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POVZETEK 

Magistrska naloga preučuje vlogo in položaj sindikatov pri zagotavljanju zasebnosti na 

delovnem mestu. V ta namen je v nalogi preučena mednarodna in nacionalna pravna ureditev, 

na podlagi katere je mogoče predstaviti medsebojno povezanost med pojmoma zasebnost na 

delovnem mestu in sindikati. Naloga obravnava vlogo sindikatov v okviru veljavne pravne 

ureditve in možnosti vključevanja sindikatov pri zagotavljanju zasebnosti na delovnem mestu, 

tako v odnosu do delodajalcev kot do ostalih delavcev. Sindikat predstavlja obliko 

organiziranega kolektivnega delovanja delavcev z namenom uresničevanja skupnih interesov, 

zavarovanja in izboljšanja delavsko-socialnih pravic nasproti delodajalcem oziroma njihovim 

kapitalističnim težnjam. Najučinkovitejše sredstvo za uresničevanje sindikalnih ciljev so 

kolektivna poganja. 

 

Ključne besede: sindikat, zasebnost, delovno mesto, kolektivna pogajanja, kolektivna 

pogodba. 

SUMMARY 

This master thesis studies the role and position of assignment of trade unions in ensuring 

privacy in the workplace. To this end, the mission examined international and national 

regulation, on the basis of which it is possible to present the interconnectedness of concepts of 

privacy in the workplace and unions. Job role within the framework of the applicable legal 

regime of trade unions and the possibility of the involvement of trade unions in the field of 

regulation and information on privacy in the workplace, both in relation to the employers, as 

well as to the other workers. The union represents a form of organized collective action of 

workers in order to promote common interests, insurance and improving labor and social 

rights against employers or their capitalist tendencies. The most effective means of achieving 

the objectives of the trade union collective-driven. 

 

Keywords: trade union, privacy, workplace, collective bargaining, collective agreement. 
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1 UVOD 

Živimo v postindustrijskem obdobju, za katerega je značilen razvoj znanosti in uporaba 

tehnologij. Znanstveni in tehnološki dosežki z različnih področij so tudi nosilci družbenih 

sprememb. Hiter razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, kakor ugotavlja Šturm 

(2011, 520), je spremenil načine, vzorce ter obseg komuniciranja z uporabo informacijskih 

tehnologij, družbene spremembe pa prinašajo novo perspektivo dojemanja javnega, zasebnega 

in službenega področja. Govorimo o obdobju vladavine informacijske tehnologije. Mejnik je 

»11. september 2001«, ki je legaliziral posege v temeljne človekove pravice. Po teh dogodkih 

imamo opraviti s svetovnim sovražnikom, imenovanim terorizem, ki prevzema vlogo 

sovražnika iz obdobja hladne vojne. Kakor pravi Locke (1978b, 56-57), odreči se naravni 

svobodi, si odeti okove državljanske družbe, pomeni strinjati se z drugimi ljudmi, da se 

povežejo v skupnost, katere naloga je zagotavljanje mirnega življenja, nedotakljivosti privatne 

lastnine in varnosti pred napadi tistih, ki tej skupnosti ne pripadajo. Dolžnost države je 

zagotoviti varnost ljudi in premoženja, kar pa odpira vrata sistemu popolnega nadzora. 

Hobbes (1961, 152) državo primerja z nastankom in razvojem »tistega velikega Levijatana 

ali, če se izrazimo bolj spoštljivo, tistega smrtnega boga, ki mu dolgujemo pod nesmrtnim 

Bogom, svoj mir in svojo varnost.« Po njegovem je država umetna pravna osebnost, ki 

razpolaga z neomejeno in suvereno oblastjo.  

Vzorce določenih teženj »velikega brata« pa vse pogosteje srečujemo pri »malem bratu«, kjer 

se kaže ambivalentna vloga države, katere dolžnost je zagotavljati pogoje za uresničevanje 

temeljnih človekovih pravic, medtem ko jih pa sama krši. Antipod težnjam »malega brata« 

predstavlja kolektivizem delavcev, organiziranih v sindikate, ki uresničujejo ekonomske in 

socialne interese delavcev. S pojavom globalizacije so se na široko odprla vrata širjenju 

koncepta modernega liberalizma, ki terja deregulacijo in odsotnost državnega interveniranja. 

Z vstopom Slovenije v evropske in svetovne integracije je tako tujim podjetjem omogočen 

vstop na slovenski trg, kjer uresničujejo svoje cilje v skladu s poslovno strategijo, ki izhaja iz 

različnih tradicij (praks) urejanja odnosov z delavci in sindikati. Res je, da nam zgodovinski 

vidik nastanka in razvoja pokaže, da so izzivi del zgodovine sindikalnega delovanja, vendar 

pa se postavlja vprašanje, ali so sindikati danes pripravljeni na novo družbeno paradigmo.  

1.1 Tematika magistrske naloge 

Magistrska naloga izhaja iz teze, da je pravica do zasebnosti temeljna človekova pravica v 

smislu koncepta tako imenovane negativne svobode, ki temelji na individualizmu. Cvetko 

(2002, 174) navaja, da se pojma zasebnost in varstvo zasebnosti pojavljata v vseh 

medčloveških odnosih, zato se z njima srečamo tudi v delovnih razmerjih. Delovno razmerje 

v negativnem vidiku predstavlja kolizijo interesov med delavcem in delodajalcem. V tem 

razmerju je delavec v odvisnem in podrejenem položaju, kar delodajalcu omogoča 

uresničevanje svojih interesov, ki izhajajo iz njegove lastninske pravice ter težnje po 
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maksimiranju dobička. Po tej doktrini je delavec zgolj visok strošek, ki za delodajalca v 

tekmovalnem poslovnem okolju predstavlja zmanjšano donosnost in nekonkurenčnost, 

posledično pa izgubo trgov. Delodajalci so tako pripravljeni za dosego svojih ciljev prestopiti 

meje zakonsko določenih minimalnih delovnih standardov in temeljnih človekovih pravic. 

Hkrati pa ob zniževanju minimalnih zahtev ter pridobljenih pravic uvajajo postopke 

discipliniranja z namenom, da vzpostavijo sistem popolnega nadzora. Kakor poudarja Cerar 

(2006b), nas zraven vloge institucionalnih organov pred tovrstnimi težnjami po nadzoru 

ubrani le splošno uveljavljena (pravna) zavest o nujnosti spoštovanja pravice do zasebnosti. 

Raziskovalno vprašanje je, kako razumeti zasebnost v modernem času oziroma kateri so vidiki 

in dimenzije zasebnosti na delovnem mestu. Položaj delavcev zaradi njihove ekonomske 

odvisnosti in subordinacije v razmerju do delodajalcev, kakor navaja Vodovnik (2009), je 

urejen na podlagi ustavnih norm v zvezi z ustavno pravico do soodločanja, do sindikalne 

svobode in stavke. Obliko organiziranega kolektivnega delovanja delavcev z namenom 

uresničevanja skupnih interesov, zagotavljanja varstva ter izboljšanja delavskih in socialnih 

pravic v nasprotju z delodajalci oziroma njihovimi kapitalističnimi težnjami predstavljajo 

sindikati. Postavlja se vprašanje, kako oziroma v kolikšni meri lahko sindikat v modernem 

času pripomore k zagotavljanju zasebnosti in varstvu delavčeve osebnosti. Za odgovor na to 

vprašanje je potrebno preučiti statusni položaj in vlogo sindikata pri urejanju ter zagotavljanju 

varstva zasebnosti na delovnem mestu. Ugotoviti, katere so pravice in dolžnosti sindikatov, ki 

jih določajo veljavni pravni akti v zvezi z zasebnostjo na delovnem mestu. 

1.2 Temeljna teza, namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je preučiti in predstaviti vlogo, položaj in vpliv sindikata z vidika 

zagotavljanja ter zastopanja pravice delavcev do varstva zasebnosti na delovnem mestu. V 

središču naloge je, ali oziroma kako lahko sindikat na podlagi veljavne pravne ureditve v 

okviru svoje vloge uresničuje in zagotavlja pravico delavcev v zvezi z varstvom zasebnosti na 

delovnem mestu.  

Temeljni cilji magistrske naloge so: 

- preučiti mednarodne in nacionalne pravne vire, literaturo kot druge vire, na podlagi 

katerih bo mogoče predstaviti medsebojno povezanost pojmov zasebnost na delovnem 

mestu in sindikati, 

- analizirati mednarodno in nacionalno pravno ureditev s področja varstva zasebnosti na 

delovnem mestu, 

- analizirati mednarodno in nacionalno pravno ureditev s področja svobodnega 

združevanja, ustanavljanja in delovanja sindikatov ter kolektivnega pogajanja,  

- analizirati mednarodno in nacionalno sodno prakso s področja varstva zasebnosti na 

delovnem mestu, 
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- ugotoviti in opredeliti položaj sindikata pri zastopanju pravice do varstva zasebnosti v 

okviru delovnih razmerij. 

Raziskovalno delo temelji na uporabi več znanstvenih metod proučevanja. V magistrski 

nalogi je kot temeljna metoda uporabljena splošna raziskovalna metoda spoznavnega 

procesa, s pomočjo katere so zbrana dejstva, definicije in opredelitve sindikalnega delovanja 

v zvezi z zagotavljanjem zasebnosti na delovnem mestu. Na tej osnovi so v nadaljevanju 

vzpostavljena medsebojna teoretična razmerja. 

V magistrski nalogi je temeljna raziskovalna metoda splošnega spoznavnega procesa 

nadgrajena z deskriptivnim pristopom, v okviru katerega so uporabljene naslednje metode: 

- metoda deskripcije, s katero so predstavljeni posamezni temeljni pojmi s področja 

zasebnosti, sindikatov in kolektivnega pogajanja,  

- metoda kompilacije, ki povzema spoznanja, stališča, ugotovitve in sklepe različnih 

avtorjev s posameznega obravnavanega področja, 

- metoda klasifikacije, s katero je opredeljen pravni položaj sindikatov v slovenski delovni 

zakonodaji in razmejitev do neposredno voljenih delavskih predstavništev,  

- komparativna metoda, s katero so primerjana dela, opredelitve in raziskave različnih 

avtorjev glede zasebnosti, kolektivnih pogajanj oziroma delovanjem sindikatov,  

- metoda sinteze, kjer so na podlagi preučene veljavne zakonodaje, referenčne znanstvene 

in strokovne literature ter primerov sodne prakse oblikovani sklepi oziroma predlogi za 

zagotavljanje zasebnosti na delovnem mestu z vidika sindikalnega delovanja,  

- zgodovinska metoda, s katero so predstavljeni začetki in različne stopnje razvoja 

sindikalnega delovanja in zasebnosti,  

- pravna argumentacija, pri analizi pravne ureditve in pri oblikovanju predlogov za 

zakonodajne spremembe. 

Raziskava je zasnovana kot značilna »pravna raziskava«, kar pomeni, da bodo analizirani 

temeljni mednarodni, nacionalni pravni viri, vključno z avtonomnimi akti (kolektivne 

pogodbe, splošni akti delodajalca (SAD)) ter primerjana besedila v navedenih pravnih virih z 

vidika ureditve vloge sindikata pri zagotavljanju ustrezne zasebnosti delavca na delovnem 

mestu. Opredeljeni bodo temeljni pojmi, ki so povezani z zasebnostjo delavcev na delovnem 

mestu in sindikati s pravnega ter sociološkega vidika. Posebej bo preučena in opredeljena 

vloga sindikatov pri zagotavljanju zasebnosti na delovnem mestu z vidika pravne ureditve. V 

zaključnem delu naloge bodo predstavljene ugotovljene značilnosti, opredelitve in posledično 

pomanjkljivosti. Podane bodo rešitve za morebitne spremembe zakonske in/ali avtonomne 

ureditve področja zasebnosti oziroma vloge sindikata pri zagotavljanju zasebnosti delavcev na 

delovnem mestu. Za namen naloge bodo v raziskavi uporabljene predvsem metode 

deskripcije, kompilacije in komparacije, ki so sicer v metodologiji družboslovnega 

raziskovanja najbolj značilne metode dela z besedilom kot lahko tudi pravne akte razumemo. 

Metodo lahko opredelimo kot »documentary analysis« (Easterby Smith, Thorpe in Lowe 
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2005), kar pomeni analiza dokumentov, pri čemer Merriam (1998) opredeljuje kot dokument 

vse tiste pisne vire, ki so osnova raziskave oziroma služijo namenu raziskave kot sekundaren 

vir podatkov. Tako lahko razumemo tudi pravne akte, ki niso nastali za namen raziskave 

oziroma niso bili zbrani neposredno od udeležencev v raziskavi. Raziskave na področju prava 

temeljijo na tej metodi, ključna pa je opredelitev sekundarnih virov in njihov izbor. V tej 

raziskavi je vprašanje vloge sindikata pri zagotavljanju zasebnosti na delovnem mestu 

obravnavano tako v mednarodnih (zlasti v aktih Mednarodne organizacije dela (MOD), 

Evropske unije (EU) in Sveta Evrope) kot v nacionalnih pravnih virih (zlasti Ustava 

Republike Slovenije (Ustava RS, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 

69/04, 68/06), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02, 103/07, 21/13, 

78/13) ter drugi področni zakoni). Tudi sekundarni viri (skupaj z omenjeno metodo) tvorijo 

značilno raziskavo na področju prava. Res pa je, da je raziskava težje določljiva kot 

empirična, posebej če pod empirično razumemo neposredno zbiranje primarnih podatkov, kar 

pa bi pomenilo raziskavo o pravu in ne znotraj prava. 

Ustava RS določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli 

mednarodnega prava ter mednarodnimi pogodbami, nadalje določa, da je splošno veljavna 

načela mednarodnega prava in ratificirane pogodbe mogoče šteti za naše notranje pravo, saj se 

uporabljajo neposredno (8. in 153. člen). Pa vendar Cerar (2003, 36) ugotavlja, da neposredna 

uporaba mednarodnih pogodb v Sloveniji ni v celoti mogoča, oviro predstavljajo vsebinska 

splošnost konvencijskih določb in nedoločnost sankcijskih ukrepov, kar zahteva notranjo 

zakonsko ali izvedeno ureditev. Zasebnost je temeljna človekova pravica, Ustava RS pa 

določa, da so človekove temeljne pravice lahko omejene samo s pravicami drugih in v 

primerih, ki jih določa Ustava RS (15. člen). Vsaka omejitev pa pomeni izjemo, zato mora biti 

čim bolj natančno in določno urejena. Posledično predpostavljamo, da: 

H1: je slovenska pravna ureditev varstva zasebnosti na delovnem mestu usklajena z evropsko 

pravno ureditvijo in s temeljnimi ustavnimi načeli. 

Spreminjajoče delovno okolje, ki ima velik vpliv na odnose v podjetjih in med podjetji, kakor 

ugotavlja Cvetko (1999, 103), spreminja obseg in pomen zasebnosti v delovnem pravu. 

Franca (2009) poudarja, da je treba bolje spremljati interese različnih skupin delavcev na trgu 
dela, prilagajati sindikalno dejavnosti in aktivnosti ter graditi na strategiji, ki bo dolgoročno 
vzdržna. Zato predpostavljam, da: 

H2: veljavni pravni viri sindikatom omogočajo uresničevanje, uveljavljanje in varstvo pravic 

s področja varstva zasebnosti na delovnem mestu. 
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Vodovnik (2009) opozarja na nedopustnost omejevanja predmeta in vsebine kolektivnih 

pogodb s področja ekonomskih in socialnih razmerij. Načeloma velja, da se s kolektivno 

pogodbo urejajo vse zadeve, dokler pogodba ne krši kogentnega prava in načela ugodnosti 

(Kresal Šoltes 2011a). Zato predpostavljam, da:  

H3: kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti omogočajo sindikatom, da skupaj z delodajalci  

vnesejo v kolektivne pogodbe določila, na podlagi katerih je mogoče zagotavljati varstvo 

zasebnosti v delovnih razmerjih.  

1.3 Omejitve raziskave 

Predmet raziskave je domače delovno okolje. Omejitev pri obravnavanju raziskovalnega 

problema predstavlja odsotnost večjega števila sodb, to je sodne prakse slovenskih sodišč s 

področja zasebnosti v povezavi s sindikati. Raziskava obravnava pravico do zasebnosti v 

okviru delovnih razmerij na področju gospodarstva ter temelji na analizi sekundarno zbranih 

gradiv.  

1.4 Struktura magistrske naloge 

V magistrski nalogi sta uvodoma predstavljena pomen in dojemanje zasebnosti v sodobnem 

okolju. Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi zasebnosti kot človekovi pravici skozi 

pravnozgodovinski vidik s poudarkom na vlogi pravne države in naravnopravnih teorij, ki so 

del idejnega boja za človekove pravice. Pojem zasebnosti je predstavljen tudi kot koncept 

negativne svobode, ki temelji na individualizmu. Tretje poglavje obravnava in analizira 

mednarodne ter notranje pravne vire, ki urejajo področje zasebnosti. Četrto poglavje 

obravnava sindikate, sistem kolektivnih pogajanj s poudarkom na kolektivni pogodbi in 

razmejitev s sveti delavcev. Obravnavani so tudi mednarodni in notranji pravni viri, ki urejajo 

področje pravice do sindikalne svobode in kolektivnih pogajanj. V okviru poglavja je 

opravljena tudi analiza kolektivnih pogodb dejavnosti. Peto poglavje je namenjeno razpravi. 

Šesto poglavje pa predstavlja sklepne ugotovitve in zaključke. 
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2 OPREDELITEV ZASEBNOSTI V SODOBNEM OKOLJU 

Pojem zasebnost nas spontano napelje na »misel in občutek, da je treba nekaj moralno in 

pravno vrednotiti kot občutljivo, intimno, pripadajoče zgolj posamezniku« (Cerar 2009). Z 

moralnega vidika je nujno potrebno človeku priznati zasebnost in integriteto njegove 

osebnosti ter mu dopustiti avtonomnost. Moralna vrednost je pogoj, kakor meni Kant (2008, 

83), ki samo zavedajočemu (umnemu) posamezniku omogoča »smoter sam po sebi«. Če je 

posameznik sposoben sprejeti moralo, lahko skupaj tvorita nekaj, kar ima absolutno notranjo 

vrednost, ki se imenuje dostojanstvo. Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, ki je 

nedotakljiva, katero je potrebno spoštovati in varovati.  

Zasebnost je nekaj, kar ni javno, kar drugih ne zadeva, saj predstavlja posameznikov kotiček 

sreče, v katerega ne sme nihče posegati, samospoštovanja in občutek identitete, kjer 

upravičeno pričakuje določeno stopnjo intimnosti. Zasebnost je, kakor navaja Lampe (2003, 

2), »imaterialna« dobrina, katero posameznik ne želi deliti z drugimi ljudmi, javnostjo in 

državo. Pomeni odsotnost vmešavanja in prisile, ki človeku onemogoča, da si sam uredi svoje 

lastno življenje, izbere svoje cilje ter vrednote. Finžgar (1985, 121) pod pojmom skrito šteje 

vse, kar spada v osebno in družinsko življenje in vse tisto, kar posameznik ne želi, da je 

odkrito. Pomena zasebnosti se najmočneje zavemo takrat, ko jo izgubimo (Arendt 1996, 73). 

Zasebnost sodobna pravna teorija opredeljuje kot posameznikovo področje intimnega 

delovanja, kjer se svobodno odloča, katere posege v to področje bo dopustil, kamor na 

podlagi jamstva države nikomur ni dovoljeno posegati brez zakonskega pooblastila (Ustavno 

sodišče, odločba št. Up-50/99, Uradni list RS, št. 1/01).
 
Opredeljena pa je tudi kot bolj ali 

manj sklenjena celota človekovih ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, v kateri biva (sam 

ali z drugimi) z občutkom varnosti pred vdorom javnosti ali kogarkoli nezaželenega (Ustavno 

sodišče RS 1995).  

Sodobna pravna teorija področje1
 posameznikovega življenja deli na področje intimnega in 

družinskega življenja ter na področje življenja posameznika v javnosti (Ustavno sodišče, 

odločba št. Up-50/99). Zasebnost torej pomeni ločnico med zasebnim in javnim oziroma 

protislovje med pravom in moralo. Določa mejo avtoritete države in celotne družbe, s čimer 

                                                 
1
 Tako na primer švicarska pravna teorija, kakor navaja Šelih (1980, po Križaj 1989, 22), zasebnost 

členi na področje skrivnosti oziroma intimnosti, kjer posameznik ne želi deliti občutenj, misli, 
dogodkov iz svojega življenja z drugimi, na zasebno področje, katerega je posameznik pripravljen 

deliti z ljudmi, s katerimi je tesno povezan, na javno področje, ki pa izhaja iz dejstva, da je človek 
družbeno bitje in kot takšen igra vlogo sočloveka in sodobnika drugih. Medtem, ko pa nemški pravni 
teoretiki (Šelih 1980, po Križaj 1989, 23) delijo zasebnost na področje skrivnosti, ki je najbolj zaprto 

in vključuje posameznikove osebne skrivnosti, ki jih zaupa le neki osebi, zaupno področje, ki je 

nekoliko širše in vključuje tiste osebe, ki jim posameznik izkazuje posebno zaupanje (načelo 
zaupanja), zasebno področje pa vključuje vsa tista dogajanja in odnose, ki jih želi posameznik 

zavarovati pred drugimi, ker so zasebne narave.  
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pa ustvarja območje, ki je prava domena človekove svobode. Odraža pa tudi demokratičnost 

moderne pravne države, ki človeku priznava pravico, da ga »pustijo pri miru«.  

Natančnega ali univerzalnega opisa pojma zasebnosti ni, kot ugotavljajo številni avtorji (Cerar 

2009; Kovačič 2006, 11; Lampe 2003, 2; Solove 2006), saj gre za kompleksen 

(večdimenzionalen) družben pojav, ki je izrazito subjektiven. Odvisen je od družbenega 

razvoja, katerega pomen in obseg se nenehno spreminja ter dopolnjuje.  

2.1 Zasebnost kot človekova pravica 

Ko govorimo o zasebnosti, spontano pomislimo na pravico do zasebnosti (Kovačič 2006, 37). 

Zasebnost se uvršča med temeljne2
 človekove pravice, ki pripadajo slehernemu človeku že po 

naravi,
3
 saj zagotavljajo svobodo in dostojanstvo vsakega posameznika na temelju njegovega 

obstoja kot človeka. Cerar (2009) je prepričan, da je zasebnost kot pravico
4
 mogoče uživati le 

pri posameznikih, socializiranih v okviru družbe, ki uveljavlja koncept tako imenovane 

negativne svobode na podlagi jamstva pravne države. Temeljne človekove pravice imajo 

ambivalenten značaj, saj predstavljajo civilizacijsko pravno izhodišče, ki je s strani države 

pozitivno pravno varovano, po drugi strani pa prav ta država grobo krši te pravice (Pavčnik 

1998). Pri uresničevanju in zagotavljanju temeljnih človekovih pravic moramo izhajati iz 

dejstva, da so le-te nad državo, katere mora tudi država spoštovati. Cerar (1996, 97) ugotavlja, 

da pa gre za velik razkorak med doktrino pravic in družbeno stvarnostjo, kar je posledica 

različnosti pogledov, ki imajo mesto v različnih svetovnih kulturah, sistemih ter v 

zgodovinskih dejstvih. Z drugimi besedami to pomeni, da se ne izključuje možnosti njihove 

derogacije.  

Ustavno sodišče se je v odločbi št. Up-50/99 izreklo, da je zasebnost ena izmed pomembnih 

osebnostnih pravic, ni pa absolutna pravica, temveč je omejena z varstvom pravic ter koristi 

drugih, kajti posameznikovo pojavljanje v družbi povzroča določeno stopnjo zanimanja zanj 

in za njegovo zasebno življenje. Poseg
5
 je dopusten, če se zagovarja varstvo pretežnega 

                                                 
2
 Pavčnik (1998) navaja, da besedne zveze »temeljne pravice«, »temeljne (človekove) pravice«, 

»ustavne svoboščine in pravice«, »človekove pravice in temeljne svoboščine« v pravnem pomenu 
besede zajemajo vse tiste pravice, ki imajo ustavno naravo. V literaturi se označujejo kot temeljne 

(človekove) pravice. Izraz človekove pravice je bolj ohlapen, določa pa pravice, ki so urejene z 
zakonom oziroma je potrebno poiskati njegov namen v kontekstu. 
3
 Doktrina človekovih pravic le-te opredeljuje kot naravne pravice in sloni na predpostavki, da obstoji 

v slehernem človeku ista ali enaka narava, iz katere posamezne pravice izhajajo, vendar pa nas 

raznolikost dojemanja narave človeka pripelje do ugotovitve, da so tako določene človekove pravice 
pogosto odraz družbenega razvoja in le posledično povezane z človekovo naravo (Cerar 1996, 49-50). 
4
 Po Resoluciji parlamentarne skupščine Sveta Evropa št. 428 (Svet Evrope 1970) obsega pravica do 

zasebnosti pravico živeti lastno življenje s čim manj zunanjimi vplivi, ki vključuje pravico do 

osebnega življenja, pravico do družine in doma, pravico do fizične in psihične nedotakljivosti, pravico 
do časti in ugleda. 
5
 Nordijski pravniki so na konferenci v Genfu leta 1967 pravico do zasebnosti opredelili preko 

poseganja vanjo. Kot poseg v zasebnost so opredelili: »poseganje v zasebno in družinsko življenje ter 
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interesa vrednejše dobrine in je storjen v ustreznih mejah ob primernem varovanju interesov 

prizadetega. V tem smislu so osebnostne pravice odnosne in relativne. 

Osebnostne pravice (Finžgar 1985, 38; Cvetko 1999, 39-41; Sajovic 1994) so posebna vrsta 

pravic, ki pripadajo človeku glede na njegovo osebnost, njegove duševne in telesne 

značilnosti ter osebna razmerja. So neponovljivi atributi njegove individualne in duhovne biti. 

Kot civilnopravne pravice temeljijo na naravno pravnih postavkah, ki predstavljajo obstoj 

človeka (Finžgar 1985, 39). So izključujoče (absolutne, univerzalne, obče), kar pomeni, da te 

pravice učinkujejo zoper vsakogar ter da je vsakomur prepovedan poseg v te pravice. Stroga 

osebnost jih opredeljuje kot neprenosljive in nepodedljive, kajti s človekovo osebo (nosilcem 

pravic) nastanejo ter z njo tudi ugasnejo
6
 (Finžgar 1985, 41). Atribut nevtralnosti jim 

zagotavlja neodvisnost od katerekoli družbene ali politične avtoritete. Vsaka avtoriteta, ki te 

pravice krši, postane nelegitimna (nezakonitost). Varovane (dualizem) so z instrumenti 

civilnega
7
 prava, z ustavo in mednarodnimi dokumenti. Zasebnost z vidika javno pravnega 

značaja varuje posameznikovo zasebno sfero pred posegi države in državnimi organi, 

civilnopravni vidik pa varuje posameznika v razmerju z drugimi posamezniki. 

