsko je 

določeno, da so osebe, ki opravljajo dela pri obdelovalcih osebnih podatkov, dolžne varovati 

tajnost teh podatkov. (24. člen ZVOP-1). Vse to je zelo pomembno pri videonadzoru na 

delovnem mestu, saj pri slikovnem snemanju nastane zbirka podatkov in pride do obdelave le 

teh. Izvajanje videonadzora v delovnih prostorih je posebej obravnavano področje v 77. členu 

ZVOP, ki določa, da se lahko videonadzor izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno 

potrebno za varnost ljudi ali premoženja, ter za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih 

skrivnosti in ni mogoče enake varnosti doseči z milejšimi sredstvi. V prostorih izven 

delovnega mesta, kot so garderobe, dvigala in sanitarni prostori, zakon izvedbo videonadzora 

prepoveduje. Ta določba nekako preprečuje popolni poseg v zasebnost delavca na delovnem 

mestu, saj bi v primeru, da bi se tudi v sanitarnih prostorih izvajal videonadzor, delavcu bila 

kršena temeljna človeška pravica do zasebnosti. Tako kot določa že 74. člen tega zakona, da 

mora biti oseba obveščena o izvajanju videonadzora, 77. člen samo še podkrepi in natančneje 

opredeli, da se v primeru, da se izvaja videonazor nad delavcem, delavca o tem pisno obvesti 

o izvajanju videonadzora. Delodajalec se mora pred izvajanjem videonadzora v osebi javnega 

ali zasebnega sektorja posvetovati z reprezentativnim sindikatom. Izjeme pri izvajanju 

videonadzora so področje obrambe države, obveščevalno-varnostne dejavnosti države in 

varovanje tajnih podatkov, za katere velja, da se delodajalcu ni potrebno posvetovati z 

reprezentativnim sindikatom in mu prav tako ni potrebno zaposlenih predhodno pisno 

obvestiti o izvajanju videonadzora (77. člen ZVOP-1). Tako je seveda zaradi večanja varnosti 
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države, ki jo določa predvsem Zakon o obrambi države, ki ureja vrsto, organizacijo in obseg 

obrambe države (1. člen Zakona o obrambi, ZObr, Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 

13/98 Odl.US: U-I-101/95, 33/00 Odl.US: U-I-313/98, 87/01-ZMatD, 47/02 (67/02 popr.), 

110/02-ZGO-1, 97/03 Odl.US: U-I-61/00-19, 40/04, 103/04-UPB1, 138/04 Skl.US: U-I-

329/04-7, 53/05 Skl.US: U-I-329/04-15, 117/07 Odl.US: UI-287/05-20, 46/10 Odl.US: U-I-

92/07-23).  

Zakon o Informacijskem pooblaščencu določa, da je informacijski pooblaščenec samostojen 

in neodvisen državni organ, ki je med drugim pristojen tudi za izvajanje inšpekcijskega 

nadzora nad izvajanjem zakona in drugi predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Pri 

izvajanju videonadzora prihaja do zbiranja in obdelave osebnih podatkov, zato je na tem 

področju potrebno omeniti tudi Zakon o informacijskem pooblaščencu, ki Informacijskemu 

pooblaščencu določa pristojnosti in naloge na področju osebnih podatkov. Zakon določa, da je 

IP pristojen za odločanje o pritožbah posameznika, ki mu upravljalec osebnih podatkov ni 

ugodil, ko se je želel seznani s podatki, do katerih ima zakonsko pravico (2. člen). 

Kazenski zakonik obravnava področje zasebnosti v 137., 138., 139. in 140. členu. Večji 

poudarek je na področju zvočnega snemanja ali prisluškovanja. Slikovno snemanje obravnava 

138. člen Kazenskega zakonika, ki pravi, da se oseba, ki neupravičeno slikovno snema ali 

naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem 

poseže v zasebnost, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Prav tako se 

kaznuje oseba, ki tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi oziroma tretji osebi na 

kakršenkoli drug način omogoči, da se seznani s posnetkom. Za uradne osebe pa kazen za 

takšna kazniva dejanja znaša od tri mesece do petih let zapora (od 137. do 140. člena 

Kazenskega zakonika RS). 

V primeru, ko za določeno osebo obstaja sum, da je sodelovala pri izvrševanju kaznivih 

dejanj, 150. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS št. 63/1994, Up-402/12-

16, U-I-86/12-1, 47/2013) določa, da se lahko odredi nadzor oziroma snemanje telefonskih 

pogovorov in prisluškovanje v prostorih. Enako pa ne velja za slikovno snemanje oziroma 

videonadzor (150. člen). 

Zasebnost je, kot sem že omenila, v Sloveniji varovana tudi v civilnem pravu, in sicer z ZPP 

in Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/200132/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-

300/04-25, 29/2007 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-

207/08-10, Up-2168/08-12). 

Obligacijski zakonik določa splošna pravila in temeljna načela za vsa obligacijska razmerja. 

Za delovno razmerje, ki ga ureja Zakon o delovnih razmerjih, se uporabljajo določbe 

Obligacijskega zakonika glede tistih vprašanj, ki jih ZDR ne vsebuje (1. člen OZ). V primeru 

telesnih ali duševnih bolečin, zmanjšanja življenjske aktivnosti, razžalitve dobrega imena ali 

časti, okrnitve osebnostne pravice, kamor pravica do zasebnosti seveda spada, lahko 
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oškodovanec na podlagi 179. člena zakona vloži zahtevek za odškodnino. Do okrnitve 

osebnostne pravice pa pri slikovnem snemanju na delovnem mestu seveda lahko pride in 

posledično so lahko delavcu prizadene duševne bolečine (179. člen OZ). 

S pregledom zakonodaje sem ugotovila, da je sama pravica do zasebnosti natančno 

opredeljena tako v slovenski kot tudi mednarodni zakonodaji. Vsa področja zasebnosti so 

dobro varovana že s samo Ustavo, ki je najvišji državni pravni akt. Zakon o delovnih 

razmerjih prav posebej pravice do zasebnosti na delovnem mestu ne obravnava in tudi ne 

slikovnega snemanja. Videonazor na delovnem mestu je podrobneje urejen v Zakonu o 

varstvu osebnih podatkov. Pravica do zasebnosti je torej kot temeljna človekova pravica 

dobro zakonsko varovana, natančneje pa bi bila lahko opredeljena že na delovnem mestu. 

Naredila sem kratek tabelaričen pregled Mednarodne in Slovenske zakonodaje na področju 

zasebnosti (preglednica 2).  

Preglednica 2: Pregled mednarodne zakonodaje s področja zasebnosti na delovnem 

mestu 

Pravni vir Vsebina 

Splošna deklaracija o človekovih 

pravicah in svoboščinah 

Pravica do zasebnosti kot osnovna državljanska pravica (12. 

člen), prepoveduje kakršnokoli samovoljno vmešavanje v 

posameznikovo zasebno življenje, družino, stanovanje, čast, 

ugled … 

Določa zakonsko varstvo v primeru kršitve pravice. 

Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščin 

 

Mednarodna pogodba s strani Sveta Evrope, pravica do 

zasebnosti je omogočena vsakomur (8. člen), javna oblast se v 

izvrševanje pravice ne sme vmešavati. 

Mednarodni pakt o državljanskih 

in političnih pravicah 

Generalna skupščina Združenih narodov, vsakdo ima pravico 

do zakonskega varstva v primeru vmešavanja v njegovo 

pravico do zasebnosti. 

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti 

posameznikov glede na 

avtomatsko obdelavo osebnih 

podatkov 

Zagotavljanje temeljnih pravic predvsem na področju 

avtomatske obdelave osebnih podatkov. 

Direktiva Evropskega parlamenta 

in Sveta 95/46/ES 

Stroge meje na področju zbiranja in obdelave osebnih 

podatkov, zagotavlja ravnovesje med varstvom pravice do 

zasebnosti in prostim pretokom osebnih podatkov. 

Uredba ES št. 45/2001 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov 

Varstvo osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov, 

ustanovljen evropski nadzorni organ. 
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Preglednica 3: Pregled slovenske zakonodaje s področja zasebnosti na delovnem mestu 

Ustava Republike Slovenije Zagotavlja nedotakljivost ene temeljnih človekovih pravic; 

pravice do zasebnosti. 

Zakon o delovnih razmerjih Zbiranje in obdelava osebnih podatkov. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov Varstvo osebnih podatkov določa pogoje, pod katerimi se sme 

izvajati videonadzor na delovnem mestu in v drugih prostorih. 

Zakon o Informacijskem 

pooblaščencu Republike Slovenije 

Določa pristojnosti Informacijskemu pooblaščencu na področju 

zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kar je pomembno tudi 

na področju videonadzora na delovnem mestu.  

Kazenski zakonik Denarna kazen ali kazen z zaporom do enega leta za kršitelje, 

ki neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek 

drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri 

tem poseže v zasebnost. 

Zakon o kazenskem postopku Določa primere, ko se lahko odredi nadzor zvočnega ali 

slikovnega snemanja 

Obligacijski zakonik Omogoča posamezniku vložitev zahteve za prenehanje kršitve 

katere od osebnostnih pravic 
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4 RAZISKAVA PRAVICE DO ZASEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU NA 

PODROČJU ŠALEŠKE REGIJE 

Empirični del diplomskega dela sestavlja analiza raziskave, ki je bila opravljena na področju 

Šaleške regije v izbranih podjetjih, kjer imajo v delovnih prostorih nameščene video nadzorne 

kamere. Dodano je kratko priporočilo, ki je nastalo na podlagi vseh spoznanj ob nastajanju 

diplomskega dela. 

4.1 Metodologija 

Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz dveh tipov 

vprašanj, in sicer z likertovo lestvico in nekaj kratkih vprašanj zaprtega tipa. Anketiranci so 

morali obkroževati stopnjo strinjanja s postavljenimi trditvami, ki so se nanašale na splošno 

področje pravice do zasebnosti na delovnem mestu in na njihove osebne izkušnje z omenjeno 

pravico ter posegi vanjo. Na koncu vprašalnika so tri demografska vprašanja o spolu, starosti 

in izobrazbeni strukturi. Anketa je bila izvedena na vzorcu petdesetih anketiranih, od tega na 

petindvajset zaposlenih v proizvodni dejavnosti in na petindvajset zaposlenih v trgovski 

dejavnosti na področju Šaleške regije. Težko je bilo najti podjetje, ki je dovolilo izvedbo 

ankete med njihovimi zaposlenimi. Po treh zavrnitvah delodajalcev, ki uporabljajo 

videonadzor, mi je uspelo pridobiti dovoljenje trgovskega podjetja za izvedbo ankete. Zaradi 

anonimnosti podrobnejših podatkov o podjetjih ne navajam. V proizvodnih podjetjih mi 

dovoljenja delodajalca ni uspelo pridobiti, zato je bila anketa izvedena med naključnimi 

delavci, ki so zapuščali delovno mesto. Predpogoj, da je delavec ustrezal vzorcu anketiranih, 

je bil, da je na delovnem mestu, kjer opravlja svoje delo, nameščena video nadzorna kamera. 

Odzivnost delavcev je bila zelo slaba najverjetneje zaradi občutljivosti obravnavane teme. 

Analiza je narejena s pomočjo stolpčnih ter tortnih grafikonov in tabel. 

4.2 Opis vzorca 

Med anketiranimi osebami je več kot polovica žensk, natančneje 78 odstotkov žensk in 22 

odstotkov moških (Slika 1). 

 

Slika 1: Spolna struktura anketiranih 
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Med anketiranimi so bile po spolu tudi glede na zaposlitveno dejavnost prevladujoče ženske. 

Nekoliko večji delež moških je med anketiranimi v proizvodnji (Slika 2). 

 

Slika 2: Spolna struktura anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost 

2 odstotka sodelujočih v anketi je starih manj kot dvajset let, dobra desetina anketiranih od 21 

do 30 let, 30 odstotkov anketiranih od 31 do 40 let, 28 odstotkov anketiranih od 41 do 50 let 

in ravno tako 28 odstotkov anketiranih nad 50 let (Slika 3). 

 

Slika 3: Starostna struktura anketiranih 

Primerjava po starostni strukturi pokaže, da med anketiranimi v proizvodnji ni bilo niti enega 

anketiranega starega pod dvajset let, večja sta delež starih med 31 in 40 let in 41 in 50 let; 

zato pa je manjši delež najstarejših anketirancev (Slika 4). 
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Slika 4: Primerjava starostne strukture glede na zaposlitveno dejavnost 

Med anketiranimi ima 44 odstotkov anketiranih zaposlenih poklicno izobrazbo, dobra tretjina 

anketiranih tehnično. 8 odstotkov anketiranih ima višjo stopnjo izobrazbe, 4 odstotke 

anketiranih več kot višjo stopnjo izobrazbe in desetina anketiranih manj kot poklicno 

izobrazbo (Slika 3). 

 

Slika 5: Izobrazbena struktura anketiranih 

Največja razlika pri izobrazbeni strukturi anketiranih se kaže pri poklicni stopnji izobrazbe, 

saj je anketiranih z omenjeno stopnjo izobrazbe v proizvodnji slaba četrtina, medtem ko jih je 

v trgovini več kot polovica. Med delavci v proizvodni dejavnosti je tudi več tistih, ki imajo 

več kot višjo stopnjo izobrazbe (Slika 6). 
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Slika 6: Primerjava izobrazbene strukture anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost 

4.1 Analiza raziskave 

V raziskavi, ki je bila izvedena na področju Šaleške regije, je bil cilj izvedeti, kako so delavci 

seznanjeni o pravici do zasebnosti na delovnem mestu in ugotoviti prisotnost teh kršitev na 

območju regije med anketiranimi. Ravno tako je bilo postavljeno vprašanje, če si anketirani 

sploh upajo ukrepati v primerih kršitev. 