Zasebnost je vezana na človekovo osebnost, njegova osebna razmerja in vrednote, zato sta 

njen obseg ter vsebina težko opredeljiva, kar posledično otežuje definiranje pravice do 

zasebnosti (izrazita subjektivnost).
8
 Pri definiranju pravice do zasebnosti gre bolj za funkcijo 

razsojanja in regulacije posegov v zasebnost kot pa za določitev neke absolutne meje 

(Kovačič 2006, 40). Pravica do zasebnosti je tako širok pojem, da predstavlja sinonim za 

splošno svobodo posameznika, ki se kaže kot svoboda sprejemanja odločitev o lastnem 

življenju, svoboda ustvarjanja lastne identitete, svoboda razvoja lastne osebnosti oziroma kot 
                                                 

dogajanje v domu, poseg v telesno in duševno nedotakljivost ali moralo in duševno svobodo, poseg 
zoper čast in dobro ime, odkrivanje neugodnih okoliščin iz zasebnega življenja, zasledovanje, 
opazovanje, prisluškovanje in sumničenje, zlorabo pisnih ali ustnih zasebnih sporočil, pridobivanje 
informacij, ki pomenijo poklicno skrivnost.« (Ustavno sodišče, odločba št. U-I-25/95, Uradni list RS, 

št. 5/98, točka 38). 
6
 Osebnostne pravice posameznika prenehajo s smrtjo upravičenca. V primeru oskrunitve posmrtnih 

ostankov, časti ali ugleda umrlega pa lahko zaščito njegovih (pa tudi lastnih) osebnih dobrin in vrednot 
uresničujejo njegovi najbližji svojci, sorodniki ali zakonec. Ustavno sodišče se je v odločbi št. Up-

2155/08 (Uradni list RS št. 82/09) opredelilo, da pravica do pietete posameznika sodi v okvir njegove 

pravice do duševne integritete, katere del pa je tudi njegova zasebnost.  
7
 Ameriško pravo jo opredeljuje kot right of privacy, v francoskem code civilu ima vsakdo pravico do 

spoštovanja zasebnega življenja (franc. droit au respect de la vie privée). Pravico do tajnosti osebnega 

življenja priznava tudi švicarsko pravo (na podlagi 28. člena civilnega zakonika). Nemška teorija in 
praksa priznavata splošno osebnostno pravico (nem. Privatsphäre) na podlagi razlage ustavne določbe 
o temeljnih pravicah o človekovem dostojanstvu in svobodnem razvoju osebnosti, iz katere izhaja tudi 

pravica do zasebnosti (Polajnar Pavčnik 1994). 
8
 Flaherty (1989, po Bennett 2001, 3) je opredelil pojme povezane s pravico do zasebnosti, in sicer: 

pravica do osebne avtonomije, pravica biti puščen pri miru, pravica do zasebnega življenja, pravica 
nadzorovati informacije o sebi, pravica omejiti dostopnost do sebe, pravica ekskluzivnega nadzora 

dostopa do zasebnega področja, pravica zmanjšati nadlegovanje na najmanjšo možno mero, pravica 
pričakovati zaupnost, pravica uživati osamljenost, pravica uživati intimnost, pravica uživati 
anonimnost, pravica uživati zadržanost ter pravica do tajnosti.  
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praktična manifestacija človekove svobode, da samostojno sprejema odločitve o lastnem 

življenju (Gajin 2012, 12). 

2.2 Pravnozgodovinski vidik zasebnosti 

Prve zametke »ideje o pravici do varstva zasebnosti« zasledimo že v Koranu in Mohamedovih 

govorih (Bien Karlovšek idr. 2008, 12). Posamezni verzi (ajeti, sure)
9
 v Koranu naj bi govorili 

o zasebnosti, nedotakljivosti doma in družinskega življenja. Narekovali so pa tudi vzorce 

vedenja (skromnost, zadržanost) ter zagovarjali nevmešavanje v zadeve drugih.  

Nastanek krščanstva, kakor navaja Kovačič (2006, 14), je terjal od vernikov pogled v lastno 

notranjost, kar je neposredno vplivalo na nastanek in razvoj individualizma, s tem pa nastanka 

zasebne sfere kot polja svobode. Prav tako Biblični zapisi vsebujejo zametke zasebnosti v 

smislu občutka sramu, kar izhaja iz predpostavke, kakor pravi Arendtova (1996, 74), da so 

vse telesne funkcije zasebne in morajo biti skrite. Judovsko pravo pa v napotkih zbranih v 

Talmudskih spisih varuje zasebnost v prostoru kot »koncept prost od nadzora« (Bien 

Karlovšek idr. 2008, 12).  

V stari Grčiji sta bila javno kot sfera političnega delovanja in zasebno kot sfera, povezana z 

družino, strogo ločeni (Arendt 1996, 27-33). Središče javnega je predstavljal polis, polje 

svobode, govora in enakosti med sebi enakimi, področje političnega ter okvir neposredne 

demokracije, kjer so se zadeve urejale po pravni poti (pravični). Zasebno sfero je predstavljala 

hiša in družina v smislu naravnega, skupnega življenja, pogojenega z eksistenčnimi razlogi, 

kar je pomenilo stanje izključenosti, zanikanje človekove biti, omejenosti ter odmaknjenosti 

od javnih zadev. Hayek (1998, 146-147) pa ugotavlja, da so že Grki poznali individualno 

svobodo kot kotiček, kjer ni zavisti do bližnjega in je puščen pri miru, da počne, kar ga je 

volja. 

Rimljani so zasebnost dojemali kot odmik od državnih zadev, prostor (lat. possesest) 

najlastnega, nedotakljivega. V duhu svobode so bili sprejeti tudi prvi predpisi s področja 

varstva človekovih pravic, ki so zagotavljali varstvo posameznika na podlagi Zakonik-a XII. 

plošč.
10

 Zakonik XII plošč v veliki meri prevzema Solonove zakone, pomeni temelj svobode 

                                                 
9
 24. An-Nur (27-28): »O verniki, v tuje hiše ne vstopajte brez njihovega dovoljenja in dokler jih ne 

pozdravite, to je najboljše, podučite se.« in »Če ni nikogar doma, ne vstopajte, dokler se vam ne 
dovoli, če se vam reče, vrnite se, vi se vrnite, boljše za vas, Alah ve kaj počnete.« (Korkut 2008, 122)  

33. Al-Ahzab (53): »Verniki! Ne vstopajte v sobe Vere znanilca […]. Ako od njih nekaj zahtevate, 
zahtevajte to izza zastora. To vam je za srca vaša in za srca njihova čistejše.« (Korkut 2008, 122) 

Kalčić (2008, 170) pravi, da »a jet« govori o zasebnosti Mohamedovega doma in zahtevi po varstvu 

zasebnosti njegovih žena kot fizični ločenosti prostorov, kjer so se zadrževale Mohamedove žene ter 
spoštljivem odnosu do njih.  
10

 Zakonik je sprva določal sankcije za poškodbe udov ali organov, kasneje pa je varstvo osebe urejal 

temeljni pretorski edikt, katerega so dopolnjevali še posebni edikti (Finžgar 1985, 17). Nadalje se je s 

posebnimi edikti varstvo osebe razširilo na ravnanja zoper dobro čast in dostojanstvo drugega. 
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rimske republike (Hayek 1998, 148). Osnovno
11

 načelo rimskega prava je bilo, da do 

pravičnosti vodi le dosledno spoštovanje in uveljavljanje pravic, ki ne posegajo v pravice 

drugega.
12

 Na podlagi rimskega prava se je v pravni teoriji uveljavilo stališče, da so telo, čast, 

dostojanstvo in zdravje osebne dobrine, katerim pravo zagotavlja varstvo (Finžgar 1985, 17).  

Velik korak v razvoju človekovih pravic pomeni Velika listina o svoboščinah iz leta 1215. 

Listina je predstavljala sporazum med angleškim kraljem in uprtim plemstvom (politični 

kompromis), ki je plemstvu priznala določene privilegije. Listina se označuje kot prvi ustavni 

akt, kjer so natančno opredeljene posamezne pravice in obveznosti plemstva. Listina je dajala 

največ pravic plemstvu, vendar govori o privilegijih in pravicah svobodnih ljudi nasploh 

(univerzalnost).
13

 Obenem priznava enega od temeljev osebne svobode, da nihče ne sme biti 

kaznovan brez sodbe sodišča. Na splošno je listina utrdila zavest pri ljudeh, da je kraljeva 

oblast omejena in vzpostavila nadzor v pristojnosti Splošnega sveta kraljevine (lat. Commune 

concilium) ter možnost odpoklica (lat. ius resistendi) kralja (Magna Carta 1215). 

V Angliji je bil leta 1361 sprejet zakon Justices of the Peace Act, ki je zagotavljal varstvo 

zasebnosti, saj je predvideval kazni v primeru prisluškovanja in prikritega opazovanja 

(Electronic Privacy Information Center 2002, 5).  

Naslednji dokument s področja varstva človekove osebne svobode pred politično samovoljo 

in represijo je Habeas Corpus Act, ki je bil sprejet leta 1679 v angleškem parlamentu. Namen 

akta je v prepovedi odvzema prostosti (svobode) posamezniku brez predhodnega naloga 

sodišča, prepovedi dolgotrajnega pridržanja brez utemeljenega suma in dosego priznanja s 

pomočjo različnih metod prisile. Akt zagotavlja zakonitost v sodnem postopku in obsodbo na 

podlagi sodne odločitve (Habeas Corpus Act 1679). 

Deset let kasneje, leta 1689 je bila v angleškem parlamentu sprejeta Listina pravic kot 

ustavnopravni instrument zakonitosti varstva človekove osebne svobode. Dokument razglaša 

pravice in svoboščine državljanov Anglije in določa meje poseganja ter delovanja oblasti v 

                                                 

Poudariti je potrebno, da Grki niso poznali sistema pravic, temveč sistem tožb. V bistvu gre za 

uveljavitev pravnega reda, da je potrebno vsak spor predložiti sodišču ob prisotnosti obtoženca 
oziroma obveznost obstoja postopka v materialnem pravu (Zupančič 2006).  
11

 Kranjc ugotavlja (2008, 155), načelo povzema bistvo rimske filozofije, ki je tudi pri medčloveških 
odnosih uvidela ideal v harmoniji, kar kaže na neločljivo povezanost med pravom in pravičnostjo ter 
pravom in etiko, hkrati pa opozarja na moralno držo posameznika in na socialno dimenzijo pravičnosti 
kot pogoja za učinkovito delovanje pravnega sistema.  
12

 Sporočilo enega izmed prvih javnih zakonov je bilo, da noben privilegij ali uredba ne bo samo v 
prid posameznika in na škodo drugih v nasprotju z zakonom (Hayek 1998, 148).  
13

 V 39. členu Magne Carte (1215) je poudarjeno, da noben svoboden človek ne sme biti prijet, zaprt, 
oropan zemlje, izobčen, pregnan ali uničen na kakršenkoli način brez veljavne sodbe ali zakona, ki bi 
to določal. Šele razvoj in učenje teorije naravnega prava (predvsem Lockova teorija) tej listini 

namenijo pomen ustavnega akta, saj listina simbolično predstavlja omejitev oblasti (samovolje) 

vladarja na podlagi pravne norme (koncept negativne svobode). Listina pooseblja jamstvo za pravo, 

svobodo ljudi, vzpostavlja načelo legalnosti in pravne varnosti (angl. rule by law), ter pomeni korak v 

razvoju vladavine prava oziroma prepoved, da bi država izvajala oblast arbitrarno (Zalar 2009). 
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odnosu do posameznika. Listina vzpostavlja ustavno monarhijo, ki omejuje kraljevo moč, in 

zakonodajno oblast prenaša na svobodno izvoljen parlament. S prenosom pristojnosti 

parlament postane jamstvo vladavine prava in varuh pravic ter svoboščin državljanov. Listina 

zagotavlja varstvo posameznih političnih (svoboda govora v parlamentu, imuniteta) in 

državljanskih pravic (nošenje orožja) (Bill of Rights 1689). 

Koncept nedotakljivosti doma zasledimo že leta 1763, ko je William Pitt (Hosein 2004, 2-3) 

dejal, da je »posameznikov dom njegov grad«. Leta 1765 pa je britanski lord Camden 

ugovarjal vladnim preiskovalcem, ki so želeli vstopiti v njegove zasebne prostore in zaseči 

listine (Hosein 2004, 3).  

Prvo malomeščansko deklaracijo, ki priznava človekove temeljne pravice in svoboščine, 

predstavlja Virginijska deklaracija o pravicah iz leta 1776. Deklaracijo je sprejela 

ustavodajna skupščina Virginije, v kateri razglaša kot osnovno vodilo (temelj) vsake vlade 

enakost in neodvisnost ljudi, katerih pravica do življenja, svobode, varnosti ter lastništva so 

prirojene človekove pravice (Virginia Declaration of Rights 1776). 

Še istega leta so predstavniki ameriških kolonij razglasili Deklaracijo o neodvisnosti, v katero 

so uvodoma zapisali, da štejejo za očitno resnico, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, katere je 

Stvarnik obdaril z neodtujljivimi pravicami, med katere spadajo življenje, svoboda in iskanje 

sreče z namenom varstva teh pravic pa ljudje oblikujejo vlade (Declaration of independence 

1776). Deklaracija skupaj z nekaterimi drugimi dokumenti predstavlja podlago za sprejetje 

ustave ZDA, ki je sestavljena iz amandmajev. Prvih deset amandmajev se imenuje Bill of 

Rights (1791), na podlagi katerih se izvršujejo posamezne pravice in svoboščine. Ustava ZDA 

velja za najstarejšo veljavno pisano ustavo, kot pravi Hayek (1998, 158), so pisci ustave 

izhajali iz temeljne ideje po zahtevi o »trajni ustavi«, ki utemeljuje svobodo, varuje 

posameznika in omejuje moč vsaki oblasti. Pravica do zasebnosti se skriva v »polsencah« 

(špan. penumbras) določil I, III, IV, V, IX ustavnega amandmaja (Gajin 2012, 27).  

Deklaracija o pravicah človeka in državljana (fran. La Déclaration des droits de l'Homme et 

du Citoyen), sprejeta leta 1789 v Franciji, že v uvodoma naglašuje, da se ljudje rodijo, živijo 

svobodni in enaki v dostojanstvu ter pravicah (Deklaracija o pravicah človeka in državljana 

1789, 1. člen). V 2. členu je opredeljena pravica do združevanja (nastanek organiziranih 

sindikatov) za ohranitev pravice do osebne svobode in nedotakljivosti zasebnosti (varnost), 

lastnine kot podlage za pravni red ter odpor zoper zatiranje s strani države. Deklaracija temelji 

na konceptu (načelih) razsvetljenstva (individualizem), družbeni pogodbi in sistemu delitve 

oblasti. Deklaracija človekove pravice razglaša za naravne, neodtuljive in svete.  

Šele leta 1890 lahko začnemo govoriti o pravnem varstvu zasebnosti kot človekovi pravici v 

smislu »sodobnega koncepta pravice do zasebnosti« (Bien Karlovšek idr. 2008, 12). Samuel 
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D. Warren in Louis D. Brandeis sta v članku The Right to Privacy,
14

 sklicujoč se na načelo 

nedotakljivost človekove osebnosti, pozvala ameriška sodišča, da priznajo pravico do 

zasebnosti, izhajajoč iz splošnega načela občega prava (pravica do lastne osebnosti in 

lastnine) kot pravico do lastnega življenja oziroma kot pravico, da se posameznika »pusti pri 

miru« (Warren in Brandeis 1890, po Gajin 2012, 22). Modern koncept pravice do zasebnosti 

pomeni odgovor na pravno vrzel pri vdoru v zasebnost, ki posamezniku omogoča zatekanje k 

samemu sebi. Samota in zasebnost postajata dobrini, katerih kršitve posamezniku povzročajo 

gorje (Lampe 2003, 20). »Lastne štiri stene« so po Arendtovi (1996, 61) edino mesto, kjer je 

posameznik ob toplini domačega ognjišča varen in skrit pred svetom. 

Grozodejstva II. svetovne vojne, ki so bila storjena tudi v imenu višjih ciljev in interesov, so 

povzročila grozovite kršitve zoper človekovo življenje, svobodo ter dostojanstvo. Zato je 

generalna skupščina Organizacije združenih Narodov (OZN) sprejela in razglasila temeljno 

izhodišče sodobne zakonodaje s področja človekovih pravic v obliki Splošne deklaracijo o 

človekovih pravicah (SDČP 1948). Govorimo o »sodobni teoriji pravice do zasebnosti« (Bien 

Karlovšek idr. 2008, 12). Že uvodoma je v SDČP (1948) zapisano, da se vsi ljudje rodijo 

svobodni, imajo enako dostojanstvo ter enake pravice (1. člen). Sprejetje deklaracije pomeni 

novo obdobje v razvoju in načelu spoštovanja (varstva) pravice do zasebnosti, kar predstavlja 

omejitev absolutne suverenosti države.  

2.3 Pravna država kot predpostavka pravice do zasebnosti  

Pojem pravna
15

 država, kakor razlaga Pavčnik (2009, 29), se uporablja kot sopomenka za 

vladavino prava, ki je njena osrednja razsežnost. Pravna država je moderna in demokratična 
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 Članek predstavlja temelj teoretične obravnave pravice do zasebnosti kot zahteve po priznanju 

zasebnosti v civilnem, občem (angl. common law) pravu (Lampe 2002).  
15

 V literaturi se pojavljajo trije pojmi pravne države rule of law, l'état de droit in Rechtstaat, vendar pa 
imajo povsem različne zgodovinske izvore, odsevajo tri podobne tradicije, med katerimi je angleška 
daleč najstarejša (angl. rule of law), ki sega v leto 1215, to je v 39., 40. člen Magne Carte, kjer je 
zapisano, da nobeden svobodnjak ne bo odveden, zaprt ali pregnan s posesti, izobčen, izgnan, ali kako 

drugače uničen, razen na podlagi zakonite sodbe, kjer mu je omogočeno sodno varstvo (Zupančič 
2006). Po von Mohlu je Rechtstaat država s pravnim aparatom v katerem vlada zakon razuma, 
katerega cilj je spoštovanje ne le veljavnih zakonov, ampak tudi načel razuma (Zupančič 2006). 

Francozi beležijo sledi izvora l’état de droit v 12., 13. in 16. členu Deklaracije o pravicah človeka in 
državljana, ki določajo, da zagotavljanje človekovih pravic zahteva ustavno in javno oblast, ki ima 

vzpostavljen sistem delitve oblasti, katere delovanje (skupno prispevanje) mora biti v službi vseh 

državljanov (Zupančič 2006). Lilić (2002, 99) pa pravi, da zametke evropske tradicije prava, pravde in 
pravičnosti najdemo v antičnih časih v katerih večni človeški ideali šele v današnjem času dobivajo 
»svoje izraze v načelu zakonitosti (fran. principe de legalite), konceptu pravne države (nem. 
Rechtsstaat) in načelu vladavine prava (angl. rule of law)«. Rimski pravniki so postavili nekaj splošnih 
pravnih načel kot so »lus ex uduria non oritur«, ki pomeni, da pravo ne sme nastati na podlagi 
grozodejstev, temveč mora temeljiti na plemenitih in moralnih načelih; »dura lex, sed lex«, ki pravi, 
da je »zakon surov, ali je zakon« in je obvezujoč za vse oziroma nihče ni nad zakonom, zakonu so vsi 

podrejeni; »nullum crimen, nula poene sine lege«, ki pravi, da ni krivice brez zakona, kaznivo je tisto, 
kar zakon določa (Lilić 2002, 100-101). 
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država, ki nalaga državnim organom delovanje v skladu s pravom. V absolutističnih državah 

je zakon predstavljal kralj, v svobodnih državah pa zakon predstavlja pravo (Paine 1986, po 

Kerševan 2008). 

Predpostavka pravne države je omejitev oblasti na podlagi ustavnosti in mednarodnih
16

 

pravnih aktov. Kot poudarja Locke (1978b, 37), »kjer ni zakona, ni svobode«, ker svoboda 

pomeni odsotnost omejitve in nasilja drugih, kar pa ni mogoče uresničevati, kjer ni zakona. 

Ustava
17

 kot temeljni pravni akt predstavlja vsebinski in postopkovni okvir pravne državne. 

Pavčnik (2009, 38-39) opozarja, da zakonodajalec lahko standarde dviga na višjo raven, 

nikakor pa ne sme zdrsniti pod raven splošno sprejetih standardov (optimizacijska zapoved). 

Ukrepi države ne morejo biti arbitrarni. Kakor navaja Locke (1978a, 73), ljudstvo lahko 

izbere takšno obliko oblasti, kot mu je volja, volja njegova pa predstavlja pravilo pravu. 

Pravna varnost državljanov je temeljno izhodišče pravne države, ki terja pravni red in 

predvidljivo ravnanje državnih organov na podlagi zakonov, ki imajo lastnosti določnosti,18
 

jasnosti ter razumljivosti (Šinkovec 1992). Pravna besedila morajo biti razlagalno predvidljiva 

(test), utemeljena in imeti morajo argumentiran namen. Osrednji vidik pravne države 

predstavlja načelo sorazmernosti, ki mora upoštevati, da so vse pravice in dolžnosti 

korelativne (Pavčnik 2009, 48). Za zagotavljanje pravne varnosti, prepovedi čezmernih 

posegov države in varstva osebnih svoboščin je zahteva po obstoju institucionalnih 

(postopkovnih) jamstev državnih organov nujna. Delitev oblasti (angl. separation of power)
19

 

kot temeljno načelo pravne države omogoča nadzor, omejevanje moči posameznih delov 
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 Pogodba o Evropski uniji (PEU, Uradni list EU, št. C 83/10) poudarja, da Evropska unija temelji na 

vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic. V 3. členu Statuta Sveta Evrope (SSE, Uradni list RS, št. 23/93) pa je 
zapisano, da vsaka članica Sveta Evrope priznava načelo vladavine zakona ter spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam pod njihovo sodno oblastjo. V 8. členu in v drugem 
odstavku 153. člena Ustave RS je zapisano, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami (hierarhija). Splošno veljavna 
načela mednarodnega prava in ratificirane pogodbe je mogoče šteti za naše notranje pravo, saj se 
uporabljajo neposredno.  
17

 V 2. členu Ustave RS je poudarjeno, da je Slovenija pravna država, ki izhaja iz načela 
demokratičnosti države. »Legitimnost prek legalnosti«, kar pomeni, da sta pravna država in 
demokratičnost tesno povezani, saj slednja daje vsebinsko polnost pravni državi (Pavčnik 2009, 35-

36).  
18

 Načelo zaupanja v pravo pomeni stopnjo določnosti, da je vsaj na pravni ravni razumevanja in 
odločanja omogočeno racionalno ter predvidljivo pravno argumentiranje (Pavčnik 2009, 43). 
19

 Delitev oblasti je prvi oblikoval John Locke v svojem delu Two Treatises of Civil Government 

(1689). Locke se je zavedal možnosti zlorabe oblasti, ko je le-ta skoncentrirana v rokah enega organa, 

zato je ločil zakonodajno od izvršilne oblasti in predvidel možnost ukrepanja v primeru kršitev 

(podrejenost zakonom, revolucija). Načelo delitve oblasti pa je utemeljil in razvil Montesquieu v 

svojem delu De l'esprit des lois (1748). Montesquieu (1961, po Kerševan 2008) je (politično) svobodo 
posameznika definiral kot odsotnost zlorabe oblasti, ki jo lahko zagotavlja le oblast, ki ima v sistem 

vgrajen princip ločitve oblasti, kjer ena veja oblasti omejuje drugo. Svoboda je, pravi Montesquieu, 

pravica, da se počne vse, kar zakon dopušča (Montesquieu 1748, po Constant 1993, 149). 
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oblasti po sistemu zavor in ravnovesij, ki ima cilj zagotoviti transparentne ter smotrne delitve 

pristojnosti oziroma funkcionalne neodvisnosti posameznih vej oblasti
20

 (Šinkovec 1993). 

2.3.1 Naravnopravne teorije in idejni boj za človekove pravice 

Za nastanek pravne države so pomembne naravnopravne teorije na podlagi katerih, kakor 

ugotavlja Perenič (1988, 20-21), se je v Evropi razvijal idejni boj za človekove pravice. 

Koncept klasičnega pojmovanja naravnega prava zasledimo že v davni antični Grčiji, kjer se 

je razvila ideja o enakosti vseh ljudi (pravičnost), naravnopravna koncepcija, ki podeljuje in 

priznava pravo vsakemu človeku na osnovi naravnega reda. Utemeljitelj teorije naravnega 

prava je bil Aristotel, ki je poudarjal dvojnost družbenega (političnega) prava, in sicer kot 

naravno pravo, ki je splošno veljavno, in kot pozitivno (dogovorjeno) pravo, ki je utemeljeno 

na podlagi zakona, katerega vsebino (dolžnosti) določajo mestne države (Kaufmann 1998, 

58). Aristotel je zavračal vse oblike vladavine, kjer vladajo ljudje in ne zakon. Kot pravi 

Hayek (1998, 147-148), nosilci državne oblasti so samo varuhi in sluge zakona, ki je nadrejen 

vsem stvarem (vladavina prava). Aristotelik Tomaž Akvinski pa je predpostavljal, da 

celotnemu vesolju vlada božanski um, ki upravlja na podlagi večnega zakona. Večni zakon je 

vseobsežen božji zakon, znotraj katerega pa se loči naravni
21

 zakon, ki omogoča udeležbo 

racionalnih bitij v večnem zakonu in se nanaša na naravno »razsodnost (praktičnega) 

človekovega uma«, in človeški zakon (pozitivno pravo) kot normativno dopolnilo omejenosti 

človekovega razuma pri dojemanju resnice (Kaufmann 1998, 66). Glavne značilnosti 

klasičnega naravnega prava so, da temelji na naravnem redu bivanja, kjer je vzpostavljen 

dualizem med naravnim (nadrejenost, »per se«) in pozitivnim pravom (Hommes 1979, po 

Cerar 1996, 34).  

Odmik od srednjeveškega razumevanja naravnega prava, zavračanje tradicionalnih 

srednjeveških in fevdalnih ureditev, zahteva po ločitvi božjih od človeških zakonov ter razvoj 

prirodoslovnih ved (empirike) so povzročili nastanek racionalističnega naravnega prava. 

Racionalistično naravno pravo obravnava človeka kot (raz)umno bitje, ki ima svoje potrebe 

oziroma interese. Kakor navaja Perenič (1988, 21), je temeljna odlika racionalističnega 

pojmovanja naravnega prava njegova racionalnost in univerzalnost ter zahteva po pravnem 

varstvu človekovih pravic. Naravno pravo je v neposredni povezavi s pozitivnim pravom in 

ima normativni značaj, kateri ureja družbene odnose. Kot pravi Hayek (1998, 171), je obdobje 

absolutizma uničilo tradicijo svobode, zato je bil cilj gibanja zoper arbitrarno oblast 

vzpostavitev vladavine prava kot temelja svobode. Svobodo danes razumemo kot neoviran 

razvoj človekove osebnosti v smislu prostosti in neodvisnosti, nekoč pa je svoboda pomenila 
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 V skladu s drugim odstavkom 3. člena Ustave RS se oblast v RS izvršuje neposredno in po načelu 

delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno ter sodno.  
21

 Naravni zakon po Tomaževem pojmovanju, kakor pravi Šetina (2010), » ni zakon, ki bi bil v naravi 
stvari, ampak je vsebina človekove soudeležene avtonomije in svobode, ki jo vzpostavlja preko 

premišljene volje, izhajajoče iz načel, ki jim večni zakon daje objektivno in zavezujočo naravo«.  
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zaščito pred nasiljem vladarjev. Uvodni stavek v Rousseaujevi Družbeni pogodbi (1960, 60), 

da se »človek rodi svoboden, a je vsepovsod vkovan v verige«, ni zahteva po vrnitvi v 

zgodovinsko prvotno naravno stanje, temveč je zahteva po oblikovanju moderne državljanske, 

svobodne in suverene države, ki je kritika (antipod) absolutizmu.
22

 

Prirojene pravice, ki jih posameznik ima v naravnem stanju, so predpostavka vsake državne 

skupnosti. Hobbes (1961, 105-106) je opredelil naravno stanje kot stanje, kjer so ljudje po 

naravi enaki glede na duhovne in telesne sposobnosti, vendar pa enakost vodi do nezaupanja, 

onemogoča doseganje osebnih ciljev, kar privede, da si ljudje postanejo sovražniki. To stanje 

Hobbes (1961, 108) imenuje vojno stanje, ki je posledica samoohranitve, kjer je vsak proti 

vsakemu, kjer ni prava ne pravice, ne lastnine, kjer lahko vsak človek počne, kar ga je volja. 

Omejitev predstavlja le sila moči oziroma diskrecija moči v smislu zaščite ali razvoja lastnega 

življenja. Naravno
23

 stanje povzroča konfliktnost (anarhijo), zato je predlagal, da se ljudje 

organizirajo in na podlagi družbenega dogovora preidejo iz naravnega stanja v državljansko 

stanje. Hobbes (1961, 233-234) ugotavlja, da je za ohranitev in razvoj države potrebno 

spoštovanje naravnih zakonov (pravica, pravičnost, skromnost, usmiljenje), ki šele z 

ustanovitvijo države dobijo status zapovedi države (državljanski zakoni), katerih 

uresničevanje zagotavlja legitimen »suveren« (zakonodajalec). Predmet državljanskih 

zakonov je svoboda posameznika. Hobbes (1961, 185) meni, da »je svoboden tisti človek, ki 

ni oviran pri stvareh, ki jih po svoji pameti in moči lahko počne«. Posameznikova svoboda 

pomeni negacijo svobode drugih, zato je potrebna vzajemna omejitev svobode vseh za skupno 

dobro, kar omogoča posameznikova dana obveza, ki temelji na podlagi sporazuma o 

spoštovanju državljanskih zakonov.  

Najvplivnejši med vsemi učitelji teorije naravnega prava je bil John Locke, ki je spadal med 

novodobne liberalce, katerega ideje so predstavljale osnovo za kasnejše (anglosaksonske) 

državne ureditve. Locke (1978b, 11) naravno stanje poimenuje kot stanje »popolne svobode« 

in enakosti, kjer so ljudje neodvisni, kjer svobodno razpolagajo s svojo lastnino ter lastno 

osebnostjo. Svoboda človeka in njegova volja sta zasnovani v človekovem umu, tako Locke 

(1978b, 39) poudarja, da smo ljudje »rojeni svobodni, ker smo rojeni razumni«.
24

 Vendar pa 
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 Sprva so bili ljudje po naravi enaki in svobodni. Razvoj in družbene spremembe pa so razslojile 
ljudstvo ter neenakomerno porazdelile politično moč. Človek je odvrgel tradicionalno doktrino 
naravne družbenosti ter sprejel koncept moralne pokvarjenosti, sebičnosti in tekmovalnosti. Rousseau 

je rešitev obstoječega izražal kot zahtevo po sprejetju politično pravnega koncepta obče volje in 
principov političnega prava. Obča volja za Rousseauja pomeni merilo pravičnosti in enakosti, ko 

posamezniki svoje osebne interese podredijo občemu dobremu (odsotnost negativne svobode) oziroma 
kot pravi Rousseau (1960, 75), kjer »vsak od nas pristopi s svojo osebo in z vsemi svojimi silami pod 
vrhovno vodstvo obče volje in na vsakega člana gledamo kot nedeljiv del celote«. 
23

 Naravno stanje je izhodišče Hobbesove politične analize kot odraz državljanske vojne vihre v 
Angliji in nasploh stanja politične razcepljenosti, podvojenosti in sovražnosti v mnogih evropskih 
državah 17. stoletja kot ostanek srednjeveške preteklosti. 
24

 Bog je obdaril človeka z razumom, s katerim ga je povzdignil nad ostala čutna bitja, kar mu 
zagotavlja prednost in oblast nad njimi (Locke 1962, 19).  
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to ni stanje samovoljnega ravnanja, saj naravno stanje upravlja naravni
25

 zakon, ki daje 

človeku pravico, da obvaruje svojo lastnino (svoje življenje, svobodo, premoženje) oziroma v 

primeru kršitve naravnega zakona razsodi in izvrši kazen zoper kršitelja (Locke 1978b, 51). 

Temeljni cilj povezovanja ljudi v državo je predstavljalo zavarovanje teh neodtujljivih in 

svetih dobrin. Tako ljudje na podlagi družbenega dogovora preidejo iz naravnega stanja v 

politično stanje (državo). Po njegovem mnenju lahko le država, ki ima vzpostavljen sistem 

delitve oblasti kot institucija zagotavlja zahtevo po pravičnosti, enakosti in varstvu lastnine. 

Družbeni dogovor predstavlja temelj za oblikovanje države, ki na podlagi pozitivnega prava 

(jamstvo naravnih zakonov) zagotavlja, da so posamezne človekove pravice neodtujljive, 

politična oblast pa omejena in legitimna. Sporočilna vrednost teh idej je varstvo človekovih 

pravic, ki jih mora zagotavljati institucionalna izoblikovanost države v okviru njenega 

pravnega delovanja (Perenič 1988, 24). 

2.3.2 Zasebnost kot koncept negativne svobode 

Temelj zasebnosti je v obstoju človekove svobode, ki je kot človekova pravica izraz doktrine 

liberalnega koncepta negativne svobode (Cerar 2009). Temeljna postavka liberalizma je 

svoboda, ki se deli na negativno in pozitivno. Koncept tako imenovane negativne svobode 

lahko označimo kot »svobodo od« (pasivna, zunanja), kar pomeni odsotnost vmešavanja 

oziroma kot pravico posameznika, da je puščen pri miru. Dopolnitev (omejitev) koncepta 

negativne svobode je tako potrebno poiskati v konceptu pozitivne svobode ali »svobodo do« 

(aktivna, notranja), ki se kaže v možnosti avtonomije (samoudejanitve) in opozarja na izvore 

omejevanja.  

Constant (1993, 163) je med prvimi jasno opozoril na dva koncepta svobode, in sicer antičen 

ter modern. V antičnem svetu je posameznik sodeloval (asketizem, enotnost) v javnem 

političnem področju (pozitiven koncept) tako, da je imel glas pri kolektivnemu odločanju, 

medtem ko je bil v zasebnem življenju in odnosih suženj. Modern koncept svobode 

(negativna svoboda) pa predstavlja prostor, kjer je posameznik osvobojen od državnih oblasti, 

hkrati pa je zavarovan od zunaj z instrumenti pravne države.  

Cilj osveščenega posameznika je njegova varnost (vladavina prava), svoboda in zasebnost kot 

individualne pravice. Constant (1993, 164) negativno svobodo pojasnjuje kot pravico vsakega 

človeka, da je podložen samo zakonom, izraža svoje mišljenje, se svobodno povezuje in 

prostovoljno razpolaga s svojo lastnino. Constant meni, da mora biti cilj vsake družbe 

zagotavljanje in ohranitev individualne svobode. Na podlagi katere je mogoče uresničiti 

jamstvo za javno in osebno moralo, za mir, za dostojanstvo ter človekovo srečo. Hkrati pa 
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 Naravni zakon, katerega predstavlja um, »uči vse ljudi, ki potrebujejo nasvet, ker so vsi enaki in 

neodvisni, da nihče ne sme povzročiti zlo tujemu življenju, zdravju, svobodi ali imetju« (Locke 1978b, 
12).  
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zagovarja stališče, da je politična (pozitivna) svoboda (kot pravica vplivanja in sodelovanja 

pri razvoju družbe) obvezna.  

Mill (1994, 37) je že uvodoma v svojem delu O svobodi poudaril, da je predmet njegove 

razprave državljanska ali družbena svoboda, narava in meje legitimne oblasti družbe nad 

posameznikom. Mill (1994, 44) poudarja, da je posameznik odgovoren družbi le za tista 

dejanja, ki zadevajo druge, medtem ko je pri svojih dejanjih neodvisen in je edini vladar nad 

samim seboj, nad svojim telesom in duhom. To je področje zasebnosti, ki je nedotakljivo, 

vsak poseg pa je dopusten le zaradi samozaščite oziroma preprečitve oškodovanja drugih 

ljudi. Mill (1994, 46) to območje imenuje prava domena človeške svobode, ki vsebuje 

notranje področje zavesti in zahteva svobodo vesti v najširšem pomenu besede, svobodo misli 

in občutkov. Svoboda posameznika naj bo omejena v tolikšni meri, da ne posega in ne 

omejuje svobode drugih. Mill (2003, 113) je uvidel, da je svoboda posameznika bolj ogrožena 

s strani družbe kot pa države, zato je zagovarjal oblikovanje pravične državne oblasti in 

določitev meje legitimne oblasti družbe nad posameznikom. Polje posameznikove svobode je 

želel razširiti do največje možne mere, polje legitimnosti vmešavanja družbe pa zožiti. 

Locke (1978b, 51) poudarja, da se sleherni človek rodi s pravico do svobodne osebnosti in 

lastnine. Meni, da je lastnina proizvod naravnega stanja in pogoj človekovega obstoja, kar 

daje človeku pravico, da varuje svojo lastnino (svoje življenje, svobodo in premoženje). 

Negativna svoboda za Locka (1978b, 21) pomeni odsotnost prisile in vpletanja, kjer je človek 

svoboden ter umno deluje po svoji volji v vseh stvareh, neodvisno od volje drugega človeka. 

Edino omejitev predstavlja zakonodaja kot okvir posameznikovega obnašanja in delovanja, ki 

je jamstvo za človekove naravne pravice.  

Koncept negativne svobode Kant (2008, 101-103) opredeli kot neodvisnost od zunanjih 

vzrokov predvsem od naravne nujnosti. Kant poudarja, da je človek razumno bitje, ki je vezan 

le na moralni zakon in šele, ko deluje v skladu z moralnim zakonom, je ustvarjalec svoje 

svobode. Kant (2003, 8) svobodo opiše kot protislovje čistega uma oziroma kot nekaj, kar 

človekov spekulativni um ne pozna, ampak predpostavlja, da obstaja, ker je pogoj moralnega 

zakona, ki pa je človeku dobro poznan.  

Hegel je (kot zagovornik pozitivnega koncepta svobode) sprva menil, da je vizija modernega 

sveta v subjektivnosti in neomejeni svobodi, vendar pa so poznejši dogodki po francoski 

revoluciji (jakobinski teror) spremenili njegovo stališče. Postal je najradikalnejši kritik 

negativne (subjektivne) svobode. Analiziral je pojem negativne svobode in ugotovil, da 

temelji na subjektivnih občutenjih, vzgibih, katerih resnica je refleksija partikularnosti 

oziroma osebnih interesov (Hegel 1989, 15). Nosilce teh idej je označil kot posameznike, ki 

ne poznajo nobene objektivne morale, ne sprejemajo vladavine prava, vsako dolžnost pa 

dojemajo kot omejitev. Počutijo se svobodne, ko odstopajo od splošno priznanega, 

pomembne, ko najdejo v sebi nekaj posebnega (sebičnost). Hegel (1989, 38) je na splošno 

označil negativno svobodo »kot svobodo praznine, ki je povzdignjena do resničnega lika in do 
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strasti, je fanatizem destrukcije vsakega obstoječega družbenega napredka«, svoboda proti 

razumu in znanosti, proti morali ter zakonu. Takšna negativna svoboda je po njegovem 

mnenju totalitarna. Pomeni pa negacijo vsake objektivnosti v mišljenju in delovanju, kritiko 

vsega obstoječega, vodi do destrukcije vsega ter končno samega sebe.  

Sistematično delitev pojma svobode je podal Berlin
26

 (1992, 69), ko je ločil med seboj 

pozitivni in negativni vidik svobode. Negativno svobodo je tako opredelil kot stopnjo 

neoviranega človekovega življenja in delovanja, kar pomeni odsotnost vmešavanja drugih v 

zadeve posameznika. Berlin (1992, 76) meni, da je želja vsakega posameznika biti puščen pri 

miru, kar mu daje občutek zasebnosti. Tako lahko upravlja s svojim življenjem in s procesi, ki 

jih želi nadzirati. Čeprav je to območje definirano kot premikajoče, mora vedno ostati 

prepoznavna meja, znotraj katere človek ne sme biti omejen ali ogrožen v nobenem pogledu 

(Berlin 1992, 74). Pozitivna svoboda je po Berlinu (1992, 77) odraz posameznikove 

avtonomije, hotenja po samouresničevanju in želje biti sam svoj gospodar. Ljudje ne samo, da 

želijo samoupravljati, ampak želijo razširiti področje svojega delovanja in zožiti območje 

individualne svobode, kakor poudarja Berlin (1992, 71), da je svoboda za ščuko smrt za male 

ribe. Zgodovinsko gledano pa so ljudje v duhu kolektivnosti in iskanju višje stopnje svobode 

ostajali brez svobode (tiranija večine). Negativni in pozitivni vidik svobode sta v očitnem 

medsebojnem konfliktu. Berlin (1992, 88-89) zato predlaga rešitev v načelu sorazmernosti 

med obema vidikoma svobode kot »pluralizmu z mero negativne svobode«, kjer imajo ljudje 

možnost svobodne izbire.  

Individualizem kot temelj negativne svobode 

Individualizem terja več osebne svobode in osebnih pravic na podlagi vzpostavljenega 

najširšega prostora posameznikovega svobodnega delovanja. Posamezniku mora biti dana 

možnost, da sam oblikuje svojo lastno osebnost, izbira lastne cilje in je tvorec lastne usode v 

smislu odgovornosti do samega sebe.  

Mill (2003, 191) navaja, da je individualnost idealen značaj izvirnosti,27
 ki onemogoča 

kolektivno povprečnost in omogoča človeku, da je pri oblikovanju svojih nazorov svoboden. 

Glavno vodilo je človekov lastni značaj, ki naj uravnava obnašanje posameznika in ne 
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 Isaiah Berlin (1909-1997) velja za enega najvplivnejših političnih filozofov 20. stoletja in 
zagovornikov političnega liberalizma. Je očividec oktobrske revolucije, politični nasprotnik 
totalitarizma in avtor slavnega spisa Two Concepts of Liberty (Berlin 1959). Njegova družina je bila 
izgnana iz Rusije, kar je zaznamovalo njegovo življenjsko delo, saj je globoko sovražil boljševizem. 
Boljševizem je primerjal z Jakobinsko diktaturo, katere voditelji so bili prepričani, da ustvarjajo 
popolno družbo (raj na zemlji). Zagovarjali so upravičenost nasilja v imenu višjih ciljev. Berlin (1992, 

86) meni, da se pozitiven vidik svobode izraža v uresničevanju temeljnih zahtev po nacionalnem ali 
družbenem samopotrjevanju. 
27

 Izvirnost predstavlja tisto duševno, moralno in estetsko raven, ki izhaja iz posameznikove spontane 

narave (Mill 2003, 192).  
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tradicije ali običaji drugih ljudi. Posameznik sprejme norme, tolerantnost in miselnost 

konformnosti, katerim se podreja, ker jih je ponotranjil, se jih je naučili oziroma je pod 

vplivom formalnega družbenega nadzora, kjer ljudje ravnajo napak zaradi šibkosti svoje vesti. 

(Mill 2003, 195). Prisotnost različnosti pomeni pravico do svobode mišljenja in izražanja 

misli ter prepoved oziroma omejitev poseganja v te pravice.  

Hayek (1998, 75) individualizem izraža kot ideal, da je posamezniku dopuščeno delovati v 

skladu z njegovimi osebnimi cilji, kjer mu je priznana »vrednost individualne osebnosti«, 

katero moramo spoštovati, čeprav je ne odobravamo.  

Kant individualizem dojema v smislu avtonomije volje kot samouresničitev posameznika 

(self-actualization). Kant (2003, 37) poudarja, da mora posameznik delovati v skladu z 

maksimo svoje volje, vendar mora pa biti odgovoren do drugih kot to zahteva načelo obče 

zakonodaje. Človek je svobodno in umno bitje, kar mu omogoča, da se predstavlja kot 

individualen član v kraljestvu smotrov, povezanih na podlagi objektivnih zakonov (Kant 

2008, 81).  

2.4 Zasebnost in nadzor v delovnem razmerju 

Delovno razmerje je poseben odnos med delavcem in delodajalcem. Temeljni zakon s 

področja delovnih razmerij je Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja delovna razmerja 

sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (pogodbenost) s 

poudarkom na pravici delavca do svobode dela (prostovoljnost), njegovega dostojanstva ter 

varstva interesov v delovnem razmerju (drugi odstavek 1. člena ZDR). Pogodba o zaposlitvi 

se sklene v pisni obliki (prvi odstavek 17. člena ZDR), vendar pa zakon omogoča obstoj in 

veljavnost pogodbe o zaposlitvi tudi, ko ta ni sklenjena v pisni obliki (četrti odstavek 17. 

člena ZDR). Če se pojavi dvom o obstoju delovnega razmerja, se šteje, da obstaja, če obstojijo 

elementi delovnega razmerja (18. člen ZDR). Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja 

delovnega razmerja, če ni določeno drugače, se smiselno uporabljajo pravila splošnega 

civilnega prava (13. člen ZDR).  

Značilnost pogodbe je, da je svoboda urejanja razmerij podrejenega pomena, kar zagotavlja 

delovnopravna ureditev in kolektivne pogodbe z namenom varstva šibkejše pogodbene 

stranke (delavca), ki je v odvisnosti od delodajalca (osebna, ekonomska)
28

 oziroma v položaju 

podrejenosti (Mežnar 2007). Delavcu mora biti zagotovljeno takšno delovno okolje, v 

katerem ne bo izpostavljen različnim oblikam nadlegovanja ali trpinčenja s strani delodajalca, 

predpostavljenih ali sodelavcev (47. člen ZDR). Delavec v nobenem pogledu ne sme biti 

diskriminiran. V skladu s 6. členom ZDR je prepovedano neposredno in posredno 

                                                 
28

 Osebna odvisnost v novejšem času pomeni organizacijsko zavezanost, povezano z delovnim časom, 
delovnim mestom in nadzorom, ekonomska zavezanost pa se odraža kot odplačnost za preživetje 
(Mežnar 2007). 
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diskriminatorno ravnanje delodajalca, delavcem pa je zagotovljena enaka obravnava glede na 

osebne okoliščine. Prepovedani so tudi povračilni ukrepi zoper diskriminirane osebe in osebe, 

ki so pomagale žrtvam. Varstvo se zagotavlja kandidatu (iskalcu zaposlitve) in delavcu v času 

in po prenehanju delovnega razmerja. V skladu z drugim odstavkom 7. člena ZDR se šteje za 

diskriminacijo spolno in drugo nadlegovanje. Izrecno prepovedano pa je spolno in drugo 

nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu ali v zvezi z delom, katerega namen je 

prizadeti dostojanstvo delavca ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali 

žaljivo okolje (prvi odstavek 7. člena ZDR). Vrhovno sodišče RS (2011) je v sodbi št. I Ips 

7226/09-39 opredelilo trpinčenje na delovnem mestu kot ponavljajoče (storiti nekaj več kot 

enkrat) in sistematično (premišljeno, načrtno, usmerjeno v dosego določenega cilja) ravnanje, 

ki ima za posledico ponižanost in prestrašenost ter prizadeto delavčevo dostojanstvo. Za 

zaščito pred zgoraj omenjenimi posegi je dolžnost delodajalca sprejetje ustreznih ukrepov, s 

katerimi pa morajo biti delavci obveščeni29
 na pri delodajalcu običajen način.  

V zvezi z uveljavljanjem in varstvom pravic na delovnem mestu je v 200. členu ZDR delavcu 

omogočeno pisno zahtevati od delodajalca odpravo kršitev. V primeru, ko delodajalec očitane 

kršitve ne odpravi v opozorilnem roku, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za 

izpolnitev obveznosti zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. ZDR 

omogoča tudi alternativno reševanje sporov (mediacija) oziroma, če je v kolektivni pogodbi 

predvideno (sestava, postopek), se lahko določi arbitražno reševanje individualnih delovnih 

sporov. Delavec lahko predlaga posredovanje inšpektorja za delo v sporu, če delodajalec v 

osmih delovnih dneh po vročeni pisni zahtevi s strani delavca ne izpolni svoje obveznosti iz 

delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve (216. člen ZDR).
30

 

Če delodajalec ni zagotovil varstva31
 pred nadlegovanjem in trpinčenjem, lahko delavec 

izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (111. člen ZDR). Delavec je v tem primeru upravičen do 

odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, 

in do odškodnine, ki znaša najmanj toliko kot izgubljeno plačilo za čas odpovednega roka. V 

primeru spora (upravičena domneva) je dokazno breme na strani delodajalca. Kakor navaja 

Vodovnik (2003), delavec mora navesti zgolj dejstva, iz katerih pa izhaja verjetnost, da je 

delodajalec ravnal protipravno. Ker gre za trditveno breme, morajo biti navedene okoliščine 

objektivno preverljive z izvedbo ustreznih dokazov.  

V skladu z 8. členom ZDR je določeno, da je v primeru nedopustnih ravnanj oziroma 

opustitve varstva pred takimi ravnanji (diskriminacija, trpinčenje), delodajalec odškodninsko 
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 Zakon je jasen, če delodajalec ne obvesti delavcev o sprejetih ukrepih za zaščito delavcev pred 
spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu, mu grozi visoka globa 

(218. člen ZDR). 
30

 Iz poročila inšpektorata za delo (Inšpektorat Republike Slovenije za delo 2012, 53) je razvidno, da v 

letu 2012 inšpektor ni posredoval v nobenem sporu med delavcem in delodajalcem.  
31

 Delodajalec se kaznuje z globo, če ne zagotavlja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali 

trpinčenjem na delovnem mestu (217. člen ZDR). 
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odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v 

zvezi z delom, mu jo mora delodajalec povrniti (179. člen ZDR). Višina denarne odškodnine 

mora biti sorazmerna z nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpel delavec, in učinkovita 

(odvračanje ponovnih kršitev). Višje delovno in socialno sodišče RS (2012a) je v sodbi št. 

Pdp 1217/11 delavcu priznalo plačilo pravične odškodnine za nepremoženjsko škodo,
32

 

povzročeno pri delu ali zvezi z delom, za pretrpljene duševne bolečine zaradi posega v čast33
 

in dobro ime ter okrnitve drugih osebnostnih pravic. Sodišče je presodilo, da so bile 

izpolnjene temeljne predpostavke (kumulativno) za odškodninsko odgovornost, ko je 

povzročitelj škode ravnal proti pravno in nedopustno ter s tem ravnanjem povzročil pravno 

priznano škodo oškodovancu. Podana je bila tudi vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem 

in škodo ter odgovornost povzročitelja škode. Odmera nizke odškodnine za primer negmotne 

škode pomeni kršitev spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, ki kaže na 

podcenjevanje ali celo poniževanje s škodo prizadetih človekovih intimnih vrednot (Ustavno 

sodišče RS 2004).  

Temeljna področja zasebnosti na delovnem mestu kot odnos med delavcem in delodajalcem 

po Bien Karlovšek idr. (2008, 20), Electronic Privacy Information Center (2002, 3) in Cerar 

(2009) so:
34

 

- informacijska zasebnost kot zasebnost osebnih podatkov;  

- zasebnost človeškega telesa, ki varuje pred neposrednimi posegi v fizično telo (telesne 

odprtine, tekočine); 

- zasebnost človeške osebnosti, ki varuje svobodo misli, opredelitve, izražanja, stališča in 

nazore; 

- komunikacijska zasebnost, ki varuje vse vrste komunikacij (vključno s samo vsebino in 

podatki, povezani s komunikacijo); 
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 Posledice, ki so se izrazile v delavčevi duševni sferi (napetost, tesnoba, razdražljivost, depresija, 
pesimizem), zaradi česar je bil delavec tri mesece v bolniškem staležu. 
33

 »Čast je zavest človeka o lastni vrednosti (subjektivni element), ugled oziroma dobro ime pa 
vrednost, ki jo ima prizadeta oseba v družbi (objektivni element), pri čemer gre za dva pola ene 
celostne osebnostne pravice, kar pa ima za posledico, da je poseg v to potrebno tehtati, upoštevajoč 
tako subjektivne kot objektivne okoliščine.« (Višje sodišče RS 2010) 
34

 Pregled podobnih delitev: Cvetko (1999, 45-52) razdeli pravico do zasebnosti na področje 
posameznikovih osebnih podatkov, ki ne glede na obliko, v kateri so izraženi, razkrivajo 

posameznikova osebna razmerja, stanja, njegove lastnosti, osebne razmere, ki se nanašajo na 
posameznikovo premoženjsko, finančno stanje, družinske in medčloveške odnose, osebno stanje, 

področje posameznikovega zdravja, zdravstvenih podatkov in spolnosti, druge dejavnosti, ki 

vključujejo posameznikove konjičke, ukvarjanje s športom, honorarno delo, politično delovanje, 
zunanji videz, s katerim se posameznik predstavlja v družbi in se po njem loči od drugih ljudi. Čebulj 
(1992, 7) navaja tri sestavine zasebnosti: zasebnost v prostoru, ki posamezniku omogoča, da je sam, 

zasebnost osebnosti kot svoboda misli, opredelitve, izražanja in informacijska zasebnost kot pravica 

posameznika, da obdrži informacije in podatke o sebi, ker ne želi, da bi bili z njimi seznanjeni tisti, ki 
za uporabo določene informacije niso pooblaščeni. Lampe (2003, 10) deli področje zasebnosti na 

odločitveno, duševno zasebnost (zasebno in družinsko življenje), prostorsko zasebnost (dom) in 

informacijsko zasebnost (dopisovanje). 
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- prostorska zasebnost, ki varuje posameznika v njegovem stanovanju, domu, delovnem 

mestu kot koncept pričakovane zasebnosti.  