Vsa vprašanja so analizirana najprej na vzorcu vseh anketiranih skupaj in nato primerjalno 

gledano na zaposlitveno dejavnost, torej anketirane, zaposlene v proizvodni dejavnosti, in 

anketirane, zaposlene v trgovini. 

Več kot polovica anketiranih se strinja ali popolnoma strinja, da se videonadzor na delovnem 

mestu v Sloveniji uporablja predvsem za nadzor delavcev kot pa iz kakšnih koli drugih 

varnostnih razlogov, medtem ko se dobra četrtina anketiranih ne more natančneje opredeliti. 

Manjši je delež tistih anketiranih, ki se s trditvijo ne strinjajo ali nikakor ne strinjajo. 6 

odstotkov anketiranih se ne strinja s postavljeno trditvijo in 2 odstotni točki anketiranih manj 

se nikakor ne strinja, da je videonadzor namenjen predvsem nadzoru zaposlenih (Slika 7). 

 

Slika 7: Strinjanje anketiranih s trditvijo »Videonadzor na delovnem mestu se v 
Sloveniji v splošnem bolj uporablja za nadzor delavcev kot pa iz drugih varnostnih 

razlogov.« 
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Kot je razvidno v Sliki 8, se največja razlika pri odgovorih o trditvi kaže pri strinjanju 

anketiranih, saj se več kot polovica anketiranih v proizvodnji strinja, da se videonadzor v 

Sloveniji v splošnem bolj uporablja za nadzor delavcev kot za nadzor samega delovnega 

procesa, medtem ko je takih med anketiranimi v trgovini le slaba četrtina. Nasprotno pa je 

dobra tretjina anketiranih v trgovini mnenja, da trditev niti ne drži niti drži, medtem ko je 

takih v proizvodnji le petina anketiranih (Slika 8). Menim, da je razlog temu, da delodajalci v 

trgovinah pogosto navajajo, da se videonadzor uporablja z namenom zaščite pred krajami 

strank. 

 

Slika 8: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Videonadzor na delovnem mestu se v Sloveniji v splošnem bolj uporablja za nadzor 

delavcev kot pa iz drugih varnostnih razlogov.« 

Mnenja o številu kršitev zasebnosti na delovnem mestu v Sloveniji so različna. Na splošno 

anketirani menijo, da se v Sloveniji zgodi veliko kršitev zasebnosti na delovnem mestu, saj je 

le 2 odstotka tistih anketiranih, ki se nikakor ne strinjajo s postavljeno trditvijo (Slika 9). 

 

Slika 9: Strinjanje anketiranih s trditvijo »Menim, da je v Sloveniji veliko kršitev 

pravice do zasebnosti na delovnem mestu.« 
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Med anketiranimi proizvodnimi delavci se dobra tretjina strinja, da je v Sloveniji veliko 

kršitev pravice do zasebnosti na delovnem mestu in 28 odstotkov takšnih, ki se popolnoma 

strinjajo s tem. Torej se med delavci, zaposlenimi v proizvodnji, več kot polovica anketiranih 

strinja ali popolnoma strinja s to trditvijo. Tistih anketiranih, ki menijo, da trditev ne drži, pa 

je dobra desetina. Odstopanje pri tej trditvi se kaže v nestrinjanju z njo. V trgovini se namreč 

4 odstotki anketiranih ne strinjajo, da je v Sloveniji veliko kršitev pravice do zasebnosti na 

delovnem mestu, v proizvodnji takih anketiranih ni. Med anketiranimi v trgovini je glede na 

proizvodnjo za 20 odstotnih točk manj tistih, ki se popolnoma strinjajo z dano trditvijo (Slika 

10). 

 

Slika 10: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Menim, da je v Sloveniji veliko kršitev pravice do zasebnosti na delovnem mestu.« 

Anketirani menijo, da bo z večanjem stopnje brezposelnosti v Sloveniji kršitev na področju 

zasebnosti na delovnem mestu s strani delodajalcev še več. Niti en anketirani se popolno ne 

strinja s to trditvijo, skoraj tri četrtine anketiranih pa se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo 

(Slika 11). Menim, da je to zelo zaskrbljujoče in hkrati povsem pričakovano, saj delodajalci v 

veliki meri izkoriščajo stanje na trgu dela. 

 

Slika 11: Strinjanje anketiranih s trditvijo »Ob višji stopnji slovenske brezposelnosti 

lahko pričakujemo več kršitev zasebnosti na delovnem mestu.« 
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Več kot polovica anketiranih v proizvodni dejavnosti se strinja, da bo z višanjem stopnje 

brezposelnosti kršitev s strani delodajalcev v pravico do zasebnosti še več. Slaba četrtina 

anketiranih proizvodnih delavcev se popolnoma strinja s tem. V trgovini je delež tistih 

anketiranih, ki se strinjajo ali popolnoma strinjajo s trditvijo, nekoliko manjši. Največja 

podobnost med anketiranimi v proizvodnji in trgovini se pri tej trditvi kaže pri nestrinjanju z 

njo, saj je delež pri obeh skupinah enak 8 odstotkom anketiranih. Pomembno je poudariti, da 

se nihče od anketiranih tako v proizvodnji kot v trgovini nikakor ne strinja, da bo delež 

kršitev pravice do zasebnosti na delovnem mestu z višanjem stopnje brezposelnosti višji. 

Torej anketirani v splošnem pričakujejo povečano stopnjo kršitev pravice do zasebnosti na 

delovnih mestih (Slika 12). 

 

Slika 12: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Ob višji stopnji slovenske brezposlenosti lahko pričakujemo več kršitev zasebnosti na 

delovnem mestu.« 

Anketirani menijo, da bi morala vsaka žrtev posega v pravico do zasebnosti kršitev prijaviti 

pristojnim organom, saj se jih s to trditvijo strinja ali popolnoma strinja kar 82 odstotkov vseh 

anketiranih (Slika 13).  

 

Slika 13: Strinjanje anketiranih s trditvijo »Delavec, ki mu delodajalec poseže v pravico 

do zasebnosti, bi moral vsako kršitev prijaviti.« 
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V proizvodni dejavnosti se več kot polovica anketiranih popolnoma strinja, da bi morale žrtve 

posega v pravico do zasebnosti vsako kršitev prijaviti, medtem ko je takih anketiranih v 

trgovini za 20 odstotnih točk manj. Ti anketirani v trgovini se namreč s tem niti ne strinjajo 

niti strinjajo. Največja podobnost se kaže v strinjanju s to trditvijo, saj je delež pri obeh 

skupinah anketiranih enak 40 odstotkom anketiranih v posamezni skupini (Slika 14). 