V novejšem času pa prihaja v ospredje tako imenovana lokacijska zasebnost. Blumberg in 

Eckersley (2009) dojemata lokacijsko zasebnost kot pravico posameznika, da se svobodno 

giblje v javnem prostoru, kjer upravičeno pričakuje, da se podatki o njegovi lokaciji 

sistematično ne beležijo in shranjujejo za nadaljnjo uporabo. Tomšič (2011b), opozarja na 

pomembnost in razsežnost lokacijske zasebnosti, ki se z razvojem tehnologije ter širjenjem 

rabe pametnih komunikacijskih sredstev instantno vezanih na omrežje z možnostjo določitve 

pozicije uporabnika povečuje. Potrebno je udejanjiti koncept vgrajene zasebnosti (angl. 

Privacy by Design), ki bo zagotavljal funkcionalnost in učinkovitost delovanja sistema, kljub 

vgrajeni zasebnosti (Tomšič 2011a). Koncept že v osnovi zahteva od razvijalcev 

informacijskih sistemov in zakonodajalca dopustnost minimalne obdelave osebnih podatkov 

ter sorazmernost uporabe glede na namen.  

Pirc Musarjeva (2009) izpostavlja, da enega najbolj perečih področij temeljnih človekovih 

pravic predstavljajo prav posegi v zasebnost na delovnem mestu, predvsem zato, ker gre za 

vsakodnevne odnose, v katere je vpet tako rekoč vsak odrasel posameznik. V delovnem 

razmerju je delavec praviloma v podrejenem položaju (subordinacija) in pri posegih v 

zasebnost, kakor meni Šetinc Tekavc (2007), ne tvega izgube zaposlitve oziroma jo želi 

dobiti, zato je pripravljen trpeti različne posege v zasebnost. Cerar (2009) ugotavlja, da se 

prostor za pravico do zasebnosti vedno bolj oži, kar zmanjšuje pomen zasebnosti kot osebne 

vrednote, medtem ko iz vidika delodajalca, kot navajajo Bien Karlovšek idr. (2008, 17), 

zasebnost predstavlja dodatno oviro pred ekonomičnostjo, rentabilnostjo, pridobivanjem 

dobička in učinkovitostjo. S pojavom novih oblik delovnih razmerij (delo na domu, delo na 

daljavo, fleksibilen delovni čas) ter razvojem novih tehnologij se zasebno in delovno okolje še 

dodatno prepletata, kjer delo (služba) posega v vse kotičke zasebnega življenja (Kasacijsko 

sodišče Francije 2001). 

Ideja nadzora je tehnologija oblasti (Kovačič 2007). Ideja je zasnovana na nevidnem 

nadzorniku, ki obvladuje posameznika tako, da ima vzpostavljen stalen in popoln asimetričen 

nadzor (disciplinska oblast). Namen je posameznika prisiliti v ravnanje in obnašanje v skladu 

z navodili z odvzemom svobodne volje. Delodajalec ima zakonito pravico, da nadzoruje
35

 

                                                 
35

 Po Cerarju (2006a) se izvajajo predvsem naslednje oblike nadzora nad delavci oziroma zaposlenimi: 

osebnostno in psihološko testiranje ali raziskovanje osebnostnih lastnosti (nosečnost, bolezni, 
astrološke značilnosti) ter religioznih in drugih prepričanj, nadzor nad prihodom in odhodom z 

delovnega mesta (evidenčna kartica, biometrija), splošni video nadzor nad delom in gibanjem delavca 

(video monitoring), nadzor nad telefonskimi klici (angl. phone monitoring), drug akustični nadzor 
(snemanje pogovorov na sestankih in v določenih prostorih), nadzor nad uporabo interneta (angl. 

internet monitoring), nadzor nad e-pošto (angl. e-mail monitoring), nadzor nad uporabo računalniške 
tipkovnice (angl. keystroke monitoring), nadzor nad lokacijo oziroma gibanjem delavca znotraj 

službenih prostorov (angl. location monitoring, smart ID cards), nadzor nad lokacijo oziroma 

gibanjem delavca pri uporabi službenega avtomobila (GPS), nadzor nad delavčevo prehrano in 
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delovni proces, uporabo opreme in delovnih sredstev ter odkriva (odpravlja) kršitve na 

delovnem mestu ali v zvezi z njim. Po drugi strani pa delavec upravičeno pričakuje 

spoštovanje dostojanstva pri delu in določeno mero zasebnosti. Doktrino pričakovane 

zasebnosti je razvilo Vrhovno sodišče ZDA, ki posamezniku zagotavlja varstvo zasebnosti v 

vseh situacijah, ko se posameznik nahaja v prostoru, kjer upravičeno pričakuje, da bo sam 

(Zupančič idr. 2000, 316). Praksa Vrhovnega sodišča ZDA temelji na tehtanju pričakovane 

zasebnosti nasproti upravičenosti pričakovanja. Podobno stališče je zavzelo Evropsko sodišče 

za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) (1997) v zadevi Halford v. Združenemu 

kraljestvu, ko je presodilo, da je posameznikova zasebnost varovana povsod, kjer jo lahko 

pričakuje, pa tudi na delovnem mestu (45. točka). 

Delovno mesto torej predstavlja konflikt interesov, kjer trčita lastninska pravica
36

 in pravica 

do zasebnosti. Šturm (2002, 640) poudarja, da pravica do zasebnosti ni absolutna pravica, 

temveč je omejena z varstvom pravic ter koristi drugih, poseg pa je dopusten le v okviru 

načela sorazmernosti, ko s posegom pridobljena korist, odtehta težo posega. Ustavno sodišče 

je v odločbi št. U-I-25/95 podalo razlago načela sorazmernosti kot splošnega ustavnega 

načela, izvedenega iz načela pravne države, ki prepoveduje prekomerne posege tudi v 

primerih, ko se z njimi zasleduje ustavno dopusten cilj. Posegi v človekove pravice so 

dopustni samo v primerih kot jih dovoljuje Ustava RS oziroma kadar to zahtevajo pravice 

drugih ali javna korist, ko torej za poseg obstaja ustavno dopusten cilj (tretji odstavek 15. 

člena Ustave RS). Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-296/02 (Uradni list RS, št. 68/04) 

podalo obrazložitev testa za oceno prekomernosti posega v temeljne človekove pravice, ki ga 

opravi Ustavno sodišče na podlagi strogega testa sorazmernosti. Po razlagi Ustavnega sodišča 

test preliminarno terja presojo upravičenosti posega, na podlagi katere se ugotovi, ali je poseg 

nujen (potreben) oziroma je namen mogoče doseči z blažjimi sredstvi (primeren). Zadostiti 

mora načelu proporcionalnosti, ki terja oceno, ali je teža posledic ocenjevanega posega v 

prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, 

ki bodo zaradi posega nastale. Poseg je ustavno dopusten, če prestane vse vidike testa. Obseg 

pravice do zasebnosti na delovnem mestu, kakor ugotavljata Cerar (2006b) in Kovačič (2010), 

zahteva upoštevanje razdeljujoče pravičnosti oziroma diferenciacije glede na vrsto poklicev, 

delovnih nalog ter zahtevnosti delovnega mesta. Do posegov v delavčevo zasebnost prihaja že 

v času pred zasedbo delovnega mesta, med trajanjem delovnega razmerja in po prenehanju 

delovnega razmerja (Cvetko 1999, 173). Ko posameznik kandidira na prosto delovno mesto, 

je pripravljen dopustiti marsikateri poseg v njegovo dostojanstvo, osebnostne pravice in 

zasebnost (Šetinc Tekavc 2007). V skladu z 28. členom ZDR sme delodajalec od kandidata 

                                                 

morebitnimi odvisnostmi (angl. drug testing), nadzor nad oblačenjem, vedenjem in druženjem 
delavcev. 
36

 Lastninska pravica je vezana na uresničevanje človekove svobode na premoženjskem področju (33. 
člen Ustave RS), kar ji daje individualistično funkcijo, in na javni interes (67. člen Ustave RS), ki 
govori o »gospodarski, socialni in ekološki funkciji« (Šturm 2002, 637). Lastninska pravica se ne 

more izvajati absolutno in neodvisno od javnih koristi ter drugih pravic (Šturm 2002, 650). 
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zahtevati predložitev le tistih dokazil, ki so v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za zasedbo 

delovnega mesta. Prav tako delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi in 

zastavljati vprašanj, ki posegajo na področje zasebnosti. Glede na oceno tveganja z vidika 

varstva in zdravja pri delu lahko delodajalec kandidata napoti na predhoden zdravstveni 

pregled za ugotavljanje zdravstvenega stanja in zmožnosti za opravljanje dela. Če prosto 

delovno mesto zahteva posebne veščine, se lahko kandidata napoti na psihološko testiranje k 

zato pooblaščeni osebi, ki ugotovi, ali kandidat ima zahtevane lastnosti in veščine. V obeh 

primerih, ko je kandidat napoten na testiranje ali zdravstveni pregled (na stroške delodajalca), 

so povratne informacije, ki so relevantne (dopustne) za delodajalca, tiste, ki se nanašajo zgolj 

in samo na izpolnjevanje veščin, lastnosti ter zdravstvenih zahtev oziroma morebitnih 

omejitev.  

Zorko (2009) ugotavlja, da je inovativnost delodajalcev pri kršitvah pravic zaposlenih iz 

delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb in pogodb o zaposlitvah brezmejna.
37

 Med trajanjem 

delovnega razmerja se posega v delavčevo zasebnost na delovnem mestu ali zvezi z delovnim 

mestom na več načinov. Pogosto se dogaja, da delodajalec brez izrecne zakonske podlage ali 

brez vednosti in soglasja delavca (prikrito) s pomočjo sodobne tehnologije vzpostavi nadzor 

nad informacijskimi sredstvi podjetja. Šturm (2011, 522-523) poudarja, da varstvo 

informacijsko-komunikacijske zasebnosti ne zajema zgolj vsebine posredovanega sporočila, 

temveč vključuje celoten sklop podatkov o prometu in lokacijskih podatkov, povezanih s 

komunikacijo.
38

 V primeru Copland (Copland v. Združenemu kraljestvu, Application No. 

62617/00) je ESČP (2007) zavzelo stališče, da je vsako seznanjanje z vsebino komunikacije 

ali nadzor komunikacije v nasprotju s pričakovanji delavca ali s pravili ravnanja na delovnem 

mestu. Sodišče je poudarilo, da je takšen poseg nedopusten in protipraven ter v nasprotju z 

načelom sorazmernosti. V konkretni zadevi je delodajalec brez vednosti (odsotnost pravne 

predvidljivosti) zaposlenih nadziral izpiske telefonskih klicev, analiziral obiske spletnih 

strani, naslove pošiljateljev in čas ter dan odpošiljanja. V dveh primerih Lambert (ESČP 

1998b, Lambert v. Francija) in Kopp (ESČP 1998a, Kopp v. Švica) je ESČP jasno poudarilo, 

da se tajnost komunikacij varuje pri uporabi lastnega telefonskega priključka kot telefonskega 

priključka tretje osebe oziroma klici iz poslovnih prostorov in v poslovne prostore so 

varovani. Kasacijsko sodišče Francije (2001) pa je v primeru Societe Nikon France (SA v. 

Onof št. 99-42.942) izpostavilo, da podjetja ne smejo postati mesto totalitarnega nadzora. 

Izrecno je poudarilo, da delodajalec, ki bere sporočila, ki jih zaposleni pošilja ali sprejema 

preko službenega računalnika, krši temeljne pravice delavca, kar velja tudi za primere, ko je 

                                                 
37

 V poročilu inšpektorata za delo (Inšpektorat Republike Slovenije za delo 2012, 52) je zapisano: 

»gospodarsko krizo poglabljajo še različne poslovne inovacije nekaterih delodajalcev, katerih 

izpolnjevanje obveznosti do delavcev je odvisno predvsem od njihovih interesov, ki so predvsem 

ekonomske narave, pa čeprav s tem spodkopavajo nivo zagotavljanja pravic delavcev«.  
38

 Podobno odločitev je sprejelo EŠČP (1984) v sodbi Malone (Malone v. Združenemu kraljestvu, 

Application No. 8691/79), kjer je presodilo, da varstvo komunikacije zasebnosti obsega zraven 

vsebine tudi okoliščine in dejstva, povezane s komunikacijo, kjer so prometni podatki integralni 
element telefonskih komunikacij. 



 

25 

 

bil delavec predhodno seznanjen o prepovedi uporabe računalnika v neslužbene namene. 

Cerar (2006b) ugotavlja, da je delavcu potrebno dopustiti dovolj zasebnosti, da se še vedno 

počuti kot človek.  

Človek je po naravi družabno bitje in skozi komunikacijo vzpostavlja odnose z drugimi. V 

zadevi Niemietz (Niemietz v. ZR Nemčija, Application No. 13710/88) je ESČP (1992) 

odločilo, da spoštovanje zasebnega življenja vključuje tudi pravico do vzpostavljanja in 

razvijanja odnosov z drugimi. Sodišče je tako razširilo področje varstva zasebnosti 

posameznikovega družinskega življenja na poklicno področje človekovega delovanja in 

ustvarjanja. Pravica do vzpostavljanja osebnih in socialnih stikov na delovnem mestu je 

zagotovljena tudi na podlagi Priporočila št. R(89)2 (Svet Evrope 1989) o varstvu osebnih 

podatkov uporabljenih za potrebe zaposlovanja.  

Posegi v delavčevo zasebnost s strani delodajalca, kakor ugotavlja Pirc Musarjeva (2011), 

nastajajo zgolj zaradi želje po nadzoru in nadvladi, kar pa spreminja kulturo vrednot, kjer 

takšna nedopustna ravnanja postanejo običajna ter družbeno sprejemljiva.
 Primer takšne 

nadvlade predstavlja prikrit in prekomeren nadzor delavcev s pomočjo tehnike videonadzora. 

Informacijski pooblaščenec39
 (v nadaljevanju IP) (2006b) je v dopolnilni odločbi št. 060-1/06 

ugotovil, da je delodajalec izvajal videonadzor, ko je v času delovnega procesa prekomerno 

posegel v pravico do zasebnosti tako, da je neposredno in neprestano snemal delavce. 

Delodajalec je tudi kršil načelo sorazmernosti, saj je osebne podatke (fizična podoba 

posameznika) obdeloval v nasprotju z namenom (zavarovanje premoženja), katerega bi lahko 

dosegel z milejšimi sredstvi. IP poudarja, da se sme videonadzor delovnih prostorov izvajati 

izjemoma, zaradi potrebe zavarovanja ljudi in premoženja, tajnih podatkov ter poslovnih 

skrivnosti. Delavci pa morajo biti predhodno seznanjeni pred vzpostavitvijo takšnega sistema. 

IP je tudi ugotovil, da je bil glavni cilj delodajalca na podlagi video posnetkov ugotoviti 

kršitev delovne obveznosti, posledično pa odpovedati delovno razmerje delavcu, kar pa nima 

povezave z varovanjem premoženja. IP je odločil, da mora delodajalec prenehati izvajati 

videonadzor na delovnih mestih v času, ko poteka delovni proces.  

Šturm (2011, 552) poudarja, da morata biti namen in oblika nadzora legitimni, transparentni 

ter sorazmerni. Zasledovati je potrebno cilj najmanjšega možnega posega, na podlagi katerega 

je še mogoče zagotoviti namen nadzora. Kakor ugotavlja Kovačič (2010), ima lahko pretiran 

nadzor s strani delodajalca kontraproduktiven učinek, ki se kaže v zmanjšani kreativnosti, 
                                                 
39 Z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP, Uradni list RS, št. 113/05, 51/07 (ZUstS-A)) se 

v pravni red Republike Slovenije (RS) prenaša Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Direktiva 

95/46/ES, Uradni list EU, št. L 281/95). ZInfP ustanavlja informacijskega pooblaščenca, ki je 

samostojen in neodvisen državni organ. Skubic (2011) ugotavlja, da izhaja potreba po njegovi 

samostojnosti in neodvisnosti iz zgodovinskega pregleda normativnih aktivnosti, ki so pripeljale do 

zdajšnje normativne ureditve. IP izvršuje naloge s področja dostopa do informacij javnega značaja, 
varstva osebnih podatkov, področja elektronskih komunikacij, področja pacientovih pravic in s 
področja osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica). 
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motivaciji in lojalnosti zaposlenega. Neprijazno delovno okolje povzroča, kot ugotavlja Cerar 

(2006b), depresivnost, frustracije, ki jih delavec izraža kot arogantnost, agresivnost, zavrtost 

ali odtujenost do sodelavcev, najbližjih in drugih. Na vprašanje, ali imamo zasebnost na 

delovnem mestu, Pirc Musarjeva (2009) odgovarja, »da jo imamo in se ji nikakor ne 

odpovemo, ko stopimo skozi vrata delodajalca, imeti jo moramo pa tudi v prihodnje.« 

Antipod takšnemu modelu, kakor ugotavlja Kovačič (2010), je tako imenovani ameriški 

model, ki določa strogi odnos med delodajalcem in delavcem. Za ameriški model je značilno, 

da je lastninska pravica prevladujoča v vseh odnosih in razmerij, ta pa izključuje uporabo 

službenih sredstev v zasebne namene.  

Delodajalci pogosto uporabljajo osebne podatke delavcev v nasprotju z namenom, s katerim 

so bili zbrani. Največ kršitev s področja varstva osebnih podatkov je zaradi razkrivanja 

osebnih podatkov, posredovanja osebnih podatkov nepooblaščenim osebam in objave osebnih 

podatkov v različnih medijih (IP 2013, 62). Delodajalec lahko zbira, obdeluje, posreduje 

osebne podatke delavcev, če tako določa zakon in v zvezi z uresničevanjem pravic ter 

dolžnosti iz dela ali zvezi z delom (prvi odstavek 48. člena ZDR). Tomšič (2011a) tako 

opozarja na nevarnost centraliziranosti in velike količine zbranih podatkov, ki predstavljajo 

višjo vrednost, hkrati pa tudi veliko zanimanje, pa čeprav so bili prvotno pridobljeni za 

legitimne namene. Posebno skupino predstavljalo podatki, ki določajo lastnosti posameznika, 

njegovo poreklo ali prepričanje. Tako je IP (2007)
 
v mnenju št. 0712-171/07/2 podal stališče, 

da podatki o članstvu v sindikatu spadajo med občutljive osebne podatke, katerim je priznan 

strožji režim varstva, saj neupravičena uporaba le-teh lahko prizadene posameznika. V 

primeru, ko je delavec član sindikata, je zavezan k plačilu članarine. Članarino lahko poravna 

neposredno sindikatu ali pa se v skladu z aktom sindikata oziroma na sindikalno zahtevo 

pooblasti delodajalca za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine (3. 

odstavek 207. člena ZDR). Vendar pa ima delodajalec pravico in dolžnost vpogleda v plačilno 

listo delavca, zaradi preverjanja pravilnosti obračuna izplačila osebnega dohodka delavca. Iz 

plačilne liste pa so razvidni individualni odtegljaji, med katere spada sindikalna članarina, ki 

razkriva članstvo v sindikatu. Če delavec ne želi, da je delodajalec seznanjen z njegovim 

članstvom v sindikatu, mora članarino poravnavati neposredno sindikatu.  

Po prenehanju delovnega razmerja pa lahko prihaja do posegov v delavčevo zasebnost v 

obliki prikritega odtekanja ali pretoka osebnih podatkov od enega do drugega delodajalca 

(Cvetko 1999, 175). Delodajalec mora po prenehanju delovnega razmerja poskrbeti, da se 

podatki o delavcu trajno izbrišejo, v kolikor ne obstaja zakonska podlaga ali dejanska potreba 

po hranjenju (tretji odstavek 48. člena ZDR). 

2.5 Sklepne ugotovitve poglavja 

Zgodovinski boj za temeljne človekove pravice sega v prazgodovino in poteka še danes. 

Temeljne človekove pravice pripadajo človeku na podlagi njegovega obstoja. Pogoj za 
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spoštovanje in uživanje temeljnih človekovih pravic je v obstoju pravne ter demokratične 

države, ki temelji na sistemu delitve oblasti. Za nastanek pravne države in idejnega boja za 

človekove temeljne pravice so pomembne naravnopravne teorije (klasična, racionalistična). 

Med temeljne človekove pravice pa se uvršča pravica do zasebnosti, ki je varovana z 

instrumenti države in na podlagi civilnega prava. Temelj zasebnosti je v obstoju svobode. 

Zasebnost predstavlja koncept negativne svobode, ki izhaja iz načel individualnosti kot 

idealnega značaja. Individualizem pomeni samouresničenje posameznika na podlagi njegove 

kritičnosti, izvirnosti in domiselnosti, kar ga odmika od kolektivne povprečnosti.  

Mill, Locke in Kant so zagovarjali negativen koncept svobode, medtem ko pa je Hegel 

zagovarjal pozitiven koncept svobode. Zagovorniki negativne svobode so predpostavljali 

nujno omejevanje moči katerekoli oblasti in dopustitev posamezniku območje osebne 

svobode, ki se ji človek ne more odpovedati, če ne želi, kakor ugotavlja (Berlin 1992, 73), 

»degradirati in zanikati naše naravo«. Zahtevali so obstoj minimalnega območja, ki je nujen 

za razvoj in obstoj posameznika in posledično družbe, hkrati pa pomeni mejo med območjem 

zasebnega življenja in območjem javne oblasti. Zavedali pa so se tudi negativnih lastnosti 

človekove narave, kjer je osebni interes v ospredju in svoboščine šibkih zatrejo močnejši, zato 

so predpostavljali omejitev samouresničevanje na podlagi zakona, kar izključuje možnost 

družbenega kaosa.  

Zasebnost na delovnem mestu ima več dimenzij, ki varujejo delavca v različnih pogledih in 

smereh. Delovno mesto postaja prostor, v katerem se obseg in pravica do zasebnosti vse bolj 

izpodrivata, postajata moteča. Izhodišče obstoječega predstavlja konflikt interesov med 

dvema strankama pogodbenega razmerja, ki se kaže v izraziti subordinaciji. Pravica do 

zasebnosti ni absolutna pravica, temveč je omejena z varstvom pravic in koristi drugih. Poseg 

v pravico do zasebnosti pa je dopusten le v okviru načela sorazmernosti, izhajajoč iz 

predpostavke minimalnega škodljivega učinka. Dopustnost posega Ustavno sodišče presoja na 

podlagi testa sorazmernosti, kjer se ugotavlja upravičenost in proporcionalnost posega.  

Prekomeren nadzor povzroča spremembe v človekovem obnašanju, čutenjih in posledično 

ravnanjih. Delovno okolje naj bo do delavca prijazno, kjer se bo počutil varnega, vključenega 

in koristnega, le tako bo razvijal ter krepil pripadnost do podjetja. Dolgoročno je potrebno v 

organizacijah vzpostaviti celovit sistem politike zasebnosti s poudarkom na permanentnem 

obveščanju in osveščanju delavcev ter izključevanjem motečih dejavnikov. 
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3 PRAVNA UREDITEV VARSTVA ZASEBNOSTI  

V okviru tega poglavja so obravnavani pravni viri s področja zasebnosti na mednarodni, 

regionalni in nacionalni ravni.  

3.1 Mednarodni pravni viri 

Pregled mednarodne ureditve varstva zasebnosti je razdeljen na analizo mednarodnih pravnih 

virov OZN in regionalnih virov v okviru Sveta Evrope in EU. 

3.1.1 Organizacija združenih narodov 

SDČP, ki jo je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 

1948 z resolucijo št. 217 A (III), je nastala z namenom, da se človekove pravice zavarujejo s 

pomočjo prava in vere v dostojanstvo ter vrednosti človekove osebnosti, ker je teptanje 

človekovih pravic pripeljalo do strašljivih dejanj, ki so žaljiva za človeško vest. V 12. členu 

SDČP (1948) je zapisano, da nihče ne sme biti izpostavljen samovoljnemu vmešavanju v 

njegovo zasebnost, družino, dom, dopisovanje ali napadom na čast in ugled. Deklaracija 

(načeloma) priznava vsakomur pravico do zakonskega varstva pred takšnim vmešavanjem ali 

takšnimi napadi.  

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP, Uradni list RS MP, št. 

35/92), ki je bil leta sprejet 1966, je obširnejši in pravno določnejši ter na podlagi Zakona o 

ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih 

pravicah (MPDPPFP, Uradni list RS MP, št. 9/93) omogoča individualno pritožbo oziroma 

tožbo na Odbor40
 za človekove pravice pri Združenih narodih v zvezi s kršitvami človekovih 

pravic, zapisanih v MPDPP. V drugem odstavku 2. člena MPDPP je opredeljena obveznost, 

da je vsaka država pogodbenica dolžna sprejeti zakonske ali druge nujne ukrepe za 

uresničevanje pravic iz tega dokumenta. V 17. členu MPDPP je izrecno poudarjeno, da nihče 

ne sme biti predmet samovoljnega ali nezakonitega vmešavanja v njegovo zasebno in 

družinsko življenje, dom, dopisovanje ali nezakonitega napada zoper njegovo čast in ugled. V 

23. členu MPDPP je zagotovljeno varstvo družine in pravica do sklenitve zakonske zveze 

oziroma ustanovitve družine. Družina je naravni (temeljni) sestavni del družbe, iz katere 

izhaja pravica do družbenega in državnega varstva.  

                                                 
40

 MPDPPFP narekuje državam pristopnicam priznavanje pristojnosti Odbora, ki sprejema in 

obravnava sporočila posameznikov pod njeno jurisdikcijo, katerim so kršene katerekoli pravice iz 

MPDPP (1. člen). 
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3.1.2 Svet Evrope 

Svet Evrope
41

 temelji na Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin42
 (EKČP, Uradni list RS MP, št. 7/94), ki ima s spremljajočimi protokoli zelo 

pomembno vlogo s področja varstva zasebnosti. Slovenija je leta 1994 ratificirala EKČP. 

Tako se je kot država pogodbenica zavezala k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin 

vključno s priznanjem pristojnosti ter jurisdikcije Evropskega sodišča za človekove pravice. 

Konvencija se na podlagi razlag in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice 

(ESČP) nenehno spreminja, zato se imenuje »živi instrument«. Spreminja se tudi na podlagi 

dodanih protokolov (besedil), ki izvirni konvenciji dodajo nove pravice ali spreminjajo 

določila nekaterih že obstoječih. Za področje varstva zasebnosti je pomembno določilo 8. 

člena EKČP, ki vsakomur zagotavlja pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in 

družinskega življenja, njegovega doma ter dopisovanja. Konvencijsko varstvo zagotavlja 

varstvo posameznikove zasebnosti, tako pred državno oblastjo in njenimi organi, kakor tudi 

pred drugimi posamezniki in institucijami ter mediji. Na podlagi 13. člena EKČP je vsakomur 

dana pravica do učinkovitega pravnega sredstva pred domačimi oblastmi v primeru, če so mu 

kršene pravice in svoboščine, zajamčene s to konvencijo. Na podlagi konvencije in zaradi 

zagotavljanja pravnega varstva konvencijskih določil je bilo ustanovljeno ESČP. Pravica do 

zasebnosti pa ni absolutna, saj spada v skupino pravic, katere je mogoče omejiti ali vanje celo 

poseči. Po drugem odstavku 8. člena EKČP lahko javna oblast poseže v izvrševanje pravice 

do zasebnosti, če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi. Poseg je dopusten 

zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države zato, da se prepreči 

nered ali zločin, da se zavaruje zdravje in morala ali da se zavarujejo pravice ter svoboščine 

drugih ljudi. Ko so posamezniku, skupini posameznikov ali nevladnim organizacijam kršene 

pravice, ki so zajamčene na podlagi EKČP s strani državnih oblasti bodisi zaradi aktivnega 

posega ali zaradi pasivnosti pri zakonskem urejanju varstva zasebnosti, je mogoča 

individualna ali kolektivna pritožba na ESČP (34. člen EKČP). Pritožba se šteje za 

sprejemljivo, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno priznanimi 

pravili mednarodnega prava in v šestih mesecih od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev 

po notranjem pravu, da ni anonimna, da ni v bistvu ista kot zadeva, ki jo je sodišče že 

obravnavalo, ne sme biti že v drugem postopku mednarodne preiskave ali reševanja ter ne 

vsebuje nobenih novih dejstev (35. člen EKČP).  

Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (KoVP, 

Uradni list RS, št. 11/94), ki je bila sprejeta leta 1981 v Strasbourgu, je Slovenija ratificirala 

leta 1994. Temeljni namen KoVP je zagotoviti vsakemu posamezniku spoštovanje pravice do 

                                                 
41

 Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša panevropska mednarodna organizacija. 
Države članice so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države. 
42

 EKČP je bila sprejeta 4. 11. 1950 v Rimu, v veljavo pa je stopila 3. 9. 1953, konvencija je uveljavila 
določene pravice navedene v SDČP, v sklopu deklaracije je bil ustanovljen tudi sodni organ, ki 
predvideva v primeru kršitev določil konvencije sankcioniranje držav.  
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zasebnosti glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (zaščita 

podatkov). Vsaka država pogodbenica se je zavezala, da bo v skladu z nacionalno zakonodajo 

zagotovila spoštovanje temeljnih načel varstva podatkov, določenih v KoVP (4. člen KoVP). 

V 5. členu KoVP je izrecno poudarjeno, da osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, 

morajo biti pridobljeni in obdelani pošteno ter zakonito. Za hrambo osebnih podatkov mora 

biti izkazan zakonit namen. Shranjeni dokumenti morajo biti točni, ažurni, ustrezni in 

primerni glede na namen. Osebni podatki, ki so shranjeni v avtomatskih bazah podatkov, 

morajo biti ustrezno zavarovani, da je izključeno vsako slučajno ali nepooblaščeno uničevanje 

ali izguba podatkov. Zagotoviti je potrebno pooblaščenost pristopa, obdelave in distribucije 

teh podatkov. Vsakomur, ki izkazuje interes, mora biti omogočen dostop do avtomatske 

zbirke njegovih podatkov, posredovan njen namen in sedež njenega upravljavca (1. odstavek 

8. člena KoVP). Posameznik mora imeti možnost pridobiti potrdilo oziroma izpis shranjenih 

podatkov, ki se nanašajo nanj. Obenem mora imeti možnost, da se podatki popravijo ali 

izbrišejo, če niso v skladu z nacionalno zakonodajo, ki temelji na KoVP (2., 3., 4., odstavek 8. 

člena). 

Z namenom uresničevanja socialnih pravic je bila s strani držav članic Sveta Evrope v Torinu 

dne 18. oktobra 1961 podpisana Evropska socialna listina, v kateri so se države članice Sveta 

Evrope dogovorile, da bodo svojim prebivalcem zagotovile socialne pravice, ki bodo 

izboljšale njihov življenjski standard in njihovo socialno blaginjo. Spremenjene socialne 

razmere pa so narekovale posodobitev in prilagoditev bistva vsebine listine, kar je bilo 

sklenjeno na Ministrski konferenci v Torinu dne 21. in 22. oktobra 1991. V skladu s 

spremembami listine je leta 1996 nastala spremenjena Evropska socialna listina (MESL, 

Uradni list RS št. 24/99), ki je začela veljati leta 1999. MESL postopoma nadomešča 

Evropsko socialno listino z leta 1961. V okviru tematike te naloge je pomemben 4. člen 

MESL, ki vsem delavcem daje pravico do pravičnega plačila, na podlagi katerega se njim in 

njihovim družinam zagotavlja dostojen življenjski standard. V skladu s 26. členom MESL je 

vsem delavcem zagotovljena pravica do dostojanstva pri delu. S ciljem zagotavljanja varstva 

dostojanstva pri delu so se države pogodbenice zavezale, da bodo po posvetu z organizacijami 

delodajalcev in delavcev pospeševale osveščanje, obveščanje pred spolnim nadlegovanjem, 

pred ponavljajočimi grajami in žaljivimi dejanji ter sprejele vse ustrezne ukrepe za varstvo 

delavcev pred takimi ravnanji.  

3.1.3 Evropska unija 

Pravni okvir in raven demokratičnosti v EU predstavlja Lizbonska pogodba (LP, Uradni list 

EU, št. C 306/07), ki je začela veljati 1. decembra 2009. LP natančno izpostavlja (poudarja) 

vrednote in cilje, na katerih temelji EU, ohranja sedanje pravice ter uvaja nove. V preambuli 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LEUTP, Uradni list EU, št. C 83/10) je zapisano, 

da EU temelji na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, 

enakopravnosti ter solidarnosti. Vrednote temeljijo na načelu demokracije in na načelu pravne 
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države, kjer je posameznik postavljen v središče vseh aktivnosti. LP pa tudi spreminja sedanji 

pogodbi o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list EU, št. C 

321 E/06), vendar ju ne nadomešča. Tako sta temeljni pogodbi o delovanju EU PEU in 

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU, Uradni list EU, št. C 83/10), ki imata enako 

pravno veljavnost (drugi odstavek 1. člena PDEU). V prvem odstavku 1. člena PDEU je 

zapisano, da ta pogodba ureja delovanje EU, določa področja, razmejitev in način izvajanja 

njenih pristojnosti. PDEU v svojem 16. členu priznava vsakomur pravico do varstva osebnih 

podatkov, ki se nanašajo nanj. Zagotavlja varstvo pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov s strani institucij EU ter držav članic v okviru dejavnosti s področja 

uporabe prava EU. V skladu s prvim odstavkom 6. člena PEU so priznane pravice, svoboščine 

in načela iz LEUTP, ki ima enako pravno veljavnost kot pogodbi. Iz tretjega odstavka 6. člena 

PEU izhaja, da so temeljne pravice kot splošna načela del prava EU, kakor jih zagotavlja 

ESČP in kakor izhajajo iz ustavnega izročila EU. LP predvsem jamči za svoboščine in načela 

zapisana v LEUTP (civilne, politične, ekonomske in socialne), ki jih spreminja v pravno 

zavezujoče. LEUTP je bila razglašena 7. decembra leta 2000 v Nici, prilagojena pa 12. 

decembra 2007 v Strasbourgu. Razglasili so jo Evropski parlament, Svet in Komisija. V 

tistem času LEUTP ni imela polne pravne veljave, saj ni bila vključena v ustanovitvene 

pogodbe. Šele z uveljavitvijo LP postane zavezujoče narave in sredstvo primarnega prava EU. 

V 51. členu LEUTP je določeno, da se določbe te listine uporabljajo za institucije, organe, 

urade in agencije EU ob spoštovanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, ko 

izvajajo pravo EU. Določbe ne širijo pristojnosti EU, ki jih ima na podlagi pogodb. Raven 

varstva se ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje temeljnih človekovih pravic, ki jih 

priznava pravo EU, mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, predvsem EKČP ter ustave 

držav članic (53. člen LEUTP). V skladu s tretjim odstavkom 52. člena LEUTP ima EU 

možnost, v kolikor ta listina vsebuje pravice, ki ustrezajo pravicam zagotovljenim z EKČP, 

sprejeti višjo raven varstva. Že uvodoma je poudarjeno, da je človekovo dostojanstvo 

nedotakljivo, zato ga je potrebno spoštovati in varovati. Spoštovanje zasebnega in 

družinskega življenja določa 7. člen LEUTP. EU daje velik poudarek usklajevanju 

družinskega in poklicnega življenja. Vsakomur je priznana pravica do varstva pred 

odpustitvijo zaradi materinstva, pravica do plačanega porodniškega in starševskega dopusta 

ob rojstvu ali posvojitvi otroka (33. členu LEUTP).  

Varstvo osebnih podatkov pa je zajamčeno v 8. členu LEUTP, po katerem ima vsakdo pravico 

do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Obdelava osebnih podatkov mora biti 

poštena, v skladu z določenim namenom in na podlagi posameznikove privolitve ali na drugi 

legitimni podlagi, določeni z zakonom. Posamezniku mora biti omogočen dostop do 

podatkov, zbranih o njem in na podlagi njegove zahteve se ti podatki morajo popraviti. 

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča se zagotavlja vsakomur, 

ki so mu kršene pravice ter svoboščine, zagotovljene s pravom EU (47. členu LEUTP).  
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Namen Direktive 95/46/ES je varstvo temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb pri obdelavi 

osebnih podatkov (predvsem pravice do zasebnosti), v interesu zagotavljanja prostega gibanja 

osebnih podatkov v EU (1. člen Direktive 95/46/ES). Predmet direktive so podatki, ki se 

obdelujejo delno ali v celoti z avtomatskimi sredstvi ali ročno z namenom sestavljanja dela 

zbirke oziroma so osebni podatki sestavni del zbirke (3. člen Direktive 95/46/ES). V 4. členu 

Direktive 95/46/ES je izrecno določeno, da članice v skladu s to direktivo sprejmejo 

nacionalno zakonodajo pri obdelavi osebnih podatkov. V skladu s to direktivo se lahko osebni 

podatki zbirajo in obdelujejo samo s soglasjem posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 

oziroma v primerih kot jih določa 13. člen43
 Direktive 95/46/ES. Posamezniku mora biti 

omogočena pravica do dostopa in pravica do ugovora. Direktiva državam članicam nalaga 

zagotavljanje zakonitosti, poštenosti pri zbiranju in obdelavi podatkov ob upoštevanju načela 

kakovosti podatkov (primerni, ustrezni, točni). Netočni ali nepopolni podatki se morajo 

zbrisati ali popraviti, ob upoštevanju namenov, za katere so bili zbrani ali za katere se naprej 

obdelujejo. Hramba podatkov, ki dopušča identifikacijo posameznikov, se sme hraniti le 

toliko časa, kolikor je potrebno, za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se 

naprej obdelujejo. Prenos osebnih podatkov v tretje države je mogoč le pod pogojem, da ta 

država zagotovi ustrezno raven varstva, upoštevaje učinkovitost in pravilno rabo načel 

varnega pristana (25. člen Direktive 95/46/ES). V 28. členu Direktiva 95/46/ES določa, da 

države članice ustanovijo enega ali več javnih popolnoma samostojnih (nadzornih) organov za 

spremljanje uporabe predpisov v skladu s to direktivo.  

Zaradi uvajanja napredne digitalne tehnologije in novih komunikacijskih storitev je bila 

sprejeta Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta o obdelavi osebnih podatkov 

in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva 2002/58/ES, Uradni 

list EU, št. L 201/02), katere namen je uskladitev določb držav članic za zagotavljanje pravice 

do zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in 

za zagotovitev prostega pretoka takih podatkov, elektronske komunikacijske opreme ter 

storitev v EU (1. člen Direktive 2002/58/ES). Direktiva 2002/58/ES pretvarja načela iz 

Direktive 95/46/ES v posebna pravila za področje elektronskih komunikacij. V skladu s 3. 

členom je namen uporabe Direktive 2002/58/ES obdelava osebnih podatkov v zvezi z 

zagotavljanjem javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev v javnih 

komunikacijskih omrežjih v EU. Ponudnik storitev mora zagotavljati varnost svojih storitev. 

V primerih, ki zadevajo varnost omrežja pa mora skupaj z ponudnikom javnega omrežja 

sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, če pa obstaja posebno tveganje, morajo naročniki biti o 

tveganju obveščeni (4. člen Direktive 2002/58/ES). V 5. členu Direktive 2002/58/ES je 

opredeljena dolžnost članic, da na podlagi sprejete nacionalne zakonodaje zagotavljajo 

zaupnost sporočil in s tem povezanih podatkov o prometu, ki se pošiljajo prek javnega 

komunikacijskega omrežja ter javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev. 
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 Izjeme in omejitve zaradi: državne varnosti; obrambe; javne varnosti; preprečevanja, preiskovanja, 

odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.  
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Prepovedano je prestrezanje in nadziranje komunikacije brez privolitve zadevnih 

uporabnikov. Izjeme predstavljajo primeri iz prvega odstavka 15. člena Direktive 2002/58/ES, 

ki določa, da lahko države članice zaradi državne varnosti, obrambe, javne varnosti in 

pregona kriminalnih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskega komunikacijskega sistema 

na podlagi zakonskih ukrepov omejijo obseg pravic ter obveznosti. Direktiva 2002/58/ES v 

prvem odstavku 6. člena nalaga ponudnikom omrežja in storitev, da podatke o prometu, ki se 

nanašajo na naročnike (uporabnike), po obdelavi in hrambi izbrišejo ali predelajo v anonimne, 

ko niso več potrebni za namen posredovanja komunikacije, razen za namene zaračunavanja 

naročnikom oziroma plačil za medsebojne povezave. Podatki se lahko uporabljajo za namene 

trženja izključno, če se naročnik ali uporabnik strinja oziroma privoli. Podatki o lokaciji razen 

podatkov o prometu se smejo obdelati šele potem, ko postanejo anonimni ali s privolitvijo 

uporabnikov ali naročnikov in to v obsegu, trajanju, ki sta potrebna za izvedbo storitve z 

dodano vrednostjo (prvi odstavek 9. člena Direktive 2002/58/ES).  

Z namenom zagotoviti dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, 

odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kakor jih opredeljuje nacionalna zakonodaja 

vsake od držav članic, je bila sprejeta Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih 

elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi 

Direktive 2002/58/ES (Direktiva 2006/24/ES, Uradni list EU, št. L 105/06). Direktiva zahteva 

od držav članic uskladitev določb glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih 

komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij glede hrambe določenih 

podatkov, ki jih pridobivajo ali obdelujejo (1. člen Direktive 2006/24/ES). Predmet te 

direktive so podatki o prometu, lokaciji pravnih subjektov in fizičnih oseb, kakor tudi 

povezani podatki, ki so potrebni za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. 

Direktiva se ne uporablja za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, 

pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja. V 5. členu te direktive so 

predstavljene kategorije podatkov, ki se v skladu s to direktivo hranijo: 

- podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije,  

- podatki, potrebni za prepoznanje cilja komunikacije, 

- podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije, 

- podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije, 

- podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov ali njihove 

dozdevne opreme, 

- podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo. 

V 6. členu te direktive je določeno, da morajo države članice zagotavljati hrambo podatkov 

za obdobje najmanj šestih mesecev in največ dveh let od datuma komunikacije. Podatki 

morajo biti hranjeni na način, da se na zahtevo brez odlašanja posredujejo pristojnim 

organom.  
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3.2 Notranji pravni viri 

V okviru notranjih pravnih virov, ki urejajo področje zasebnosti, je obravnavana Ustava RS, 

splošni in področni zakoni ter v okviru civilnega prava odškodninska odgovornost.  

3.2.1 Ustava Republike Slovenije 

Človekove pravice in temeljne svoboščine, med katere prištevamo pravico do zasebnosti, se 

uresničujejo neposredno na podlagi Ustave RS. Omejene so samo s pravicami drugih in v 

primerih, ki jih določa 15. člen Ustave RS. Središče ustavnega reda RS predstavlja človekovo 

dostojanstvo, katerega etičen in ustavnopravni značaj izhaja iz Temeljne ustavne listine o 

samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91). Ustavnopravno 

načelo spoštovanja človekovega dostojanstva je neposredno utemeljeno že v 1. in 2. členu 

Ustave RS, ki poudarjata, da je RS pravna, socialna ter demokratična država. Ustavno sodišče 

je v odločbi št. U-I-109/10 (Uradni list RS, št. 78/11) odločilo, da je poseg v človekovo 

dostojanstvo hkrati poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine, kakor kršitev 

temeljnega ustavnega načela demokratične ureditve. Ustava RS utemeljuje, da je človekovo 

dostojanstvo osrednji princip ustavne ureditve RS, ki je z osamosvojitvijo sprejela ustavno 

demokracijo, kjer je ravnanje državnih organov pravno omejeno z ustavnimi načeli ter s 

spoštovanjem temeljnih človekovih pravic. V ustavni demokraciji je človek subjekt in ne 

objekt oblastnega delovanja, to je koncept subjektivnosti subjekta (Kantova etika). Človekovo 

dostojanstvo je temeljna vrednota, obenem pa podlaga za ves pravni red, katerega spoštovanje 

je določeno v ustavnopravnih določilih.
44

  

V skladu s 34. členom Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do osebnega dostojanstva 

in varnosti. Določilo mora biti spoštovano s strani države kot tudi vseh posameznikov. 

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-226/95 (Uradni list RS, št. 60/99) zapisalo, da ima človek 

svojo lastno vrednost, ki mu pripada kot človeku iz katere izhaja njegova sposobnost 

samostojnega odločanja, katero mu zagotavlja pravica do osebnega dostojanstva. Prav tako se 

je Ustavno sodišče RS (1997) v odločbi št. Up-183/97 (OdlUS VI, 183) izreklo, da je na 

podlagi dostojanstva in osebnosti vsakega posameznika opredeljena možnost njegovega 

osebnega oziroma poklicnega razvoja, njegovega statusa, ugleda v delovnem in življenjskem 

okolju.  

                                                 
44

 V 14. členu Ustave RS je zagotovljena enakost pred zakonom, kjer so vsakomur zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine (prepoved diskriminacije), človekovo življenje je 
nedotakljivo (17. člen Ustave RS), nihče ne sme biti podvržen nečloveškemu ravnanju in mučenju (18. 
člen Ustave RS), vsakomur je zagotovljeno varstvo osebne svobode, razen v primerih, ki jih določa 
zakon (19. člen Ustave RS). V 21. členu Ustave RS je zagotovljeno varstvo človekove osebnosti in 

dostojanstva v pravnih, kazenskih postopki, katerih jamstva so opredeljena v 29. členu Ustave RS. 
Človekovo dostojanstvo se izvršuje tudi kot svoboda izražanja (39. člen Ustave RS) in svoboda vesti 

(41. člen Ustave RS). 
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V skladu s 35. členom Ustave RS je vsakomur zagotovljena nedotakljivost človekove telesne 

in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (splošno pravilo). Ta 

določba zagotavlja celovito varstvo vseh osebnostnih pravic. Z jamstvom osebnostnih pravic 

so zagotovljeni tudi tisti elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z drugimi 

določbami Ustave RS in šele skupaj z njimi se lahko posameznik svobodno razvija ter 

oblikuje svoje življenje v skladu z lastnimi odločitvami (Ustavno sodišče, odločba št. U-I-

226/95). Na podlagi 35. člena Ustave RS je vsakomur zagotovljena splošna svoboda ravnanja 

(Ustavno sodišče, odločba št. U-I-137/93, Uradni list RS, št. 42/94; Ustavno sodišče, odločba 

št. U-I-218/07, Uradni list RS, št. 27/09), ki vključuje načelo, da je v pravni državi človeku 

dovoljeno vse, kar ni prepovedano. Vsaka prepoved pa pomeni poseg v omenjeno ustavno 

določilo, katerega dopustnost se presoja na podlagi načela sorazmernosti. Pravica do splošne 

svobode ravnanja pomeni biti sam svoj gospodar oziroma tisto stopnjo avtonomnosti, ki 

posamezniku omogoča, da izbere svoj lasten način življenja. Vendar pa splošna svoboda 

ravnanja ne pomeni »stanje popolne svobode«, uresničuje se lahko samo v okviru ustave, 

katera jo v določenih primerih omejuje, hkrati pa tudi varuje. Med osebnostne pravice sodi 

tudi posameznikova čast in dobro ime ter pravica do osebnega imena (Ustavno sodišče RS 

2002). Poznavanje lastnega izvora nudi posamezniku predstavo o samemu sebi, kakor tudi 

predstavo o njegovem mestu v družbi, družinskih in sorodstvenih vezeh. Ustavno sodišče je v 

odločbi št. U-I-328/05 (Uradni list RS, št. 101/07) priznalo pravico vedeti za svoj izvor. 

Pravica do poznavanja svojega lastnega izvora je del širše pravice do osebne identitete, kjer 

posameznikov interes po poznavanju lastnega izvora izhaja iz psihološke potrebe po identiteti 

(poznavanje naravnih staršev), medicinske zgodovine (bolezni) in pravice do dedovanja po 

naravnih starših. Nepoznavanje lastnega izvora lahko posamezniku povzroča bolečino, breme, 

negotovost, ki ovira razvoj njegove osebnosti. Med osebnostne pravice sodi tudi pravica 

človeka do lastnega glasu kot del njegovih ravnanj, ki ustvarjajo njegovo podobo v 

komunikaciji z drugimi (Ustavno sodišče, odločba št. Up-472/02, Uradni list RS, št. 114/04). 

Pravica do glasu posamezniku omogoča prosto govorjenje (brez zadržkov in zadrege), odziv 

glede na okoliščine ter izbiro ciljnih slušateljev. 

V 36. členu Ustave RS je zagotovljena nedotakljivost stanovanja. Kakor ugotavlja Šturm 

(2011, 523), nedotakljivost stanovanja temelji na prostorski percepciji zasebnosti (širši 

pomen) kot nedotakljivost zasebne lastnine, ki ločuje javno od zasebne sfere ter področje 

posameznikovega avtonomnega in družinskega življenja (ožji pomen). V tuje stanovanje ali v 

druge tuje prostore, nikomur ni dovoljeno vstopiti ali jih preiskovati brez odločbe sodišča 

proti volji stanovalca. Na podlagi odločbe sodišč je vstop proti volji stanovalca mogoč, ni pa 

izrecno dovoljen vstop brez njegove vednosti. V primeru prijetja storilca kaznivega dejanja ali 

zavarovanja ljudi in premoženja lahko uradna oseba na podlagi zakona (brez odločbe sodišča) 

vstopi v tuje prostore. Ta določba Ustave RS je po vsebini pretežno naravnana zoper oblast in 

sodni veji oblasti nalaga strogi nadzor zoper izvršilno vejo oblasti. Ustavno sodišče je v 

odločbi št. U-I-25/95 poudarilo, da je na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

prepovedan vsak poseg v te pravice, razen tistih, ki so izrecno dovoljeni, zato se pravica do 
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zasebnosti lahko konča samo takrat in tam, kjer pride v nasprotje z zakonsko izkazanim 

močnejšim interesom drugih. Vendar pa z razvojem nadzorovalne in druge tehnologije 

varstvo zasebnosti zgolj na prostorsko dimenzijo zasebnosti (stanovanje, drugi prostori) 

izgublja na pomenu. Ustavno sodišče je v odločbah št. Up-50/99 in št. Up-32/94 opredelilo 

prostorski in funkcionalni vidik varstva zasebnosti, ki zagotavlja varstvo glede na vsebino in 

prostor. Doktrino pričakovane zasebnosti, glede na predhodne odločbe je Ustavno sodišče v 

odločbi št. Up-272/98 (Uradni list RS, št. 48/03) potrdilo s stališčem, da je dom 

posameznikov prvi, ne pa edini kraj, kjer utemeljeno pričakuje zasebnost.  

V 37. členu Ustave RS je zagotovljena tajnost pisem in drugih občil. Šturm (2011, 530) 

navaja, da se zraven pisem varuje tudi druge načine in sredstva sporazumevanja, prenašanja 

podatkov ter sporočil (telefon, SMS, telefaks, elektronsko pošto ter različne nove oblike 

sporočanja in komuniciranja preko informacijskih sistemov npr. VoIP, Facebook, Twitter). Za 

vsak poseg v komunikacijsko zasebnost je izrecno poudarjeno, da samo zakon lahko predpiše, 

da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih 

občil ter nedotakljivost človekove zasebnosti. Poseg je dopusten, če je to nujno za uvedbo ali 

potek kazenskega postopka ali za varnost države. Namen prvega odstavka 37. člena Ustave 

RS je zagotoviti varstvo tajnosti pisem in drugih občil pri sporočanju s pomočjo sredstva, ki 

omogoča izmenjavo in posredovanje informacij na daljavo. Ustavno sodišče se je v odločbi št. 