 

Slika 14: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Delavec, ki mu delodajalec poseže v pravico do zasebnosti, bi moral vsako kršitev 

prijaviti.« 

Drugi del ankete je namenjen analizi stanja na področju Šaleške regije na področju pravice do 

zasebnosti na delovnem mestu. Raziskava je pokazala, da je več kot četrtina anketiranih bila 

žrtev posega v pravico do zasebnosti na delovnem mestu (Slika 14 ). 

 

Slika 15: Delež žrtev posegov v zasebnost na delovnem mestu v Šaleški regiji 

Večji delež kršitev naj bi se, kot je pokazala raziskava, zgodil v proizvodni dejavnosti, saj je 

40 odstotkov anketiranih, zaposlenih v proizvodnji, že bila žrtev posega v pravico do 
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zasebnosti. V trgovini je med anketiranimi teh žrtev manj in jih je 16 odstotkov (Slika 16). 

 

Slika 16: Delež žrtev posega v zasebnost na delovnem mestu glede na zaposlitveno 

dejavnost 

Analiza raziskave je pokazala, da se za prijavo odloči le malo anketirancev, saj se je od 28 

odstotkov tistih anketiranih, ki so že kdaj bili žrtev posega v zasebnost na delovnem mestu, 

kršitev prijavila ena oseba, kar predstavlja 2 odstotka vseh anketiranih (Slika 17). Rezultat je 

zelo zaskrbljujoč, saj se kot kaže, žrtve med anketiranimi niso prijavile kršiteljev pristojnim 

organom. Sklepam lahko, da je vzrok, da se žrtve v veliki večini ne odločijo za prijavo, 

predvsem straha pred izgubo službe.  

 

Slika 17: Delež žrtev kršitve pravice do zasebnosti, ki so kršitev prijavile. 

Za prijavo kršitev se odloča več anketiranih, zaposlenih v trgovini, saj jih je med 

anketiranimi, ki so že bili žrtev kršitve pravice do zasebnosti na delovnem mestu, prijavo 

podala četrtina anketiranih, medtem ko je v proizvodnji stanje zaskrbljujoče, saj se za prijavo 

kršitve ni odločila niti ena žrtev med anketiranimi (Slika 18). Še toliko bolj pomembno se mi 
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zdi, da bi proizvodni delavci prijavljali storjene kršitve, ker se, kot je pokazala analiza 

raziskave, v proizvodni dejavnosti zgodi več kršitev pravice do zasebnosti kot v trgovinski. 

 

Slika 18: Delež žrtev kršitve pravice do zasebnosti, zaposlenih v proizvodni dejavnosti, 

ki so kršitev prijavile, glede na zaposlitveno dejavnost. 

Velika večina vseh anketiranih se strinja ali popolnoma strinja, da se kršitve najpogosteje ne 

prijavijo zaradi strahu pred izgubo službe. Le 6 odstotkov je tistih anketiranih, ki se s tem ne 

strinjajo; nihče od anketiranih pa se s tem nikakor ne strinja (Slika 19). 

 

Slika 19: Strinjanje s trditvijo »Žrtve posegov v zasebnost na delovnem mestu kršitev 

najpogosteje ne prijavijo, ker se bojijo izgubiti službo.« 

80 odstotkov anketiranih v proizvodnji meni, da se žrtve bojijo prijaviti kršitev zaradi strahu 

pred izgubo službe, medtem ko je takih anketiranih v trgovini nekaj odstotkov manj. Drugih 

večjih razlik pri odgovorih na to vprašanje ni, saj so so bili anketirani precej enotni s to 

razliko, da so stopnje strinjanja različne (Slika 20). 
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Slika 20: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Žrtve posegov v zasebnost na delovnem mestu kršitev najpogosteje ne prijavijo, ker se 

bojijo izgubiti službo.« 

Zanimiv je rezultat raziskave, da se od vseh anketiranih le 15 odstotkov spomni, da so v času 

delovnega razmerja ali ob sklenitvi le tega, podpisali izjavo o seznanitvi z izvajanjem 

videonadzora na delovnem mestu. Skoraj četrtina anketiranih je takšnih, ki izjave niso 

podpisali, dobra desetina anketiranih pa se podpisa ne spomni (Slika 21). 

 

Slika 21: Podpis izjave o seznanjenju z izvajanjem videonadzora na delovnem mestu 

V proizvodni dejavnosti naj niti ena oseba ne bi podpisala izjave o seznanjanju z izvajanjem 

videonadzora na delovnem mestu. Glede na to, da ZVOP-1 določa, da morajo biti delavci 

seznanjenji z izvajanjem videonadzora na delovnem mestu, sem pričakovala drugačne 

rezultate. V trgovini je stanje nekoliko boljše, saj je med anketiranimi izjavo podpisala več 

kot polovica anketiranih (Slika 22). 
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Slika 22: Podpis izjave med zaposlenimi o seznanjenju z izvajanjem videonadzora v 

delovnih prostorih glede na zaposlitveno dejavnost. 

Zadnji sklop trditev zajema področje, ki obravnava delodajalca, pri katerem je anketiranec 

zaposlen. Zanimivi so podatki, da se večina anketiranih ni niti strinjala niti ne strinjala s 

trditvijo, da njihov delodajalec videonadzor uporablja predvsem za nadzor delavcev (Slika 

23). Menim, da so anketirani nekako previdno odgovarjali na vprašanja glede svojega 

delodajalca. 

 

Slika 23: Strinjanje anketiranih s trditvijo, da njihov delodajalec videonadzor na 

delovnem mestu uporablja bolj za namene nadzora delavcev kot za nadzor samega 

delovnega procesa. 

Med delavci, anketiranimi v proizvodnji, jih je petina, ki se popolnoma strinjajo, da njihov 

delodajalec videonadzor uporablja predvsem za nadzor njih samih, medtem ko je v trgovini 

takih anketiranih le 4 odstotke. Prav tako je v proizvodnji več tistih anketiranih, ki se strinjajo 

s trditvijo, saj jih je takšnih slaba tretjina, v trgovini pa le slaba četrtina anketiranih. Najbolj 

enotni so si anketirani bili pri nestrinjanju s to trditvijo, delež je pri obeh skupinah enak (Slika 

60 % 

72 % 

24 % 

28 % 

16 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Da Ne Se ne spomnim

Trgovina 

Proizvodnja 

4 % 

5 % 

7 % 

7 % 

2 % 0 % Nikakor se ne strinjam

Se ne strinjam

Niti se ne strinjam niti se

strinjam

Strinjam se

Popolnoma se strinjam

Ne vem



36 

24). Menim, da je do največjih razlik pri tej trditvi prišlo zaradi različnega delovnega okolja. 

Zanimivo je, da anketirani menijo, da delodajalci v Sloveniji videonadzor uporabljajo 

predvsem za nadzor delavcev, ko pa vprašanje nanese na njihovega delodajalca, pa se s tem 

ne strinjajo več tako zelo. 