Up-106/05 (Uradni list RS, št. 100/08) izreklo, da varstvo komunikacijske zasebnosti obsega 

posredovanje pisnih, zvočnih ali slikovnih sporočil oziroma drugih sporočil s subjektivno 

sporočilno vrednostjo, v prvi vrsti pa podatkov, ki se nanašajo na vsebino sporočila. Vsaka 

informacija, pridobljena s posegom v komunikacijsko zasebnost, praviloma predstavlja osebni 

podatek, kar pa posega v informacijsko zasebnost. V prvem odstavku 37. člena je izrecno 

prepovedano nadzorovanje komunikacije, kjer posameznik utemeljeno pričakuje zasebnost, 

ne omenja se pa pravica svobode komuniciranja, tako imenovane pozitivne pravice do 

komunikacijske zasebnosti, na podlagi katere bi bilo omogočeno posamezniku, ki je v okolju, 

kjer je podrejen zahtevam organizacije (delovno mesto), svobodno komuniciranje z zunanjim 

svetom (Šturm 2011, 528-529). V drugem odstavku 37. člena je opredeljeno, da je poseg v 

komunikacijsko zasebnost dovoljen le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- poseg mora biti specifično opredeljen in določen v zakonu (jasnost, določnost, 

predvidljivost),  

- poseg mora ex ante s svojo odločbo odobriti sodišče,  

- poseg mora biti časovno omejen, 

- poseg je dopusten, če je nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost 

države, upoštevaje pri presoji nujnosti tudi načelo sorazmernosti. 
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V 38. členu Ustava RS zagotavlja varstvo osebnih podatkov, kar pomeni, da je prepovedana 

uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Vsakomur
45

 je dana 

pravica, da se seznani z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj. Področje, ki ureja 

zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov, določno 

opredeljuje zakon. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-92/01 (Uradni list RS, št. 22/02) 

zapisalo, da razvoj informacijske tehnologije, njegovo širjenje v vse pore družbenega življenja 

povečuje tveganje, ko je posamezniku odvzeta možnost, da nima več sam možnosti odločati 

kdaj, kako in v kakšnem obsegu bodo informacije o njem posredovane drugim. Ustavno 

sodišče tako opozarja na nevarnost takšnih posegov, ki omejujejo pravico do samostojnega 

odločanja o lastnih zadevah. Posegi so dopustni le v primeru prevladujočega ali splošnega 

interesa in ob izpolnjevanju ustavno določenih pogojev za primer zlorabe pa tudi pravico do 

sodnega varstva. Drugače povedano, omejitev je potrebna in nujna za dosego zasledovanega 

ustavno legitimnega cilja. Če posameznik meni, da je prišlo do zlorabe njegovih osebnih 

podatkov, ima pravico do sodnega varstva. Šturm (2011, 566) ugotavlja, da do kršitev prihaja 

s posamičnim aktom ali protipravnim, prekomernim zbiranjem podatkov. V teh primerih se 

varstvo zahteva s tožbo v upravnem sporu pred ustavnim sodiščem, tožbo pa je mogoče 

vložiti tudi po prenehanju kršitve, kjer se ugotavlja obstoj kršitve, vendar v primeru, ko v 

zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. Institucionalno varstvo osebnih 

podatkov pa zagotavljata informacijski pooblaščenec in varuh človekovih pravic. 

3.2.2 Zakon o delovnih razmerjih 

Temeljni zakon, ki ureja področje individualnih delovnih razmerij, je Zakon o delovnih 

razmerjih, ki je bil noveliran leta 2007 in 2013. ZDR je bil sprejet na podlagi analize in ocene 

stanja slovenskega trga dela ter v skladu z usmeritvami, dokumenti ter priporočili OECD, 

Evropske komisije in Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Glavne 

ugotovitve so bile, da je slovenski trg dela rigiden,
46

 povezan z visokimi stroški dela in 

segmentiran.
47

 Po mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (2013, 3), ZDR 

zasleduje naslednje cilje: 

- uskladitev s temeljnimi ustavnimi določili (Ustavno sodišče, odločba št. U-I-284/06, 

Uradni list RS, št. 83/09), dopolnitev in uskladitev z obstoječo domačo veljavno 

zakonodajo,  

- zmanjšanje segmentacije trga dela,  
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 Varstvo osebnih podatkov po 38. členu Ustave RS ne vključuje pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov. 
46

 Slovenija po indeksu varovanja zaposlitve, katerega so razvili strokovnjaki OECD, spada med 

države z manj prožno delovno zakonodajo, saj se z vrednostjo indeksa 2,76 uvršča na 16. mesto med 

21 članicami EU (UMAR 2012, 83). 
47

 Po ugotovitvah UMAR (2012, 71) je bil leta 2000 v Sloveniji delež začasnih zaposlitev v starostni 

skupini 15−64 let 12,8 %, v EU pa 13,6 %. Leta 2011 pa že 18 %, v EU le 14 %. 
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- implementacija načela prožne varnosti (flexicurity),
48

 

- širitev in poenostavitev disciplinske in odškodninske odgovornosti, 

- širitev in dopolnitev inšpekcijskega nadzora ter kazenskega sankcioniranja. 

Delodajalec mora spoštovati in varovati delavčevo osebnost ter zasebnost (46. člen ZDR). 

Višje delovno in socialno sodišče RS (2012b) je v sodbi in sklepu št. Pdp 542/12 razsodilo, da 

delodajalec ni upošteval in zavaroval delavčeve zasebnosti s tem, ko je brez privolitve delavca 

njegove osebne podatke (ime, priimek) v zvezi z izginotjem blaga posredoval tretjim osebam 

(oglasna deska) v nasprotju z namenom, za katere so bili ti zbrani v okviru evidence o 

zaposlenih. Delodajalec je tudi dolžan seznaniti delavce z vsemi veljavnimi splošnimi akti 

(organizacija dela, obveznosti, pravice iz kolektivnih pogodb), ki morajo biti vedno na 

razpolago in dostopni, brez nadzora (10. člen ZDR). Vrhovno sodišče RS (2010) je v sodbi št. 

VIII Ips 53/08 presodilo, da splošni akt delodajalca predstavlja zakonito podlago za urejanje 

pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.  

Delodajalec mora zagotavljati tudi varstvo delavčevih osebnih podatkov. V skladu z 48. 

členom ZDR lahko delodajalec ali pooblaščena oseba, osebne podatke delavcev, kandidatov 

zbira, obdeluje, uporablja in posredujejo tretjim osebam samo v skladu z zakonom ali če je to 

potrebno zaradi uresničevanja pravic oziroma obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v 

zvezi z delovnim razmerjem. Ko ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo osebni podatki 

trajno izbrisati in prenehati uporabljati. Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev 

dokazil
49

 v zvezi z zasedbo delovnega mesta, nikakor pa ne sme zahtevati podatkov oziroma 

pogojevati sklenitev pogodbe o zaposlitvi v zvezi z družinskim oziroma zakonskim stanom, 

nosečnostjo in načrtovanjem družine (28. členu ZDR). Kandidat je dolžan predložiti le 

dokazila potrebna za opravljanje dela, prav tako mu ni potrebno odgovarjati na vprašanja, ki 

niso v neposredni povezavi z delovnim razmerjem (29. člen ZDR). Prav tako delodajalec ne 

sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen v primerih, ko 

delavka sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti (183. členu ZDR). 

Delodajalec tudi ne sme uvesti (naložiti) zaposlenemu dela preko polnega delovnega časa 

zaradi varstva nosečnosti (146. člen ) in starševstva (185. člen ZDR), ampak mora delavcem 

omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (182. člen ZDR). 

V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZDR delodajalec ravna diskriminatorno, če manj 

ugodno obravnava delavce v zvezi z nosečnostjo ali starševskim dopustom. Nosečnost 

nikakor ne more biti utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (90. člen ZDR). 

                                                 
48

 Načelo prožne varnosti nadomešča togo varstvo zaposlenih, ki predvideva povečanje zunanje 

fleksibilnosti, da se omogoči zaposlitev za čas predaje poslov, in notranjo fleksibilnost kot opravljanje 

drugega dela znotraj organizacije ali ponujen dogovor konkurenčne klavzule ter začasno čakanje na 
delo. Glavni namen je poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o 

zaposlitvi na podlagi zmanjšanja administrativnih ovir.  
49

 Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo, če je delavec kot kandidat v postopku izbire 

predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela (110. člen ZDR). 
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Delodajalec tako ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki tudi v času nosečnosti ter 

delavki, ki doji otroka do enega leta starosti (115. člen ZDR). Senčur Peček (2013) opozarja 

na splošno prepoved odpovedi v obdobju nosečnosti, dojenja, dopusta za nego in varstvo 

otroka in ne za varstvo v primeru diskriminacije. Noseči delavki, delavki, ki doji otroka, pa 

tudi delavki oziroma delavcu v času koriščenja dopusta za nego in varstvo otroka in še en 

mesec po tem ni dopustno redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi (niti iz poslovnega razloga, 

razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga). Pogojno je mogoče odpovedati pogodbo za 

primere izredne odpovedi oziroma ob uvedbi postopka likvidacije ali stečaja, vendar s 

predhodnim soglasjem inšpektorja za delo.  

3.2.3 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Namen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 

(ZInfP), 51/07 (ZUstS-A), 67/07) je varstvo posameznikove zasebnosti pri obdelavi osebnih 

podatkov. ZVOP-1 zagotavlja načelo zakonitosti in poštenosti (2., 8., 16. člen), načelo 

sorazmernosti (3. člen), točnosti ter ažurnosti osebnih podatkov (18. člen) ZVOP-1. Osebni 

podatek definira kot katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika,
50

 ne glede na obliko, v 

kateri je izražen (prvi odstavek 6. člena). Osebni podatki zaposlenih se v zasebnem sektorju 

lahko obdelujejo le na podlagi zakona oziroma osebne privolitve posameznika (10. člen 

ZVOP-1). Določeno je, da mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način 

seznanjen. Upoštevati je potrebno tudi obseg, ki mora biti ustrezen (primeren) glede na 

namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Obdelava osebnih podatkov je kakršnokoli 

delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, urejanjem, 

uporabo, posredovanjem in končno z izbrisom osebnih podatkov (tretji odstavek 6. člena 

ZVOP-1). V okviru delovnih razmerij sme delodajalec osebne podatke delavca zbirati, 

obdelovati, uporabljati in posredovati tretjim osebam le, če to določa zakon ali če je to 

potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz dela ali v zvezi z delom.51
 Delodajalec 

mora zagotavljati ustrezno kakovost obdelave osebnih podatkov v smislu popolnosti, točnosti, 

ažurnosti na podlagi načela namembnosti in sorazmernosti.  

                                                 
50

 Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer 
je fizična oseba 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 
(drugi odstavek 6. člena ZVOP-1). 
51

 Na podlagi 7. člena ZVOP-1 morajo upravljavci osebnih podatkov z več kot 50 zaposlenimi in vsi 
upravljavci javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, 
zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter upravljavci osebnih podatkov, ki vodijo 

zbirke z občutljivimi osebnimi podatki, kjer je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove 

registrirane dejavnosti v skladu s 25. členom ZVOP-1, predpisati ukrepe in postopke v svojih aktih. V 

skladu s 26. členom ZVOP-1 je potrebno za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostaviti katalog zbirke 

osebnih podatkov. V skladu s 27. členom ZVOP-1 pa o tem obvestiti in opraviti vpis v Register o 

zbirkah osebnih podatkov pri Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov.  
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Med osebne podatke spadajo tudi tako imenovani prometni podatki, ki so v skladu s 45. točko 

3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13) 

kakršnikoli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem 

komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Z namenom varstva 

pričakovane zasebnosti na področju uporabe elektronskih komunikacij se na podlagi 147. 

člena ZEKom-1 zagotavlja zaupnost komunikacije, ki se nanaša na: 

- vsebino komunikacije,  

- podatke o prometu in lokacijske podatke, povezane s komunikacijo iz prejšnje točke,  

- dejstva in okoliščine v zvezi s prekinitvijo povezave ali s tem, da povezava ni bila 

vzpostavljena.  

V skladu s 147. členom ZEKom-1 so brez soglasja zadevnih uporabnikov prepovedane vse 

oblike nadzora oziroma prestrezanja komunikacij, ki jih izvajajo tretje osebe in te niso 

uporabniki (peti odstavek). Prepovedano je tudi snemanje in shranjevanje komunikacij brez 

predhodne privolitve udeležencev komunikacije (šesti odstavek). Izjeme predstavljajo 

posamezni členi tega zakona in če je taka oblika nadzora oziroma prestrezanja nujno potrebna 

za prenos sporočil. Dovoljeno je tudi snemanje komunikacij in z njimi povezanih podatkov o 

prometu v okviru zakonite poslovne prakse (sedmi odstavek).  

Posebno varstvo pa terjajo tako imenovani občutljivi52
 (lastnosti posameznika) osebni 

podatki, ki se lahko obdelujejo le v posebej določenih primerih, zahtevajo dodatno 

zavarovanje ter označitev pri vsakokratni obdelavi in so pri prenosu preko 

telekomunikacijskih omrežij ustrezno zavarovani (kriptografija, elektronski podpis) (13., 14. 

člen ZVOP-1). V skladu s 13. členom ZVOP-1 se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo 

zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljavca osebnih podatkov na področju 

zaposlovanja v skladu z zakonom, ki določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika (drugi 

odstavek). Sindikati lahko obdelujejo občutljive osebne podatke za namene zakonitih 

dejavnosti, pod pogojem, da se obdelava nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v 

zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, ter če se ti podatki ne posredujejo drugim 

posameznikom ali osebam javnega ali zasebnega sektorja brez pisne privolitve posameznika, 

na katerega se nanašajo (četrti odstavek 13. člena). Delodajalec je pri obdelavi osebnih 

podatkov dolžan glede na tveganje sprejeti ustrezne organizacijske (dostopna pravica) in 

tehnične postopke ter ukrepe, ki zagotavljajo varstvo in zavarovanje (sledljivost) osebnih 

podatkov (24. člen ZVOP-1). Delavec ima po tem zakonu pravico do seznanitve (postopek) z 

osebnimi podatki in relevantnimi informacijami (vsebina) ter vpogleda v register zbirk
53

 (29., 

30., 31. člen ZVOP-1). Če delavec, na katerega se osebni podatki nanašajo, dokaže, da so ti 

                                                 
52

 Občutljivi osebni podatki so: podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu; političnem, 
verskem ali filozofskem prepričanju; članstvu v sindikatu; zdravstvenem stanju; spolnem življenju; 
prekrškovne evidence; biometrične značilnosti (devetnajsta točka 6. člena ZVOP-1).  
53

 Register, v katerem so podatki iz katalogov zbirk osebnih podatkov (trinajsta točka 6. člena ZVOP-

1). 



 

41 

 

nepopolni, netočni ali neažurni oziroma so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom, jih 

mora delodajalec kot upravljavec dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati (32. in 33. člen 

ZVOP-1). Delavec lahko vloži pritožbo na IP (četrti odstavek 32. člena ZVOP-1), če je vložil 

ugovor, upravljavec osebnih podatkov pa ni ugodil njegovi zahtevi glede pravic, ki mu 

izhajajo iz tega zakona (seznanitve, pojasnila in informacije, vpogled, izpis, potrdila). Za 

določene primere pa zakon predvideva tudi omejitev posameznika.54
 

Delavec lahko v času trajanja kršitve zahteva sodno varstvo oziroma začasno odredbo sodišča, 

ko ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene z zakonom, oziroma po prenehanju kršitve 

lahko vloži ugotovitveno tožbo o obstoju kršitve, če mu v zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno 

drugo sodno varstvo(34. in 35. člen ZVOP-1).  

Osebni podatki se lahko hranijo le za toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, 

zaradi katerega so bili zbrani ali obdelovani, nato se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo 

ali anonimizirajo, če z zakonom ni določeno drugače (21. člen ZVOP-1).  

Eden izmed načinov obdelave osebnih podatkov je tudi videonadzor, ki vključuje snemanje. 

Oblika videonadzora, ki vključuje snemanje, na podlagi katerega se ustvarjajo zbirke
55

 

osebnih podatkov, je natančno določena v ZVOP-1. Delodajalec je pred izvajanjem 

videonadzora dolžan zadostiti splošnim določbam iz tega zakona za obdelavo osebnih 

podatkov oziroma določbam, ki urejajo videonadzor pri dostopu v poslovne prostore in v 

njih.
56

 Delodajalec lahko v skladu s 75. členom ZVOP-1 izvaja videonadzor dostopa v 

poslovne prostore, zaradi varnosti ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa 

ali izstopa ter varnosti zaposlenih. Delodajalec lahko izjemoma izvaja videonadzor v delovnih 

prostorih, kadar je to nujno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov in 

poslovnih skrivnosti v primerih, ko nadzora ni možno doseči z milejšimi sredstvi (77. člen 

ZVOP-1). Pred uvedbo videonadzora se mora delodajalec zgolj posvetovati z 

reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, katerega mnenje pa ni obvezujoče (peti odstavek 

77. člena ZVOP-1). O izvajanju videonadzora je potrebno pisno obvestiti vse zaposlene, jih 

seznaniti z utemeljitvijo uvedbe videonadzora, obsegom, hrambo in načinom obdelave. 

ZVOP-1 izrecno prepoveduje (tretji odstavek 77. člena ZVOP-1) izvajanje videonadzora v 

                                                 
54

 V skladu s 36. členom ZVOP-1 je pravice posameznika mogoče omejiti iz razlogov varstva 
suverenosti in obrambe države, varstva nacionalne varnosti in ustavne ureditve države, varnostnih, 
političnih in gospodarskih interesov države, izvrševanja pristojnosti policije, preprečevanja, 
razkrivanja, odkrivanja, dokazovanja in pregona kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in 
kaznovanja kršitev etičnih norm za določene poklice, iz monetarnih, proračunskih ali davčnih 
razlogov, zaradi nadzora nad policijo in varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ali pravic in svoboščin drugih. 
55

 Zbirka osebnih podatkov po tem členu vsebuje posnetek posameznika (slika, glas), datum in čas 
vstopa oziroma izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov 

njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega 
osebnega dokumenta ter razlog vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo zraven ali s posnetkom 

video nadzornega sistema (75. člen ZVOP). 
56

 Podrobneje opisano v mnenju IP (2006a) št. 0712-366/06/2. 
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garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih, saj ti prostori ne spadajo v primarno dejavnost 

delodajalca, kjer pa delavec upravičeno pričakuje visoko stopnjo zasebnosti (intimnost). V 

zvezi s splošno določbo o izvajanju videonadzora mora izvajalec objaviti vidno in trajno 

obvestilo ter video nadzorni sistem zavarovati pred nepooblaščenimi osebami.  

Obdelava biometričnih značilnosti,57
 na podlagi katerih se ugotavljajo ali primerjajo lastnosti 

posameznika, tako da se lahko izvrši njegova identifikacija oziroma preveri njegova 

identiteta, imenujemo biometrijski ukrepi (78. člen ZVOP-1). Delodajalec lahko biometrijske 

ukrepe izvaja le nad svojimi zaposlenimi ob predpostavki, da so bili predhodno o tem pisno 

obveščeni. V zasebnem sektorju, če z zakonom ni določeno kot obvezno, se lahko 

biometrijski ukrepi izvajajo, če so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, varnosti ljudi ali 

premoženja, za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti (80. člen ZVOP-1). 

Delodajalec mora predhodno pridobiti pozitivno odločbo s strani IP, zoper to odločbo ni 

pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. V primeru upravnega spora je sindikatu glede na 

njegovo zahtevo, omogočeno sodelovanje v upravnem postopku (80. člen ZVOP).  

3.2.4 Drugi zakoni 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06) 

določa vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti, način zbiranja 

podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe 

državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov, ki 

te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk 

podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in drugih 

raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago (1. člen ZEPDSV). Delodajalec prične voditi 

evidence za posameznega delavca z dnem, ko sklene delavec pogodbo o zaposlitvi, vodenje 

pa se preneha z dnem, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi. Dolžnost delavca je, da mora 

delodajalcu prijaviti vse relevantne spremembe povezane z delovnim razmerjem ali v zvezi z 

delom v osmih dneh po nastanku spremembe. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se 

prenehajo voditi evidence, ki jih na podlagi ZEPDSV vodi delodajalec, se hranijo kot listine 

trajne vrednosti, ki jih mora delodajalec predložiti na zahtevo pristojnega organa. V primeru 

prenehanja dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o delavcu pravni naslednik, če 

pravnega naslednika ni, arhivsko gradivo prevzame Arhiv RS. V skladu z ZEPDSV lahko 

delodajalec vodi naslednje evidence:  

- evidenco o zaposlenih delavcih, ki so v delovnem razmerju (podatki o delavcu, podatki o 

sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi),  
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 »Biometrične značilnosti so takšne telesne, fiziološke ter vedenjske značilnosti, ki jih imajo vsi 
posamezniki, so pa edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in je možno z njimi določiti 
posameznika, zlasti z uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij s prsta, šarenice, očesne 
mrežnice, obraza, ušesa, dezoksiribonukleinske kisline ter značilne drže.« (21 točka 6. člena ZVOP-1) 
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- evidenco o stroških dela, ki se mesečno vodi za vsakega delavca (podatki o delavcu, 

številka transakcijskega računa, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo 

delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za 

socialno varnost za posameznega delavca),  

- evidenco o izrabi delovnega časa, ki se zapisuje dnevno (podatki o številu ur, število 

nadur),  

- evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (podatki o 

stavkah, podatki o arbitražah delovnih sporov). 

V skladu s prvim odstavkom 21. člena ZEPDSV mora delodajalec v sedmih dneh po koncu 

stavke ali arbitraže delovnega spora poslati podatke iz evidence o oblikah razreševanja 

kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu Statističnemu uradu RS, ki zbira in obdeluje 

podatke o stavkah in arbitražah delovnih sporih na ravni države. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) določa pravice 

oziroma dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Določa pa 

tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. V skladu s 24. členom ZVZD-1 mora 

delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, 

trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki 

lahko ogrozijo zdravje delavcev. Zakon tudi predvideva neposredno sodelovanje in dolžnost 

posvetovanja o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu s svetom 

delavcev oziroma z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. V skladu z 48. 

členom ZVZD-1 ima svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu pravico 

oziroma obveznost zahtevati od delodajalca sprejetje ustreznih ukrepov za odpravo in 

zmanjšanje tveganj pri delu. Delodajalec mora seznaniti svet delavcev ali delavskega 

zaupnika za varnost in zdravje pri delu ter sindikate pri delodajalcu z ugotovitvami, predlogi 

ali ukrepi nadzornih organov (četrti odstavek 48. člena ZVZD-1). 

V skladu 36. členom ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki 

ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec 

medicine dela (zdravnik). Pooblaščeni zdravnik medicine dela lahko po predhodni pisni 

privolitvi delavca od osebnega zdravnika delavca pridobi oziroma vpogleda podatke o 

zdravstvenem stanju delavca, o njegovem zdravljenju in rehabilitaciji (četrti odstavek 33. 

člena ZVZD-1).  

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (PPZPD, Uradni list RS, št. 87/02, 

29/03 (popravek), 124/06, 43/11-ZVZD-1) določa, da se po vsakem opravljenem 

preventivnem zdravniškem pregledu izda zdravniško spričevalo z oceno o izpopolnjevanju 

delavčevih posebnih zdravstvenih zahtev glede na zahtevo dela oziroma obrazložitev 

predlaganih ustreznih ukrepov, ki se posreduje delodajalcu, delavcu in osebnemu zdravniku.  
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Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. od 9/92, do 40/12 (ZUJF)) določa, 

da so zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci dolžni varovati kot poklicno skrivnost 

podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega 

stanja (51. člen ZZDej).  

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS, Uradni list RS, št. od 98/99, do 40/12 (ZUJF)) nalaga 

zdravniku obvezno vodenje dokumentacije o zdravstvenem stanju in zdravljenju bolnika. 

Podatke o zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega 

stanja mora zdravnik varovati kot poklicno skrivnost. Prav tako je prepovedano dajati ali 

razkrivati zgoraj navedene podatke drugim ljudem oziroma javnosti. V skladu s 44. členom 

ZVZD-1 se za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov delavcev, vsebovanih v 

evidencah, v primeru delovne nezgode pri prijavi inšpekciji dela, uporabljajo določila ZVOP-

1.  

Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09, 91/11) uveljavlja 

kazensko odgovornost zaradi storjenih kaznivih dejanj
58

 na podlagi ugotovljene krivde.
59

 

Kakor ugotavlja Dežman (2009), krivda ni zgolj psihični odnos storilca do dejanja, ampak je 

negativna vrednotna sodba o subjektivni protipravnosti, izraženi na podlagi ugotovljenih 

storilčevih notranjih opredeljevanj ob storitvi ali opustitvi dejanja do prava, in sicer do vseh 

njegovih vidikov: prisilne ukazovalnosti, pravnega vrednotenja in pravno izražene socialne 

adekvatnosti. V 2. členu KZ-1 je izrecno poudarjeno, da se nikomur ne sme izreči kazni ali 

druge kazenske sankcije za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še preden je 

bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.  

Če delodajalec zavestno krši delavčeve pravice v zvezi z delovnim razmerjem se obravnava 

po 196. členu KZ-1 takšno dejanje kot kaznivo dejanje. V zvezi s tretjim odstavkom 196. 

člena delodajalec stori kaznivo dejanje, če pogojuje sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tem, da 

delavka med zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka oziroma zahteva izjavo, da bo v 

takem primeru dala odpoved ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Poseg v 

zasebnost pa predstavlja tudi opravljanje osebe v zvezi z osebnim ali družinskim življenjem, 

ki lahko škoduje njenemu dobremu imenu (161. člen KZ-1).  

KZ-1 določa neupravičeno osebno preiskavo drugega ali stvari, ki jih ima ta oseba na sebi 

oziroma s seboj kot kaznivo dejanje (136. člen KZ-1). Vsako neupravičeno prisluškovanje in 

zvočno snemanje brez zakonske podlage pa predstavlja kaznivo dejanje po 137. členu KZ-1. 

V skladu s prvim odstavkom 138. člena KZ-1 pomeni inkriminirano ravnanje neupravičeno 
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 V skladu s 16. členom KZ-1 je kaznivo dejanje definirano kot človekovo protipravno ravnanje 
(storitev, opustitev), ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje, 

hkrati pa določa njegove znake in kazen. 
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 V 24. členu KZ-1 je krivda definirana kot naklepno ali malomarno ravnanje prištevnega storilca 
kaznivega dejanja, ki se je zavedal ali bi se moral zavedati, da ravna v nasprotju s pravom, in če niso 
podani razlogi, ki izključujejo krivdo. 



 

45 

 

(protipravno) slikovno snemanje oziroma fotografiranje (brez soglasja posnete osebe), 

neposredno prenašanje ter prikaz takega posnetka tretji osebi, posnetek pa predstavlja občuten 

poseg v zasebnost. Vrhovno sodišče RS (2012) je v sodbi št. I Ips 76261/10-40 razsodilo, da 

KZ-1 varuje le določen vidik varstva zasebnosti kot ga zagotavlja Ustava, zraven tega pa tudi 

ne daje kazenskopravnega varstva subjektom pred vsakim protipravnim posegom v zasebnost. 