 

Slika 24: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo, 

da njihov delodajalec videonadzor na delovnem mestu uporablja bolj za namene 

nadzora delavcev kot za nadzor samega delovnega procesa. 

Od vseh anketiranih je le 16 odstotkov tistih anketiranih, ki se strinjajo, da do delodajalca 

zaradi videonadzora na delovnem mestu občutijo strah, 4 odstotki anketiranih se popolnoma 

strinjajo s trditvijo. S tem se nikakor ne strinja petina vseh vprašanih, 28 odstotkov 

anketiranih pa se ne strinja (Slika 25). 

 

Slika 25: Strinjanje vseh anketiranih s trditvijo »Do delodajalca čutim strah, ki ga 

povzroča z izvajanjem videonadzora na delovnem mestu.« 
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V proizvodni dejavnosti je več kot polovica tistih anketiranih, ki občutijo strah do delodajalca 

ravno zaradi videonadzora, v trgovini je teh le 4 odstotke. Medtem ko je v proizvodnji med 

anketiranimi slaba tretjina tistih, ki se nikakor ne strinjajo ali ne strinjajo s to trditvijo, je v 

trgovini takih več kot polovica anketiranih (Slika 26). 

 

Slika 26: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Do delodajalca čutim strah, ki ga povzroča z izvajanjem videonadzora na delovnem 

mestu.« 

Kot je pokazala analiza raziskave, anketirani zaposleni zaradi videonadzora na delovnem 

mestu ne čutijo večjega pritiska s strani delodajalca, saj je delež tistih, ki so se popolnoma 

strinjali s trditvijo, 15 odstoten (Slika 27). 

 

Slika 27: Strinjanje vseh anketiranih s trditvijo »Zaradi videonadzora na delovnem 

mestu čutim velik pritisk s strani delodajalca.« 
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Glede te trditve se največja odstopanja kažejo pri strinjanju in nestrinjanju z njo. V 

proizvodnji se petina anketiranih ne strinja s tem, medtem ko se nasprotno v trgovini petina 

anketiranih strinja s trditvijo. Je pa v proizvodnji petina takšnih anketiranih, ki se popolnoma 

strinjajo z dano trditvijo, v trgovini je takšnih manj kot desetina anketiranih. Torej je med 

anketiranimi delež tistih, ki menijo, da se zaradi videonadzora na delovnem mestu čuti velik 

pritisk, spet večji od deleža tistih, ki so zaposleni v proizvodni dejavnosti (Slika 28). 

 

Slika 28: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo 

»Zaradi videonadzora na delovnem mestu čutim velik pritisk s strani delodajalca.« 

Med vsemi anketiranimi se dobra četrtina anketiranih strinja, da so na delovnem mestu zaradi 

videonadzora manj sproščeni, 14 odstotkov anketiranih se jih s to trditvijo popolnoma strinja, 

slaba četrtina anketiranih se ne more opredeliti in petina anketiranih je takih, ki se s tem ne 

strinja (Slika 29). 

 

Slika 29: Strinjanje vseh anketiranih s trditvijo, da so zaradi videonadzora na delovnem 

mestu manj sproščeni. 
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Delež anketiranih, ki menijo, da so na delovnem mestu zaradi videonadzora manj sproščeni, 

je pri obeh zaposlitvenih skupinah malo manjši od tretjine. Je pa v proizvodnji glede na 

trgovino manjši odstotni delež anketiranih, ki se niso opredelili in večji delež tistih 

anketiranih, ki se s trditvijo ne strinjajo (Slika 30). 

 

Slika 30: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo, 

da so zaradi videonadzora na delovnem mestu manj sproščeni. 

Anketirani delavci v Šaleški regiji se v veliki večini ne strinjajo ali nikakor ne strinjajo, da 

video nadzor vpliva na večjo produktivnost na delovnem mestu (Slika 31). 

 

Slika 31: Strinjanje anketiranih s trditvijo, da so zaradi video nadzora na delovnem 

mestu bolj produktivni. 

Tako kot je, gledano na celoto vseh anketiranih, velik delež tistih, ki se nikakor ne strinjajo, 

da je produktivnost zaposlenih večja, če delajo pod videonadzorom, delež visok tudi glede na 

dejavnost. Pri delavcih v proizvodnji je odstotni delež nekoliko višji kot v trgovini, saj je več 
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kot polovica anketiranih takih, ki se ne strinjajo ali nikakor ne strinjajo s tem. Menim, da je 

temu tako, ker je ritem dela delavcev, zaposlenih v proizvodnji, veliko bolj odvisen od strojev 

in so posledično bolj prisiljeni delati z določeno hitrostjo kot zaposleni v trgovini (Slika 32). 

 

Slika 32: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo, 

da so zaradi videonadzora na delovnem mestu bolj produktivni. 

Tako kot je velik delež tistih vprašanih, ki so se strinjali, da je v Sloveniji veliko kršitev 

pravice do zasebnosti na delovnem mestu, je ravno nasprotno delež tistih, ki se strinjajo, da je 

posegov v pravico do zasebnosti veliko v njihovem podjetju, le 20-odstotni (Slika 33). 

 

Slika 33: Strinjanje s trditvijo, da je v podjetju, kjer so anketirani zaposleni, veliko 

posegov v pravico do zasebnosti. 

Pri tej trditvi se največja odstopanja kažejo pri nestrinjanju, in sicer je med anketiranimi v 

proizvodnji več tistih anketiranih, ki menijo, da to ne drži kot med anketiranimi v trgovini. 
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Drugih večjih odstopanj tukaj ni (Slika 34). 

 

Slika 34: Primerjava strinjanja anketiranih glede na zaposlitveno dejavnost s trditvijo, 

da je v podjetju, kjer so anketirani zaposleni, veliko posegov v pravico do zasebnosti. 

Kot zanimivost sem želela izvedeti, koliko izmed anketiranih bi v primeru, ko bi bili na mestu 

delodajalca, uvedlo videonadzor na delovnem mestu. Delež tistih anketiranih, ki bi ga in 

tistih, ki ga ne bi, se znatno razlikuje. Kar nekaj odstotkov več je tistih, ki bi uvedli 

videonadzor na delovnem mestu (Slika 35). Podatek se mi zdi zanimiv, saj anketirani vedo, 

kako je delati na delovnem mestu, kjer se izvaja nadzor z video kamerami, a bi ga kljub temu 

kot delodajalci uvedli. 

 

Slika 35: Delež anketiranih, ki bi uvedli videonadzor na delovnem mestu, če bi bili na 

strani delodajalca. 

Med anketiranimi v proizvodni dejavnosti je manj tistih anketiranih, ki bi uvedli videonazor 

kot v trgovini. Menim, da je temu tako, ker bi verjetno vsak delodajalec v trgovini uvedel 
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videonadzor ravno zaradi varovanja pred krajami. Je pa v proizvodnji več tistih, ki ne vedo, 

kaj bi storili na mestu delodajalca (Slika 36). 