Nadalje sodišče poudarja, da bi širša razlaga, ki bi inkriminirala tudi prikazovanje upravičeno 

pridobljenega posnetka, ki sicer posega v zasebnost, presegla dovoljeno razlago 138. člena 

KZ-1, saj bi predstavljala kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen Ustave RS). 

Neupravičeno odprtje tujega pisma, tuje brzojavke ali kakšnega drugega tujega zaprtega 

pisanja ali pošiljke oziroma neupravičen način seznanitve z njihovo vsebino, pomeni kršitev 

tajnosti občil (139. člen KZ-1). Prav tako je kaznivo dejanje nedovoljena objava zasebnih 

pisanj brez dovoljenja pooblaščene osebe (140. člen KZ-1). Delodajalec je kazensko 

odgovoren, če zlorabi osebne podatke delavcev oziroma jih uporabi v nasprotju z namenom 

njihovega zbiranja ali brez delavčeve osebne privolitve (143. člen KZ-1). Nadalje KZ-1 

opredeljuje kot kaznivo dejanje vsak vdor ali nepooblaščeni vstop v računalniško vodeno 

zbirko podatkov, katerega namen je pridobiti kakšen oseben podatek. V skladu z 221. členom 

KZ-1 pomeni vsak neupravičen vstop ali vdor v informacijski sistem kaznivo dejanje oziroma 

vdor in zlorabo poslovnega informacijskega sistema za pridobitev premoženjske koristi ali 

povzročitev škode (237. člen KZ-1). 

V primeru, da delodajalec krši (prepreči) pravico delavca do pravnega sredstva (ugovor, 

pritožba), je kazensko odgovoren po 144. členu KZ-1. Delodajalec je kazensko odgovoren za 

dejanja, ki jih je storilec storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe in je v zakonu, ki 

ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, navedeno, da je pravna oseba zanj 

odgovorna (42. člen KZ-1). Vsaka preprečitev uresničevanja pravic delavcev do sodelovanja 

pri upravljanju, svobode združevanja in sindikalnih pravic pomeni kaznivo ravnanje (200. 

člen KZ-1). 

Namen Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Uradni list RS, št. 17/11) je ureditev in 

določitev pogojev, upravičenja in obveznosti za opravljanje detektivske dejavnosti. 

Detektivska dejavnost vključuje zbiranje, obdelavo, posredovanje podatkov in informacij ter 

svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Pogoji za opravljanje detektivske 

dejavnosti so določeni v III. poglavju tega zakona (od 10. do 14. člena). Zaradi uresničevanja 

pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem lahko 

delodajalec zbira delavčeve osebne podatke (prvi odstavek 48. člena ZDR). Na pooblaščenega 

detektiva lahko delodajalec prenese tiste pravice, ki jih ima sam. V drugem odstavku 26. člena 

ZDD-1 je med drugim določeno, da lahko detektiv pridobiva informacije o: 

- zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, 

- zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, 

- dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, 
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- drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.  

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 (popravek), 

61/04 (ZPMSPDSS), 45/08 (ZArbit), 45/08 (ZPP-D), 33/10 (SklUS), 47/10 (OdlUS), 43/12) 

določa pristojnosti in pravila, na podlagi katerih se delovna in socialna sodišča odločajo v 

postopkih o delovnih in socialnih sporih. Sodišča odločajo v individualnih in kolektivnih 

delovnih sporih ter v socialnih sporih. Stvarna pristojnost delovnih sodišč v individualnih 

sporih je določena v okviru 5. člena ZDSS-1. Med te pristojnosti spadajo spori v zvezi s 

postopkom zaposlovanja, sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja ter o 

izhajajočih pravicah, obveznostih in odgovornostih med delavcem in delodajalcem.  

V skladu s 6. členom ZDSS-1 je delovno sodišče pristojno za odločanje v naslednjih 

kolektivnih delovnih sporih o:  

- veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe 

ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami,  

- pristojnosti za kolektivno pogajanje,  

- skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in 

skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami,  

- zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij,  

- sodelovanju delavcev pri upravljanju,  

- pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji,  

- v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata, za katere tako določa zakon. 

V postopkih v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo določbe zakona o pravdnem 

postopku, če ni z ZDSS-1 določeno drugače (19. člen). Delovna sodišča so specializirana in 

sodijo v okviru svojih pristojnosti, v nasprotnem primeru se je potrebno za sodno varstvo 

obrniti na sodišča s splošno veljavnostjo.  

Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 (OdlUS), 40/07) ureja vsa 

temeljna načela in splošna pravila obligacijskih razmerij. V 131. členu OZ (splošna 

odgovornost) je jasno določeno, da kdor drugemu povzroči škodo,
60

 jo je dolžan povrniti, če 

ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Za obstoj odškodninske odgovornosti 

morajo biti izpolnjeni elementi nedopustnega ravnanja, škoda, vzročna zveza med 

nedopustnim ravnanjem in škodo ter odgovornost povzročitelja škode (načelo obrnjenega 

dokaznega bremena). V skladu s 134. členom OZ lahko delavec od sodišča ali drugega 

pristojnega organa zahteva, da odredi prenehanje dejanja oziroma opusti (opustitveni 

zahtevek), s katerim se krši nedotakljivost njegove osebnosti, osebnega in družinskega 

življenja ali kakšna druga osebnostna pravica. Sodišče lahko odredi, da kršitelj preneha z 
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 OZ v 132. členu definira škodo kot zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja 
premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin oziroma strahu 
drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda). 
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dejanjem oziroma je kršitelju naložena denarna odškodnina. Denarna odškodnina predstavlja 

odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti ali 

okrnitve svobode (negativen koncept) oziroma osebnostne pravice ter za povzročeni strah, 

neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni (179. člen 

OZ). Višina odškodnine (pravične) se odmeri na podlagi stopnje bolečine, strahu in trajanja. 

V skladu s 147. členom OZ je za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom 

tretji osebi, odgovoren delodajalec (pravna, fizična oseba), razen če dokaže, da delavec v 

danih okoliščinah ni ravnal tako kot je bilo treba. V skladu s 178. členom OZ v primeru 

kršitve osebnostne pravice za povračilo negmotne škode, lahko sodišče odredi objavo sodbe 

ali popravka oziroma preklic izjave (odstranitveni zahtevek).  

Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. od 26/99, do 10/14) določa, da stranki 

mora biti dana možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke (5. člen ZPP). 

Vsaka stranka mora navesti dejstva, ki so pomembna za odločbo, ter predlagati dokaze, na 

podlagi katerih opira svoj zahtevek oziroma s katerimi izpodbija navedbe in dokaze 

nasprotnika (212. in 213. člen ZPP). V skladu s prvim odstavkom 181. člena ZPP lahko 

tožnik na podlagi ugotovitvene tožbe zahteva, da sodišče le ugotovi obstoj oziroma neobstoj 

kakšne pravice ali pravnega razmerja oziroma pristnost ali nepristnost kakšne listine 

(ugotovitveni zahtevek). Podan mora biti pravni interes tožnika, ki ga je potrebno dokazati. V 

primeru, da obstaja dvom o obstoju pravice ali razmerja, lahko tožnik zraven obstoječega 

zahtevka uveljavlja tudi tožbeni zahtevek. 

3.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

Na podlagi analize pravnih virov s področja varstva zasebnosti je mogoče ugotoviti, da se 

varstvo zagotavlja na podlagi številnih mednarodnih in domačih pravnih virov. Pregled 

pravnih virov s področja zasebnosti z vsebinskimi poudarki kaže Preglednica 1. 

Preglednica 1: Pravni viri s področja zasebnosti 

Pravni vir Vsebinski poudarki 

Organizacija združenih narodov (OZN) 

Splošna deklaracija človekovih pravic 
- prepoved vmešavanja v posameznikovo 

zasebnost, družino, dom, čast in ugled  

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah 

- prepoved samovoljnega ali nezakonitega 

vmešavanja v posameznikovo zasebno in 

družinsko življenje, dom ali dopisovanje 
ali nezakonitega napada zoper njegovo 

čast in ugled 

Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o 

državljanskih in političnih pravicah 
- individualna pritožba 

Svet Evrope (SE) 
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Pravni vir Vsebinski poudarki 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin 

- zagotavlja pravico do spoštovanja 
posameznikovega zasebnega in 

družinskega življenja, njegovega doma in 
dopisovanja 

- pravica do učinkovitega pravnega sredstva 

Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznikov 

glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 

- pravice do zasebnosti glede na avtomatsko 

obdelavo osebnih podatkov 

Evropska socialna listina - zagotavljanje socialnih pravic 

Spremenjena Evropska socialna 

listina 
- pravica do dostojanstva pri delu 

Evropska unija (EU) 

Pogodba o delovanju Evropske unije 
- priznanje pravice do varstva osebnih 

podatkov 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

- spoštovanje zasebnega in družinskega 
življenja, dostojanstva 

- varstvo osebnih podatkov 

- pravica do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča 

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem gibanju teh podatkov 

- varstvo temeljnih pravic in svoboščin 
fizičnih oseb pri obdelavi osebnih 

podatkov 

- sprejetje nacionalne zakonodaje pri 

obdelavi osebnih podatkov 

- osebni podatki se zbirajo in obdelujejo 

samo s soglasjem 

- poseben režim pri prenosu osebnih 
podatkov v tretje države  

- ustanovitev nadzornih organov 

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 

zasebnosti na področju elektronskih komunikacij 

- uskladitev določb držav članic 

- zagotavljanje pravice do zasebnosti v zvezi 

z obdelavo osebnih podatkov na področju 
elektronskih komunikacij 

- zagotavljanje prostega pretoka podatkov 

ter elektronske komunikacijske opreme in 

storitev 

Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih 

v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih 

elektronskih  komunikacijskih storitev ali javnih 

komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 
2002/58/ES 

- uskladitev določb glede obveznosti 
ponudnikov javno dostopnih elektronskih 

komunikacijskih storitev ali javnih 

komunikacijskih omrežij glede hrambe 
določenih podatkov, ki jih pridobivajo ali 

obdelujejo 

- zagotavljanje hrambe podatkov 

Notranji pravni akti (Slovenija) 

Ustava Republike Slovenije 

- zagotavljanje nedotakljivosti človekove 
telesne in duševne celovitosti, njegove 
zasebnosti ter osebnostnih pravic 

- zagotavljanje nedotakljivosti stanovanja 

- zagotavljanje tajnosti pisem in drugih občil 
- zagotavljanje varstva osebnih podatkov 
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Pravni vir Vsebinski poudarki 

Zakon o delovnih razmerjih  

 

- varstvo delavčeve osebnosti in zasebnosti 
- varstvo dostojanstva  

- varstvo delavčevih osebnih podatkov 

- prepoved diskriminacije 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

- zbiranje, urejanje, obdelava in 

posredovanje osebnih podatkov na podlagi 

zakona oziroma osebne privolitve 

- zagotavljanje varstva in zavarovanja 

osebnih podatkov 

- posvetovanje z reprezentativnim 

sindikatom pri delodajalcu* 

- sodelovanje reprezentativnega sindikata v 

upravnem postopku* 

Zakona o elektronskih komunikacijah 

- zagotavljanje zaupnosti komunikacije 

- prepoved nadzora oziroma prestrezanja 

komunikacij 

Zakonom o Informacijskem pooblaščencu 

- izvajanje inšpekcijskega nadzora  

- odločanje o pritožbah zoper odločbo in o 
pritožbah posameznikov 

- pristojnosti prekrškovnega organa  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti 

- določanje vrste in vsebino evidenc na 
področju dela in socialne varnosti 

- določanje načina zbiranja podatkov, 
vodenja, posredovanja in povezovanja 

evidenc 

- evidence o oblikah reševanja kolektivnih 
delovnih sporov pri delodajalcu* 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

- vpogled v podatke o zdravstvenem stanju 

delavca, o zdravljenju in rehabilitaciji 

- seznanitev sindikatov pri delodajalcu z 

ugotovitvami, predlogi ali ukrepi* 

Zakon o detektivski dejavnosti 
- zbiranje informacij o delavcih  

- omejitev pridobivanja informacije 

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih 

delavcev 

- posredovanje spričevala z oceno o 
izpopolnjevanju delavčevih posebnih 
zdravstvenih zahtev 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- dolžnost varovanja podatkov o 

zdravstvenem stanju posameznika, 

vzrokih, okoliščinah in posledicah stanja 

Kazenski zakonik - uveljavljanje kazenske odgovornosti 

Zakon o pravdnem postopku - ugotovitvena tožba 

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
- odločanje v individualnih in kolektivnih* 

delovnih in socialnih sporih 

Obligacijski zakonik 

- odškodninska odgovornost  
- opustitvena tožba 

- odstranitveni zahtevek  

*vloga sindikata 
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Analiza pravnih virov s področja zasebnosti potrjuje, da je pravica do zasebnosti temeljna 

človekova pravica. Na ravni OZN je najpomembnejša SDČP, ki je po vsebini in obliki 

podobna Deklaraciji o pravicah človeka in državljana iz leta 1789. Deklarativni značaj 

deklaracije pa ne zagotavljala pravnega varstva v njej zapisanih pravic in svoboščin v primeru 

kršitve le-teh. SDČP predstavlja zgolj priporočilo, ki naj bi ga države sprejele kot splošno 

normo, na podlagi katere bi se sprejeli nacionalni (zakon, ustava) in mednarodni predpisi, ki 

bi zagotavljali varstvo teh pravic. Redefinicijo, pravno varstvo in stvarno implementacijo 

določil iz SPDČ pa predstavlja MPDPP, ki skupaj z MPDPPFP omogoča individualno 

pritožbo. 

Na ravni Sveta Evrope je najpomembnejša EKČP, ki državam članicam nalaga zagotavljanje 

državljanskih in političnih pravic ter temeljnih pravic in svoboščin. Države, ki so ratificirale 

EKČP so se tudi zavezale k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, vključno s 

priznanjem pristojnosti in jurisdikcije ESČP v okviru sodnega sistema. EKČP se na podlagi 

dodatnih protokolov, razlag in sodne prakse (obseg, modifikacije) ESČP nenehno spreminja 

(živi instrument). ESČP je na podlagi sodne prakse razširilo zasebnost na vsa področja, kjer jo 

posameznik upravičeno pričakuje, pa tudi na delovnem mestu oziroma v poklicnem življenju. 

EKČP omogoča neposredno individualno pritožbo na stalno ESČP, in sicer po načelu 

subsidiarnosti. Varstvo posameznika glede na avtomatsko obdelavo podatkov pa ureja 

posebna konvencija (KoVP), ki nalaga državam pogodbenicam sprejetje nacionalne 

zakonodaje, ki bo zagotovila spoštovanje določil iz KoVP in sodno varstvo posameznika.  

Na ravni EU je potrebno poudariti LEUTP, ki zagotavlja zasebnost posameznika, njegovega 

družinskega življenja, stanovanja in varstvo osebnih podatkov. Poudariti je potrebno, da ima 

LEUTP možnost zagotavljanja višje ravni varstva identičnih pravic, določenih predvsem v 

EKČP, mednarodnih dokumentih in nacionalnih ustavah. EU se zaveda prednosti in 

nevarnosti razvoja informacijske tehnologije, zato je sprejela številne direktive s področja 

varstva zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov, katere spreminjajo načela v pravne 

obveznosti članic in zahtevajo sprejetje ustreznih nacionalnih zakonodaj ter ustanovitev 

nadzornih organov. LEUTP se uporablja neposredno in je podrejena samo Ustavi RS. 

Onemogočena pa je neposredna pritožba posameznika na SEU. 

EKČP je poimenovana »živ instrument«, kar lahko trdimo tudi za Ustavo RS, ki se nenehno 

spreminja bodisi na podlagi novih razlagalnih odločb Ustavnega sodišča, zakonodaje ali 

ratifikacije mednarodnih pogodb. Ustava RS omogoča vsakemu posamezniku pritožbo na 

Ustavno sodišče v zvezi z domnevno kršitvijo (odločba) zasebnosti in osebnostnih pravic s 

strani državnega organa in organov v njegovi sestavi. Vsakomur je tudi zagotovljena pravica 

do osebnega dostojanstva in varnosti v povezavi z drugimi ustavnimi določili o varstvu 

osebnostnih pravic. Splošnost zasebnosti in osebnostnih pravic se zagotavlja kot 

nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih 

pravic. Značilnost te ustavne določbe je njena abstraktnost, ki vključuje splošno svobodo 
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ravnanja. V Ustavi RS so vidiki zasebnosti opredeljeni (ločeno) posamično (negativni koncept 

svobode), kjer so poudarjene specifičnosti posamezne pojavnosti in oblike zasebnosti, skupaj 

pa predstavljajo zaključeno celoto.  

Temeljni področni zakon, ki ureja individualna razmerja med delavcem in delodajalcem, je 

ZDR. Določila tega zakona zelo abstraktno nalagajo delodajalcu varovanje in spoštovanje 

delavčeve osebnosti ter zasebnosti. Vendar pa delodajalec mora zagotavljati takšno delovno 

okolje, kjer delavec ne bo podvržen človeku nedostojnega ravnanja. Če delodajalec ne 

zagotavlja varstva pred različnimi oblikami nadlegovanja ali diskriminacije, je odgovoren po 

kazenskih določbah ZDR.  

Sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti in ukrepe, na podlagi katerih je mogoče 

preprečiti vsako neupravičeno poseganje v dostojanstvo in zasebnost posameznika pri 

obdelavi osebnih podatkov, je ZVOP-1. Če delodajalec ne zagotavlja varstva delavčevih 

osebnih podatkov, je podvržen sankcijam, ki jih določa ZVOP-1. Kršitve iz področja varstva 

zasebnosti v delovno pravni zakonodaji, ki imajo znake kaznivega dejanja, primarno ureja 

KZ-1, odškodninsko odgovornost pa OZ.  

Za uresničevanje varstva zasebnosti v RS so pomembni še ZEPDSV, ZVZD-1, PPZPD, 

ZZDej, ZZdrS, ZDSS-1, ZPP. 
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4 SINDIKATI IN KOLEKTIVNA POGAJANJA 

V okviru tega poglavju so obravnavani temeljni pojmi, ki so povezani s sindikati in 

kolektivnimi pogajanji.  

4.1 Opredelitev temeljnih pojmov 

4.1.1 Sindikat 

Nastanek sindikata
61

 je vezan na mestno okolje kot »ultra urbana moderna organizacija« 

poznega srednjega veka (predindustrijsko obdobje), ki je med seboj povezovala sorodne 

dejavnosti (obrtnike) z namenom enotnega nastopa, da skupaj s cerkveno mestnimi oblastmi 

oblikujejo cene svojih izdelkov (Kuzmanič 2013). S pojavom množične proizvodnje, 

uvajanjem delovnih strojev (industrijska doba) in plačila za delo, ki je vzpostavil podrejen 

položaj delavcev v primerjavi do delodajalcev, pa lahko govorimo o nastanku delavskih 

(industrijskih) sindikatov. Govorimo o obdobju razvoja liberalnega koncepta (franc. laissez-

faire) v razvitih kapitalističnih državah (Anglija, Francija), ki je v ospredje postavljal 

absolutno svobodo posameznika, koncept obče volje, privatno lastnino in prenos suverenosti 

na državo. Novak, Kyovsky in Jurančič (1992, 14) ugotavljajo, da je nastanek sindikata 

logičen odgovor oziroma sredstvo kolektivne vzajemnosti in samozaščite delavcev pred 

monopoliziranimi delodajalci in državo. Izkoriščanje, ki je potisnilo delavce v težak socialni 

položaj, je pripeljalo do prvih spontanih oziroma bolj ali manj organiziranih akcij. Franca 

(2008, 175) poudarja, da sindikat predstavlja obliko organiziranega boja
62

 delavcev za 

izboljšanje njihovega gospodarskega in socialnega položaja. Po mnenju Hayeka (1998, 231-

232) pa sindikati predstavljajo legalizirane delavske monopole,
63

 ki ogrožajo obstoj same 

demokracije in individualno svobodo. Avtor ugotavlja, da so se sindikati sprva sklicevali na 

splošna načela svobode, pozneje pa so pod pretvezo delovnih sporov (za delo ali proti delu) 

pridobivali (tudi s prisilo) in večali članstvo, tako so s pomočjo liberalnih političnih struj 

dosegli privilegiran
64

 položaj. Kakor navaja Däubler (1985, po Novak, Kyovsky in Jurančič 

1992, 25), je sindikat trajno, svobodno in demokratično združenje. Glede na zgodovinska 

dejstva poznamo obdobje prepovedi sindikalnega boja, njihove tolerance in svobodnega 

delovanja. Temelj sindikalnega delovanja predstavlja pravica do sindikalne svobode, ki izhaja 
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 Pojem sindikat izhaja iz grške besede syndicos, kar pomeni zastopnik, odvetnik oziroma tip 

organizacije, ki zastopa interese svojih članov. 
62

 Novak, Kyovsky in Jurančič (1992, 14-16) v razvoju sindikalnega gibanja ločijo obdobje prepovedi, 

obdobje pravne tolerance in obdobje svobodnega delovanja sindikatov. 
63

 Clayton Act (1914) izvzema delavske organizacije iz proti monopolnih določb. 
64

 Prvi takšen privilegij pomeni Trade Disputes Act (1906), sprejet leta v angleškem parlamentu, ki je 
sindikatom zagotavljal imuniteto pred odgovornostjo za nastalo škodo pri stavkovnih akcijah. Drugi 
takšen privilegij pa predstavlja Norris-La Guardia Act (1932), ki je omogočil sindikatom popolno 

imuniteto, zveznim ameriškim sodiščem pa onemogočil izdajanje nalogov za prepoved bojkotov, stavk 
ali protestnih shodov. 
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iz načela splošne pravice do združevanja, na podlagi katere je sindikatom omogočena pravica 

do svobodnega ustanavljanja in včlanjenja v sindikalne organizacije. Po mnenju Hyman 

(2001, 6), so sindikati pomembni akterji na področju gospodarstva, ki urejajo trg dela. Plače 

se regulirajo na podlagi kolektivnih pogodb, ki jih dogovorijo sindikati in delodajalci. V 

obdobjih nizke brezposelnosti lahko sindikati dosežejo višje plače oziroma obratno 

(inverzija). Sindikati preprečujejo »tekmo do dna« glede višine plače in delovnih pogojev 

(Kresal Šoltes 2011b, 36). Višje plače so pomemben dejavnik, saj aktivirajo brezposelne 

oziroma povečajo zaposlovanje (Phillips 1958, 283).  

Kuzmanič (2013) pa poudarja, da enotne splošne definicije, kaj je sindikat, ni. Definicije se 

razlikujejo od avtorja do avtorja. Po njegovem obstajajo le nekatere splošnosti vezane na 

zgodovino sindikatov, ki izhajajo iz evropskega okolja, kjer poznamo različne »tradicije 

sindikatov«.65
 Skupna značilnost evropske tradicije delovanja sindikatov pa je njihovo 

avtonomno in permanentno politično delovanje pod okriljem velikih političnih (delavskih) 

strank.  

Podobno meni Vodovnik (2009), ki navaja, da pozitivno pravne definicije o sindikatu ni, 

obstajajo le teoretični opredelilni elementi, ki ločijo sindikat od drugih podobnih organizacij. 

Glede na to, da se sindikati identificirajo v svojem delovanju za avtonomne v razmerju do 

države ter drugih organizacij, lahko sklepamo na dvoličnost in pragmatičnost (interesni 

model). Naslednjo značilnost predstavlja temeljno ideološko načelo solidarnosti po principu 

vsi za enega, eden za vse in zgodovinska razredna delitev na mi in oni, ki ustvarja 

konfliktnost. Za zavarovanje ali uresničitev svojih ciljev pa so pripravljeni (borbenost, 

množičnost) uporabiti tudi skrajne (legalne) metode. Stanojević (2004) izpostavlja kot eno 
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 Kuzmanič (2013) loči severno in južno kontinentalno ter anglosaksonsko tradicijo industrijskih 
odnosov, medtem ko pa Bagić (2010, 28-91) na podlagi analize različnih avtorjev (Slomp 1998; 

Crouch 1993; Ebbinghaus in Visser 1997) loči anglosaksonski, korporativni, mediteranski in 

tranzicijski model. Za anglosaksonski model (Velika Britanija, Irska) je značilno, da se sindikalne 
aktivnosti dogajajo večinoma na ravni podjetja. Odsotnost funkcije države v odnosih med delodajalci 
in sindikati ima za posledico nizko pravno varnost zaposlenih, sindikati so ozko interesno usmerjeni 

(decentralizacija, fragmentacija), nizka pa je tudi raven stopnje kolektivnih dogovorov. Naslednji je 

korporativni model oziroma severna tradicija (Nemčija, Skandinavske države, Avstrija in Švica), za 
katerega je značilna močna povezava med sindikati, delodajalci in državo (partnerstvo, korporatizem). 
Značilno je veliko število organizacij, ki pa so vertikalno povezane v nacionalno združenje 
(centralizacija, integrativnost). Glavna naloga takšnega združenja pa je zbiranje denarja (banke, 
hranilnice, zadruge) in centralno vodenje stavke, ki lahko traja tudi več tednov. Stopnja delovno 
pravne zaščite in pokritost s kolektivnimi pogodbami sta relativno visoki. Sledi mediteranski oziroma 

južna tradicija (Italija, Francija, Španija), ki jo identificira prisotnost politične in ideološke 
usmerjenosti (razklanost). Sindikati izražajo visoko stopnjo agresivnosti, konfliktnosti in 
razdrobljenosti, kar onemogoča vzpostavitev socialnega dialoga, zato država arbitrarno na podlagi 
zakonodaje ureja zadeve s področja industrijskih razmerij. Sledi še tranzicijski model, ki je prisoten v 

državah Srednje in Vzhodne Evrope, katere so sprejele novo družbeno ureditev (transformacija). Vpliv 
države in političnih elit je zelo velik. Država ima tudi velik lastniški delež v gospodarskih družbah, s 
tem pa upravljavsko in kadrovsko funkcijo. Gospodarsko prestrukturiranje (tuje investicije, stečaji) je 
vzrok za veliko brezposelnost in posledično padanje sindikalnega članstva. 
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zelo pomembnih značilnost delovanja sindikatov »identiteto socialnega partnerstva«, ki 

pomeni nadgradnjo ozkega interesnega delovanja sindikatov za oblikovanje državne blaginje.  