 

Slika 36: Delež anketiranih, ki bi uvedli videonadzor na delovnem mestu, če bi bili na 

strani delodajalca, glede na zaposlitveno dejavnost. 

Na področju Šaleške regije, kjer je bila opravljena raziskava na temo pravice do zasebnosti na 

delovnem mestu, je med anketiranimi delavci kar nekaj takih, ki so že bili žrtve posega v 

pravico do zasebnosti. Glede na stanje na trgu dela anketirani menijo, da bo žrtev v prihodnje 

še več. Skrb vzbujajoče pa je, da žrtve, kot je pokazala raziskava, kršiteljev ne prijavijo. 

Menim, da bi se na področju Šaleške regije moralo nekaj postoriti na tem področju, saj do 

neprijavljanja kršiteljev po mojem mnenju nebi smelo prihajati. 

Med anketiranimi delavci je velik delež tistih, ki niso prejeli v podpis izjave, da so seznanjeni 

z izvajanjem videonadzora na delovnem mestu, čeprav zakon določa, da morajo biti delavci 

pisno obveščeni o izvajanju videonadzora pred začetkom le-tega (77. člen ZVOP-1). Menim, 

da bi morali odgovorni delodajalci v pogodbo o zaposlitvi vključiti tudi določila o izvajanju 

videonadzora na delovnem mestu, da bi tako zaščitili svoje pravice in interes. 

4.2 Priporočila 

Menim, da lahko na področju zasebnosti največ storimo sami, saj tehnologija vedno prehiteva 

zakonodajo. V Sloveniji imamo dovolj možnosti ukrepati, če se nam zgodi kršitev s področja 

pravice do zasebnosti na delovnem mestu. Obravnavana pravica je pri nas varovana tako 

ustavno kot mednarodno pravno, zato je potrebno le poiskati pravo pot in prijaviti kršitelja. V 

primeru, ko se nam zgodi kršitev, se lahko obrnemo na Informacijskega pooblaščenca 

Republike Slovenije, ki je samostojen državni organ, delujoč na tem področju. Informacijski 

pooblaščenec bo v takem primeru v postopku inšpekcijskega nadzora preveril skladnost 
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ravnanja izvajalca video nadzora z ZVOP-1. V primeru, da bo ugotovil ravnanje v nasprotju z 

zakonom, bo podal prijavo in usmeril žrtev, kako dalje. Prijavo lahko žrtev sama poda tudi na 

policiji ali pristojnem državnem tožilstvu. Kot je razvidno iz odgovora Informacijskega 

pooblaščenca, pooblaščenec obravnava kar nekaj tovrstnih kršitev (Priloga 1). Žrtve se lahko 

obrnejo tudi na varuha človekovih pravic, ki deluje, kot pove že ime samo, na področju 

varovanja človekovih pravic. Njegove pristojnosti so nekoliko manjše, a bo žrtvi kljub temu 

svetoval in jo napotil dalje, najpogosteje na Informacijskega pooblaščenca RS (Priloga 2). 

Torej, če kot žrtev želimo ukrepati, imamo dovolj možnosti, da se seznanimo, kako in kam se 

obrniti. Vsekakor pa so ljudje premalo seznanjeni o pravici do zasebnosti, raznih možnostih 

kršitve in ukrepanju v primeru kršitev. Vsako kršitev bi moral vsak zaposleni prijaviti, pa če 

se je zgodila njemu ali sodelavcu. Pa se, kot je pokazala raziskava na področju Šaleške regije, 

tako ne zgodi, saj je delež prijavljenih kršitev med anketiranci zelo majhen. Država bi morala 

več storiti na področju osveščanja delavcev o pravici do zasebnosti na delovnem mestu. 

Vendar, če si na koncu zastavimo vprašanje, kdo se sploh upa boriti za svoje pravice na 

delovnem mestu, glede na stanje, ki vlada na trgu dela, je odgovor povsem jasen in predvsem 

pričakovano dobljen tudi v raziskavi. Ljudje se bojijo za izgubo službe, saj jo večina vseh 

nujno potrebuje, dobiti in obdržati pa je ni lahko. 

Pri izdelavi diplomske naloge se mi je postavilo še eno vprašane, in sicer koliko je video 

nadzor na delovnem mestu sploh koristen, če gledamo s strani delodajalca. Menim, da bi bili 

delavci precej bolj produktivni, če bi jih delodajalci motivirali na druge načine in ne s 

povečanim pritiskom in strahom, ki se izvaja tudi s pomočjo video nadzora. Večina 

delodajalcev pa se poslužuje pritiska, manipulacij in groženj na delovnem mestu. Glede na 

dolgoročno prihodnost podjetij, bi bilo bolje, če bi delodajalci izbrali druge načine 

motiviranja zaposlenih. Nekoliko drugače je v trgovini, kjer menim, da je video nadzor nujno 

potreben zaradi varovanja pred krajami obiskovalcev trgovin. Delavci pa morajo to sprejeti in 

se navaditi delati pod nadzorom kamer. Sama bi kot delodajalec v trgovini videonadzor 

uvedla, v ostalih dejavnostih pa zgolj na vhodih v stavbo in izhodih iz nje. Za motiviranje 

zaposlenih bi izbrala druge načine, ki bi bili prijaznejši zaposlenim in hkrati dolgoročno 

učinkovitejši.  

Kot je pokazala raziskava, kršitev na področju zasebnosti na delovnem mestu ni malo in treba 

bo postoriti še kaj, da se le-te zmanjšajo in ne povečajo. Kajti kot pričakujejo anketirani, se bo 

število kršitev v prihodnje zaradi višanja stopnje brezposelnosti še povečalo. Še več pa bo 

treba storiti na področju prijav kršitev, saj se ne bi smelo dogajati, da kršitelj ostane 

nekaznovan. 

Tistim, ki postanejo žrtev posega v pravico do zasebnosti, bi priporočala takojšnje ukrepanje. 

V primeru, če bi se nadaljevale kršitve brez prijavljanja kršiteljev pristojnim organom, bo le-

teh še več, saj se nimajo česa bati, ker tako ali tako niso kaznovani. 

Vsem delodajalcem, ki se odločajo o uporabi videonadzora pa priporočam, da se ob tem 
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vprašajo kakšen vpliv bo to imelo na dolgoročno uspešnost podjetja. Naj se, če to res ni nujno 

potrebno zaradi varnostnih razlogov, ne odločijo zanj in poiščejo druge prijaznejše načine 

nadzorovanja in motiviranja. Dober delavec je po mojem mnenju najboljše za podjetje in če se 

bo v delovnem okolju počutil dobro, bo po mojem mnenju bolj produktiven, kar bo 

posledično prineslo večji doprinos  podjetju. 
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5 SKLEP 

Pravica do zasebnosti je v današnjem času vedno večji problem, saj tehnologija omogoča 

vedno večje posege v našo zasebnost. Ljudje se premalo zavedamo, kako pomembno je, da 

imamo pravico do zasebnosti in nam ni kršena. Ideja o pravici do zasebnosti izhaja že iz 

zgodovine, saj nekatera določila o zasebnosti določa že Koran, priznavali pa so jo že stari 

Grki in stari Kitajci. Sodobno teorijo pravice do zasebnosti pa sta prvič povzela ameriška 

pravnika, ki sta pravico do zasebnosti opredelila bolj široko gledano, in sicer sta jo utemeljila 

z besedami, da gre preprosto za pravico, ko se posameznika »pusti pri miru« (Bien Karlovšek 

idr. 2008). Kasneje se je zaradi prisluškovanj in različnih drugih vdorov v zasebnost 

posameznikov, pojavila potreba po varstvu zasebnosti. Večino kršitev v današnjem času je 

omogočil precejšnji razvoj tehnologije. V časih, ko niso poznali videokamer, mikrofonov in 

drugih podobnih tehnoloških pripomočkov, je bil namreč poseg v zasebnost veliko težji (Pirc 

Musar, Prelesnik in Bien Karlovšek 2006). Danes je na tem področju napisanega in 

govorjenega veliko. Pomembno se mi zdi, da se obravnavana problematika ne »potiska« v 

ozadje in se o njej javno razpravlja tako, da lahko posameznik pridobi koristne informacije, če 

le ima interes. Pomemben člen na področju pravice do zasebnosti se mi zdi Informacijski 

pooblaščenec RS, ki se zelo zavzema za obravnavano področje. Izdaja številne publikacije in 

druge javne objave na to temo, ki so lahko v pomoč žrtvam in delodajalcem, ki želijo ravnati 

v skladu z zakonom. Več kot četrtina prijav, ki jih prejme Informacijski pooblaščenec, je s 

področja delovnih razmerij (Bien Karlovšek idr. 2008). Izkušnje nadzornih organov pa 

kažejo, da delavci vložijo prijave šele, ko pride do spora med njimi in delodajalcem (Bien 

Karlovšek idr. 2008). Vprašanje je torej, zakaj zaposleni ne ukrepajo prej, nekateri pa sploh 

ne. Menim, da se ljudje za prijave ne odločajo ravno zaradi slabega stanja, ki ga je prineslo 

krizno obdobje, saj je trenutna stopnja brezposelnosti v državi zelo visoka (ZRSZ 2014). Pri 

področju zasebnosti na delovnem mestu pride do navzkrižja dveh interesov. Na eni strani so 

interesi delodajalca, kot so smotrna izraba delovnega časa ter sredstev. Na drugi strani pa so 

interesi delavca in njegove pravice (Kovačič 2010). Ob pisanju diplomske naloge sem 

ugotovila, da večina pravnih sistemov daje prednost delavcu, ker je šibkejša stranka v 

delovnem razmerju in ker dajejo prednost človekovim pravicam in s tem človeku, ne pa 

lastninski pravici in s tem predmetom. Izjema je Ameriška sodna praksa, ki pogosto daje 

prednost delodajalcu. V prihodnosti bi lahko raziskavo nadaljevala tudi z vidika delodajalca. 

Zanimivo bi bilo raziskati predvsem interese in mnenja delodajalcev na to temo. 

Rezultati, ki sem jih dobila v analizi stanja na področju pravice do zasebnosti v Šaleški regiji 

so me zelo razočarali, saj po mojem mnenju premalo anketiranih sploh ve, kaj je zasebnost in 

kako je potrebno ukrepati v primerih kršitve. Leta 2009 je na temo pravice do zasebnosti na 

delovnem mestu Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije izdelal pet zlatih pravil, ki 

jih morajo upoštevati tako delodajalci kot delavci. Najpomembnejše pravilo se mi zdi pravilo, 

ki določa, da ima delavec tudi na delovnem mestu pravico do zasebnosti, delodajalec pa jo 

mora spoštovati (Pirc Musar 2009b). V kolikšni meri delodajalci spoštujejo to pravilo 
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oziroma kolikšna je stopnja kršitev pravice do zasebnosti na področju Šaleške regije, je bil cilj 

raziskave. Dobljeni rezultati se mi zdijo precej zaskrbljujoči, saj je več kot četrtina anketiranih 

že bila žrtev posega v pravico do zasebnosti na delovnem mestu. Seveda menim, da bi se 

lahko oziroma bi se morala stopnja kršitev pravice do zasebnosti na delovnem mestu nekoliko 

zmanjšati. Največ bi se lahko storilo na področju pravilnega izvajanja videonadzora z 

upoštevanjem ZVOP-1, ki določa, da se lahko le-ta izvaja samo v izjemnih primerih, kadar je 

to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja. V prostorih izven delovnega mesta, kot so 

garderobe, pa je prepovedan (77. člen ZVOP-1). Dober primer, kjer je zaradi zmanjševanja 

kraj potreben videonadzor, je trgovina in ravno zato sem se odločila in del raziskave izvedla v 

trgovini, kjer so nameščene video nadzorne kamere. Kot je pokazala raziskava žrtve posega v 

pravico do zasebnosti na delovnem mestu so in zato je treba nekaj več postoriti na področju 

kaznovanja kršiteljev oziroma spodbujanja žrtev k prijavljanju kršitev. Od vseh žrtev med 

anketiranimi je kršitev prijavila samo ena oseba. Anketirani menijo, da žrtve kršitev ne 

prijavljajo zaradi strahu pred izgubo službe. Na temo vzrokov neprijavljanja kršitev na 

področju Šaleške regije bi želela v prihodnosti opraviti nadaljnjo raziskavo. 

Skrbi me dejstvo, da se ljudje ne zavedajo svojih temeljnih pravic. Drugo vprašanje, ki se mi 

je postavilo ob pisanju diplomskega dela, pa je glede napredka tehnologije. Kako daleč bomo 

še sploh šli s tehnologijo, ki nam omogoča tolikšne nadzore? Na področju zasebnosti nas ščiti 

številna zakonodaja: Ustava RS, ZVOP-1, Zakon o delovnih razmerjih, Evropska konvencija 

o človekovih pravicah in svoboščinah in številne direktive. Vsekakor sem mnenja, da 

zakonodaja, ki nas ščiti na tem področju, tako slovenska kot mednarodna, ni dovolj. Največ 

lahko zase storimo sami, ko se ozaveščamo, ukrepamo ob storjenih kršitvah in se odgovorno 

vedemo na področju varovanja svojih osebnih podatkov. Strinjam se namreč z izjavo Nataše 

Pirc Musar (2009b), ki sem jo zasledila v medijih, da tehnologija prehiteva zakonodajo, zato 

lahko na področju zasebnosti zase največ storimo sami. Čeprav veliko, menim, da še vedno 

premalo pozornosti namenjamo pravici do zasebnosti na delovnem mestu, predvsem na 

področju videonadzora. V medijih sem zasledila kar nekaj primerov kršitev s področja 

nedovoljenega nadzora elektronske pošte in snemanja telefonskih pogovorov, manj pozornosti 

pa se namenja videonadzoru, čeprav po mojem mnenju predstavlja še večji poseg v zasebnost 

in se vedno več uporablja.  

Tema pravice do zasebnosti na delovnem mestu je zelo obsežna, zato je možnosti za nadaljnje 

raziskovanje kar nekaj. Na področju Šaleške regije bi bilo zanimivo izvesti nadaljnjo 

raziskavo, ki bi zajela tudi mnenje delodajalcev. Glede na to, da se tehnologija iz dneva v dan 

izboljšuje, pa bo raziskovanja na področju zasebnosti vedno več. Zanimivo bi bilo vključiti 

tudi sodno prakso v Republiki Sloveniji in jo primerjati sodno prakso v tujini. 
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Priloga 1 

 

ODGOVOR INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sporočilo poslal(a): Magda Laznik/IP/ORG 

Od: Eva Kalan/IP/ORG 

Za: jerneja.legnar@hotmail.com 

Datum: 09.08.2013 09:16 

Zadeva: Mnenje IP (št. 0712-1/2013/2915) 

Spoštovani, 

v skladu s 77. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) se lahko 

videonadzor znotraj delovnih prostorov izvaja le v izjemnih primerih, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- videonadzor mora biti nujen za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih 

podatkov ter poslovne skrivnosti; 

- tega namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi; 
- videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati 

interese iz prvega odstavka 77. člena ZVOP-1; 

- zaposleni morajo biti pisno vnaprej obveščeni o izvajanju videonadzora; 

- delodajalec se mora pred uvedbo videonadzora posvetovati z reprezentativnim 

sindikatom pri delodajalcu; 

- videonadzor se ne sme izvajati v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v 

garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih.  

V primeru suma nezakonitega izvajanja videonadzora lahko posameznik prijavo pošlje 
Informacijskemu pooblaščencu, ki bi v takem primeru v postopku inšpekcijskega nadzora 
preveril skladnost ravnanja upravljavca z določbami ZVOP-1. Sum neupravičenega 
slikovnega snemanja (brez privolitve) pa bi lahko pomenil storitev kaznivega dejanja po 149. 

čl. Kazenskega zakonika, ki določa, da se, kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi 
slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegove privolitve in pri tem občutno 
poseže v njegovo zasebnost, ali kdor takšno snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji 
takšen posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, 
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Predlog za pregon zaradi suma 

nezakonitega slikovnega snemanja lahko prizadeti vloži na policiji ali pri pristojnem 
državnem tožilstvu. Posameznik, ki je prepričan, da se s takšnim snemanjem ali uporabo 
posnetkov posega v njegove osebnostne pravice, pa lahko skladno z določbami 134. čl. 
Obligacijskega zakonika (OZ) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani 

njegove posledice. V primeru, da je bila posamezniku s slikovnim snemanjem ali uporabo 

posnetkov povzročena škoda, lahko od povzročitelja skladno z določbami 179. in 181. čl. OZ 
zahteva tudi odškodnino. 

Pooblaščenec je pri svojem delu obravnaval že večje število tovrstnih primerov.  

Lep pozdrav, 

Eva Kalan asistentka svetovalca 

(Assistant Adviser)  

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije  
(Information Commissioner of the Republic of Slovenia) 





Priloga 2 

 

Odgovor Varuha človekovih pravic 





Priloga 3 

 

ANKETNI VRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Jerneja Legnar in sem absolventka Fakultete za Management Koper. Pri izdelavi diplomske naloge bi potrebovala vašo pomoč, zato vas 

prosim, da izpolnite anketo, ki je povsem anonimna. Prosim, obkrožite številko ali črko vašega odgovora. Rezultati bodo uporabljeni samo za 

namen diplomske naloge. 

A. Splošno o pravici do zasebnosti 

1. Ocenite in obkrožite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 

niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam; ne vem)  

 

Videonadzor na delovnem mestu se v Sloveniji v splošnem bolj uporablja za nadzor delavcev kot pa iz 
drugih varnostnih razlogov. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

Ob višji stopnji slovenske brezposelnosti lahko pričakujemo več kršitev zasebnosti na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 Ne vem 

Menim, da je v Sloveniji veliko kršitev pravice do zasebnosti na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 Ne vem 

Žrtve posegov v zasebnost na delovnem mestu kršitev najpogosteje ne prijavo, ker se bojijo izgubiti 

zaposlitev. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

Delavec, ki mu delodajalce poseže v pravico do zasebnosti, bi moral vsako kršitev prijaviti. 1 2 3 4 5 Ne vem 

B. Vaše osebne izkušnje s posegom v zasebnost na delovnem mestu. 

1. Ste že kdaj bili žrtev posega v zasebnost na delovnem mestu? (obkrožite en odgovor) 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

2. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z DA, ali ste kršitev prijavili? 

a) Da 

b) Ne 

 

3. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi ali v času trajanja delovnega razmerja sem podpisal/a izjavo, da sem seznanjena z izvajanjem 

videonadzora na delovnem mestu. (obkrožite en odgovor). 

a) Da 

b) Ne 

c) Se ne spomnim 

 

4. Ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami na lestvici od 1 do 6 (1 –nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 

strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam; ne vem)  

a) Moj delodajalec uporablja videonadzor, da bolj nadzira delavce kot pa sam delovni proces 1 2 3 4 5 Ne vem 

b) Do delodajalca občutim strah, ki ga povzroča z videonadzorom na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 Ne vem 

c) Zaradi videonadzora na delovnem mestu sem bolj produktiven/a 1 2 3 4 5 Ne vem 

d) Menim, da je v našem podjetju veliko posegov v zasebnost delavcev. 1 2 3 4 5 Ne vem 

e) Zaradi velikega nadzora na svojem delovnem mestu čutim velik pritisk s strani delodajalca. 1 2 3 4 5 Ne vem 

f) Zaradi videonadzora sem na delovnem mestu manj sproščen/a. 1 2 3 4 5 Ne vem 

g) Če bi bil delodajalec, bi tudi jaz uvedel/a videonadzor na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 Ne vem 

C. Demografija 

 

Spol Starost Izobrazba 

a) Ženski a) do 20 let a) manj kot poklicna izobrazba 

b) Moški b) od 21 do 30 let b) poklicna izobrazba 

 c) od 31 do 40 let c) tehnična izobrazba 

 d) od 41 do 50 let d) višja stopnja izobrazbe 

 e) nad 50 let e) več kot višja izobrazba 

Hvala.  Jerneja Legnar 