Obdobje svetovne gospodarske konjunkture po drugi svetovni vojni se je z izbruhom prve 

naftne krize končalo, saj so v zgodnjih 1980-ih letih zgodile ekonomske in politične 

spremembe ter spremembe znotraj delavskega gibanja (Bagić 2010, 54). Na gospodarskem 

področju so se pospešeno uvajale moderne informacijske tehnologije in proizvodni procesi, ki 

so se avtomatizirali, kar je imelo za posledico naraščanje brezposelnosti med proizvodnimi 

delavci. Prišlo je do pojava tercializacije, ki diferencira trg delovne sile na proizvodne 

delavce, storitvene in visoko izobražene z različnih področij dela (Bagić 2010, 55). Fordistični 

tip organizacije se je začel umikati fleksibilnim oblikam zaposlovanja. Z razvojem novih 

informacijskih (gibanje finančnih tokov) in transportnih možnosti (fizičen prenos) pa so bili 

izpolnjeni pogoji za selitev določenih panog proizvodnje ali delov proizvodnje v različne dele 

sveta (globalizacija). Izoblikoval se je svoboden svetovni trg (internacionalizacija), ki je 

omogočil neposredne investicije velikih podjetij v državah s cenejšo delovno silo, liberalno 

zakonodajo s področja varstva delavskih in sindikalnih pravic ter ugodno davčno politiko. 

Monetarizem (Friedman) je začel nadomeščati Kenysianizem. Z vzponom neoliberalistov in 

enako mislečih političnih elit (Thatcherjeva, Reagan) se začne proces liberalizacije, ki temelji 

na privatizaciji, deregulaciji, zmanjšanju javnega sektorja in odsotnosti vmešavanja države. S 

padcem Vzhodnega bloka in z njimi antikomunističnih ideologij se je svetovna politična 

scena radikalno spremenila, saj je prišlo tudi do sprememb politične orientacije pri 

socialističnih in socialdemokratskih strankah (Stanojević 2004). Vse te politične in 

ekonomske spremembe so neposredno učinkovale na sindikalno gibanje v smislu slabitve 

vpliva in položaja sindikalnega gibanja in padanju njihovega članstva. Kakor ugotavlja 

Gostiša (2005, 28), so se sindikati ob prelomu dvajsetega stoletja soočili s krizo sindikatov.  

Sindikat v Sloveniji 

V nekdanji skupni državi Jugoslaviji je sistem socialističnega samoupravljanja temeljil na 

Družbeno političnih organizacijah (DPO), med katere so spadali tudi sindikati (Kuzmanič 

2013). Sindikati so bili neavtonomni in v podrejeni vlogi, saj so predstavljali del celotnega 

državnega sistema. Šele s priznanjem samostojnosti in sprejetjem Slovenije v mednarodne in 

evropske integracije se je vzpostavil nov (drugačen) pravni okvir. Na podlagi Konvencije 

MOD št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic (Uradni list FLRJ MP, št. 

8/58) se je v Sloveniji utrdil sindikalni pluralizem, ki izhaja iz dikcije »po želji« organiziranja 

in vključevanja v sindikate, federacije ter konfederacije (2. in 5. člen). Zagotovljena je 

avtonomnost sindikalnega delovanja (3. člen) in proti sindikalna diskriminacija (1. člen). Po 

mnenju Novak, Kyovsky in Jurančič (1992, 50), je sindikalni pluralizem posledica ideološke 

razcepljenosti v političnem gibanju znotraj sindikatov in želje po ustanavljanju neindustrijskih 

sindikatov. 
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Sindikati so odigrali zelo pomembno vlogo na področju industrijskih razmerij in socialne 

politike. Vzpostavili so mehanizem dogovarjanja in oblikovali korporativen model 

sodelovanja med socialnimi partnerji. Pripravljeni so bili priznati svete delavcev, kar je 

vzpostavilo dualističen sistem delavskih predstavništev. 

Številni avtorji s področja industrijskih razmerij (Gostiša 2005, 26-27; Stanojević 2004; 

Kuzmanič 2013; Franca 2009) ugotavljajo, da so danes sindikati v Sloveniji soočeni s krizo, 

katere znaki se kažejo v upadanju članstva (absolutno, relativno) ter posledično zmanjšanju 

njihovega vpliva, koordinacije in večje fragmentacije. Visser (2013) navaja, da je stopnja 

sindikalne gostote v Sloveniji leta 1990 znašala 69 % in je v obdobju do leta 2011 padla na 

24,4 % (Slika 1). Medtem, ko število članov sindikata v gospodarstvu pada, članstvo v 

javnem sektorju ostaja na isti ravni (Fulton 2013). Sindikati so se uspeli obdržati v javnem 

sektorju,
66

 kar je je značilno za vse postkomunistične države kot posledica neuspešnega 

procesa prestrukturiranja, ki je ohranil številen javni sektor (Ost in Crowley 2001, po Bagić 

2010, 85). 

Slika 1: Gibanje sindikalne gostote v Sloveniji v obdobju med 1990-2011 

 
Vir: Visser 2013. 

Članstvo oziroma število članov je temeljnega pomena, saj zagotavlja finančno avtonomijo za 

delovanje sindikata, predstavlja aktivacijski potencial in omogoča pridobitev 

reprezentativnosti.  

                                                 
66

 Primer takšne konfederacije je, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (v nadaljevanju 
KSJS Slovenije) (2006a), ki so jo ustanovili sindikati na podlagi Akta o ustanovitvi Konfederacije 

sindikatov javnega sektorja Slovenije, kjer so v 1. členu zapisali, da je glavni namen skupno 
zavzemanje za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, ki so včlanjeni v sindikate, 
člane KSJS Slovenije. Po podatkih KSJS Slovenije je skupno število članov v sedmih reprezentativnih 

sindikatih glede na pristopne prijave 73.421 članov (KSJS Slovenije 2006b). 
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Razlogi za obstoječe stanje so strukturne (tehnološke, organizacijske), sindikalne in 

individualne narave (Franca 2009; Stanojević 2004; Pološki Vokić 2013, 38). Narašča število 

neindustrijskih delavcev (heterogenost), ki niso zainteresirani za sindikalne (ozke kolektivne) 

cilje, temveč sledijo lastnim individualnim interesom. Za novo ekonomijo je značilno, da 

prevladujejo storitvene dejavnosti, povečuje se število zaposlenih žensk (feminizem), belih 

ovratnikov, ekonomska migracija in atipične oblike zaposlitve. Industrijske panoge se selijo v 

nove države (globalizacija), uvajajo se sodobne tehnologije in oprema, kar ima za posledico 

večjo brezposelnost oziroma zmanjšanje števila zaposlenih v industrijskih panogah, ki so 

predstavljali, kakor navajata Stanojević (2004) in Gostiša (2005, 14), tradicionalne sindikalne 

centre moči.  

Na podlagi analize različnih avtorjev Pološki Vokić (2013, 38) ugotavlja, da je eden izmed 

pomembnih razlogov za krizo sindikatov tudi agresivno nasprotovanje (odpor) menedžmenta 

(angl. managerial opposition). Flanagan (2008, po Pološki Vokić 2013, 38) pripisuje 

kombinaciji menedžerskega odpora 25 do 50 % upadanja sindikalnega članstva, zmanjšanim 

sindikalnim naporom novačenja novih sindikalnih članov 25 do 33 % in strukturnim 

spremembah gospodarstva, ki vzpodbujajo nesindikalizirano zaposlovanje v primerjavi s 

sindikaliziranim do 72 % (Preglednica 2). 

Preglednica 2: Vzroki za upad sindikalnega članstva 

Vzroki Delež (%) 

Menedžerski odpor 25 - 50 

Nezadostna sindikalne intenzivnosti novačenja novih članov 25 - 33 

Prestrukturiranje gospodarstva (nesindikaliziranost) do 72 

Vir: Pološki Vokić 2013. 

Aktivnosti, ki jih uporablja menedžment se v literaturi označujejo kot strategija 

onemogočanja (angl. union suppresion), katere končni cilj je izločitev sindikata iz 

organizacije oziroma preprečitev organiziranja in ustanavljanja sindikata (Preglednica 3).  
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Preglednica 3: Menedžerske aktivnosti onemogočanja sindikatov 

Aktivnosti Delež (%) 

Protisindikalna komunikacija 67* 

Predvajanje slikovnega in filmskega gradiva, ki sindikate prikazujejo v slabi luči  

Zastraševanje zaposlenih za primer organiziranja sindikata 52* 

Disciplinske sankcije, rotacije in odpuščanja aktivistov sindikata ter pristašev 26* 

Elektronski nadzor nad sindikalnimi aktivisti in njihovih kontaktov z zaposlenimi 10* 

Pridobivanje vohunov in saboterjev iz vrst zaposlenih 34* 

Infiltriranje stavkovnih destruktorjev  

Prepričevanje zaposlenih o razpustitvi sindikata  

Najemanje svetovalnih družb s področja izvajanja protisindikalnih aktivnosti 70** 

Investiranje v nesindikalne obrate  

Selitev ali zapiranje visoko sindikaliziranih delov organizacije oziroma celotnih 

organizacij 
 

Vir: dopolnjeno in prirejeno po Pološki Vokić 2013. 

*Bronfenbrenner in Hickey (2004, po Pološki Vokić 2013) raziskava konec 20. stoletja v ZDA. 

**Barling, Fullagar in Kelloway (1992, po Pološki Vokić 2013). 

Namen strategije substitucije (angl. substitution union) sindikata pa je nadomestiti vlogo 

sindikata (marginalizacija), pomen kolektivnih pogodb z implementacijo proaktivnih praks, 

med katere spadajo kadrovski management (angl. Human resource management, HRM) in 

sodelovanje delavcev pri odločanju. HRM predstavlja prakso menedžmenta ameriških družb 

20. stoletja v boju proti sindikatom oziroma alternativo industrijskim razmerjem. Müller 

Jentsch (2001, po Franca 2008, 210) opozarja na unitaristični koncept, ki krepi 

individualizacijo delovnih odnosov, s čimer se izključuje vloga in pomen sindikata 

(nepotrebnost). Oviranje sindikatov je pogost pojav pri uresničevanju sindikalnega gibanja, 

kar Hyman (2001, 169) imenuje za izzive, ki so postavljeni pred sindikate.  

Obdobje zlatih časov sindikatov se izteka, medtem ko pa sindikalna strategija 

(konservativnost), organizacija in delovanje, ki kažejo znake izčrpanosti, še vedno temeljijo 

na množični industrijski proizvodnji (moški modri ovratniki). Kar pomeni, da sindikati niso 

pripravljeni na izzive gospodarskih in političnih sprememb oziroma postindustrijsko obdobje. 

Kakor navaja Stanojević (2004), sindikati postajajo interesna organizacija, ki zagovarja 

interese vse ožjih skupin tradicionalnih industrijskih delavcev.  

Zaradi slabitve vpliva in položaja je proces prestrukturiranja z združevanjem v velike 
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sindikate (konfederacije)
67

 nujen, kar ima za učinek racionalizacijo stroškov in ohranjanje 

množičnosti kot orodje pritiska.  

Sindikati se še kako zavedajo, da je eden izmed pomembnih vidikov notranja stopnja 

zaupanja, zadovoljstvo lastnih članov ter zunanji ugled v javnosti (Slika 2). V svoji odzivnosti 

s ciljem ustaviti in obrniti trend padanja članstva prevzemajo aktivnejšo vlogo na ravni 

podjetja. Gostiša (2005, 163) takšno sindikalno aktiviranje označuje kot tekmovalno strategijo 

na ravni podjetja predvsem s sveti delavcev ob ohranjanju splošne zastopniške legitimitete.  

Slika 2: Povprečna ocena zaupanja v sindikate 

  
Vir: dopolnjeno in prirejeno po Večer.com 2012.
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Svojim članom želijo zagotoviti (angl. service unionism) čim več ugodnosti kot so pravna in 

finančna pomoč, izobraževanje, posebne ugodnosti pri nakupih ter počitniških aranžmajih.
69

 

Sindikalno organizacijo poskušajo narediti prijaznejšo, privlačnejšo ter jo čim bolj približati 

(predstaviti) novim članom. V ta namen sindikati uporabljajo sodobne pristope s področja 

oglaševanja za privabljanje in včlanjenje novih članov (internetne spletne strani, forum 

mladih) z uporabo sodobnih komunikacijskih poti (Facebook, Twitter). Vendar pa služnostni 

                                                 
67

 Na podlagi ugotovitev Inštituta za družbene vede je sindikalno članstvo zbrano v velikih 

konfederacijah. Izsledki kažejo na 90-odstotno pokritost celotne sindikalne populacije v domeni Zveze 

svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), KSJS Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije-

Neodvisnost (KNSS-Neodvisnost) in Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM (KSS Pergam). Po 

drugi strani pa zasledimo drastičen padec med avtonomni sindikati v podjetjih, različnimi poklicnimi 
sindikati javnega sektorja (FIDES) in dvema manjšima konfederacijama (Alternativa in Solidarnost), 

ki so v obdobju petih let doživeli 20-odstotno zmanjšanje oziroma padec iz 30-odstotne na zgolj 10-

odstotno stopnjo sindikaliziranosti (Dernovšek 2012). 
68

 »Raziskavo o zaupanju v slovenski management, sindikate, novinarje in politike, je Ninamedia za 

agencijo Pristop opravila med 10. in 23. aprilom 2012. V anketi je sodelovalo 500 anketirancev iz 

splošne javnosti in po 50 predstavnikov politike, sindikatov, poslovne javnosti ter novinarjev«. 
(Večer.com 2012).  
69

 Gostiša (2005, 190-191) je v raziskavi ugotovil, da glavno vodilo za včlanjevanje predstavljajo 

razne materialne in druge ugodnosti iz naslova članstva, sindikalna pravna pomoč ter občutek večje 
varnosti. 
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model, kakor navajata Vandaele in Leschke (2010), še vedno ohranja tradicionalne 

hierarhične ravni organiziranosti in pasivno vlogo njihovega članstva, kar dolgoročno ne 

predstavlja izhoda iz krize sindikatov. Sindikat, kakor poudarja Hyman (2007, po Vandaele in 

Leschke 2010), mora biti učeča organizacija, le tako se lahko ponovno okrepi in obnovi na 

podlagi inovativne strategije. Kubicek (2004, po Bagić 2010, 168) navaja izkušnjo sindikatov 

iz tranzicijskih držav, kjer so se sindikati uspeli obdržati le v bivših državnih in družbenih 

podjetij, v novonastala podjetja pa niso uspeli prodreti zaradi pomanjkanja strategije. 

Sindikati morajo sprejeti in usvojiti organizacijski model (angl. organising model), ki v 

splošnem poudarja aktivno vlogo članov pri urejanju pomembnih vprašanj v zvezi z delovnim 

razmerjem (Simms in Holgate 2008). Model mora temeljiti na odprti komunikaciji, ki člane 

vzpodbuja in vključuje v reševanje problemov. Ključni so decentralizirana organizacijska 

struktura in sistem odločanja. Poudarek je na razvoju spretnosti (veščin) članov in 

proaktivnem delovanju (Russo in Banks 1996, po Simms in Holgate 2008).  

Sindikalna moč ne izvira samo iz števila članstva, temveč izhaja predvsem iz znanja (Franca 

in Filipov 2009). Primer dobre prakse predstavlja britanski sindikat UNISON, ki je na podlagi 

spoznanja, da je njihovo članstvo izobrazbeno podhranjeno, pripeljalo do sodelovanja z 

univerzo v Liverpoolu. Vzpostavljena naveza predstavlja začetek evropskega projekta Trade 

union and University Lifelong learning In Partnership (TULIP). Projekt, v katerega je 

vključena tudi Slovenija, temelji na vključevanju sindikalnih članov v proces vseživljenjskega 

(permanentnega) učenja. Glede na dejstvo, da se sindikati v Sloveniji zraven permanentnega 

padanja števila članstva soočajo tudi s problemom nizke izobrazbene strukture
70

 med člani, 

projekt predstavlja priložnost uresničevanja vseživljenjskega učenja za člane sindikatov. 

Kakor ugotavljata Franca in Filipov (2009), sindikati ne kažejo zanimanja za izobraževanja v 

širšem obsegu, ampak zgolj na ravni predsednikov sindikatov in sindikalnih zaupnikov. 

Odgovore je potrebno poiskati v sindikalni nezmožnosti prepoznavanja prednosti višje ravni 

znanja njihovega članstva oziroma ohranjanju strategije delovanja sindikatov, ki temelji na 

obvladljivosti njihovega članstva in poudarjanju zastopniške funkcije sindikatov ob pasivni 

vlogi članstva, ki izključuje dvig izobrazbene ter splošne ravni znanja sindikalnega članstva.  

Franca (2009) nastalo stanje pripisuje neučinkovitosti sindikata, ki velikokrat ne odraža 

potreb sodobnega časa. Strategija delovanja temelji in izvira iz obdobja nastanka sindikatov, 

ki je usmerjena zgolj v boj za višje plače ter boljše delovne pogoje. Bagić (2010, 77) pa na 

podlagi pregleda sindikalnih strategij kot odgovora na negativne trende v industrijskih 

odnosih v Evropi in po svetu ugotavlja, da sindikati »tudi po tridesetih letih od začetka krize 

še vedno niso uspeli najti uspešne formule, ki bi povrnila njihovo moč in vpliv«. Za izhod iz 

sindikalne krize je potrebno predhodno radikalno revitalizirati organizacije sindikatov, kar 

pomeni, da bi bilo potrebno odpraviti hierarhičen generacijski model (starejši-mladi), vpeljati 
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 Gostiša (2005, 274) je na podlagi ankete ugotovil, da je v članstvu SGS-KSG 90 samo 5,65 % 

članov z višjo izobrazbo od pete stopnje, medtem, ko pa delež članov z nižjo izobrazbo od pete stopnje 
predstavlja 94,35 %. 
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notranjo demokracijo, sprejeti sistem usklajevanja in zagovarjanja interesov različnih skupin. 

Tako je potrebno izdelati in učinkovito izvajati strategijo privabljanja ne tradicionalnih članov 

kot so mladi, ženske (sistem kvot) ter visoko izobraženi kadri. Prav slednji pa predstavljajo 

razvojni potencial in enakovrednega pogajalca nasproti delodajalcem, kar pomeni dvig ravni 

industrijskih razmerij. Posledično bi se okrepilo tudi partnerstvo z delodajalci in sveti 

delavcev na podjetniški ravni v širšem smislu. Prav tako bi se učinkoviteje sindikalno 

delovalo v smeri internacionalizacije (angl. double shift) po principu glej globalno, deluj 

lokalno.  

Številni domači in tuji strokovnjaki s področja sindikalizma zagovarjajo vstop v visoko 

politiko. Kuzmanič (2013) tako zagovarja politični sindikalizem in aktivno (odkrito) vlogo v 

okviru strank (glas v parlamentu). Sindikati bi tako politično uresničevali sprejemanje 

pozitivne pravne zakonodaje s področja delovanja sindikatov, ki bi onemogočala njihovo 

izključevanje oziroma marginalizacijo.  

4.1.2 Socialno partnerstvo 

Socialno partnerstvo predstavlja (partnerski) model, ki temelji na sodelovanju ter omogoča 

razvoj skupnega razumevanja težav, iskanje kompromisov oziroma skupnih odgovorov 

(International Training Centre of the International Labour Organization (ITC ILO) 2012, 13). 

Prednosti takšnega pristopa se odražajo predvsem v demokratičnosti oblikovanja gospodarske 

in socialne politike ter zmanjševanju konfliktnosti. MOD socialni dialog definira kot »vse 

oblike pogajanj, posvetovanj ali izmenjav informacij, običajno med predstavniki vlade, 

delodajalcev in delavcev glede vprašanj splošnega interesa v zvezi z gospodarsko in socialno 

politiko« (ITC ILO 2012, 12 ). Zelo pomembna je vloga države, ki mora po mnenju 

Vodovnika (2009) zagotavljati socialnim partnerjem ugodne pogoje za razvijanje socialnega 

dialoga in omogočiti oblikovanje strategij socialnega dialoga. Socialni dialog je lahko 

dvostranski (bipartiten), ki poteka med delodajalci in predstavniki zaposlenih, kjer je vlada 

lahko posredno vključena. Cilj takšnega socialnega dialoga je sklenitev kolektivnih pogodb. 

Uradna vključenost države kot socialnega partnerja v socialni dialog pa predstavlja tristranski 

(tripartitni)
71

 socialni dialog, katerega cilj je doseči socialni sporazum. Svetličič (2005, po 

Vodovnik 2009) navaja, da je cilj vsem socialnim partnerjem doseči socialni mir, po principu 

popuščanja, kjer se odpovejo delu svojih zahtev v zameno za skupno dobro, kar pozitivno 

vpliva na premagovanje gospodarskih, političnih oziroma družbenih težav. 

Franca (2008, 62) ugotavlja, da se v zadnjem času kot četrti partner pojavlja civilna družba 

oziroma druge nevladne organizacije in združenja. Vključenost najširšega kroga subjektov 
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 Tristranski socialni dialog je, kakor navaja ITC ILO (2012, 20-21), najpomembnejša raven 
socialnega dialoga v državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki pa je manj razvit v skandinavskih 

državah (kjer je norma dvostranski socialni dialog), Nemčiji (z večinoma neformalnim in ad hoc 

sodelovanjem) in Združenem kraljestvu (brez socialnega dialoga na državni ravni).  
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ima po mnenju Vodovnika (2009), predvsem v obdobju krize, pozitivne učinke na motivacijo 

zaposlenih in na preprečevanje (odpravljanje) nastalih težav.  

Proces socialnega dialoga je lahko neformalen ali institucionaliziran oziroma kombiniran. 

Poteka lahko na državni, regionalni ali podjetniški ravni. Lahko je medpanožni, panožni ali 

kombinacija obeh.
 72

  

Na ravni EU je vloga socialnih partnerjev in socialnega dialoga navedena že v Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS, Uradni list RS MP, št. 27/04), ki je začela 

veljati leta 1958, kjer EU socialni dialog priznava kot skupni cilj, katerega je potrebno 

podpirati in spodbujati. Šele z Enotnim evropskim aktom iz leta 1986 (Uradni list RS MP, št. 

27/04), ki je začel veljati leta 1987, je bila podana pravna podlaga za razvoj socialnega 

dialoga na ravni EU. Leta 1993 pa so države članice v Maastrichtu sprejele Sporazum o 

socialni politiki, ki je bil leta 1999 dopolnjen z Amsterdamsko pogodbo (Uradni list RS MP, 

št. 27/04). Slednja poudarja spoštovanje človekovih pravic, spodbuja in pospešuje 

posvetovanje med delodajalci ter delavci. Amsterdamska pogodba je okvirila in poenotila 

socialni dialog na ravni EU. LP, ki je stopila v veljavo leta 2009, pa priznava vlogo socialnih 

partnerjev, upošteva njihovo avtonomijo in različnost njihovih nacionalnih sistemov. Socialni 

dialog na ravni EU
73

 temelji na upoštevanju socialnih pravic in spodbujanju dialoga med 

socialnimi partnerji kot orodje za socialno kohezijo ter prilagodljivost. V zvezi s 152. členom 

PDEU je EU zavezana k spodbujanju in pospeševanju vloge socialnih partnerjev na ravni EU, 

upoštevaje različnost nacionalnih sistemov ter njihovo avtonomijo. V skladu z 11. členom 

PEU je določeno, da institucije EU
74

 omogočajo izražanje in izmenjavo mnenj, vzdržujejo 

odprt, pregleden ter reden dialog.  

EU v okviru svojih pristojnosti zagotavlja doslednost, učinkovitost in kontinuiteto svojih 

politik (ukrepov), s katerimi želi ohraniti skupne vrednote. Ena izmed nalog EU je tudi 

spodbujanje posvetovanja Evropske komisije z evropskimi socialnimi partnerji. V skladu s 

154. členom PDEU EU sprejema ustrezne ukrepe, ki poenostavljajo in zagotavljajo 
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 Dvostranski medpanožni socialni dialog na državni ravni v obliki rednega kolektivnega pogajanja 
trenutno obstaja samo v Španiji, Belgiji, Grčiji in do neke mere v Sloveniji. Dvostranski panožni 
dialog je najbolj razvit v zahodnoevropskih državah članicah (predvsem v Avstriji, Belgiji, na 
Danskem, Finskem, v Franciji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji in na 
Švedskem), kjer poteka v obliki rednega kolektivnega pogajanja ITC ILO (2012, 20-21). 
73

 Na evropski ravni je nosilec socialnega dialoga na strani delojemalcev European Trade Union 

Confederation (ETUC), ki ima 12 industrijskih federacij, med katerimi je tudi Council of European 

Professional and Managerial Staff (EUROCADRES) in European Federation of Retired and Older 

People (FERPA). Na strani delodajalcev pa Union of Industrial and Employers Confederations of 

Europe (UNICE), Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE), European Association 

of Craft, Small and Medium - Sized Enterprises (UEAPME) in European Centre of Employers and 

Enterprises providing Public services (CEEP). 
74

 Institucije EU so: Evropski parlament; Evropski svet; Evropska komisija; Sodišče Evropske unije; 

Evropska centralna banka in Računsko sodišče. 
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uravnoteženo podporo pri socialnem dialogu. Če je v interesu socialnih partnerjev, lahko 

dialog med njimi na ravni EU privede do pogodbenih razmerij oziroma sporazumov (155. 

člen PDEU). V skladu s 156. členom PEUD je ena izmed nalog Evropske komisije, da 

spodbuja in usklajuje sodelovanje med državami članicami na vseh področjih socialne 

politike, vključujoč tudi pravico do združevanja ter kolektivna pogajanja med delodajalci in 

delavci.
75

 Na podlagi določbe tega člena je Evropska komisija zavezana, da se posvetuje z 

Ekonomsko-socialnim odborom, preden poda mnenje Evropskemu parlamentu. Ekonomsko-

socialni odbor
76

 ima posvetovalno vlogo in predstavlja vez med organizirano civilno družbo 

ter evropskimi institucijami. V pristojnosti odbora je tudi dajanje mnenj o predlagani 

zakonodaji EU oziroma o vprašanjih s področja gospodarske in socialne politike, za katera 

meni, da bi jih bilo treba obravnavati.  

Franca (2008, 63) ugotavlja, da so vse socialne teme kot so plače, pravica do združevanja in 

stavke izključene iz pristojnosti EU, saj so prenesene na države članice, kar onemogoča 

vzpostavitev modela razvitega evropskega socialnega dialoga. Avtorica opozarja tudi na 

šibkost sindikatov na ravni EU zaradi njihove interesne razdeljenosti. V okviru EU se 

razvijajo tudi Evropski sveti delavcev (ESD), kakor navaja Gostiša (2009), kot oblika 

nadnacionalnega socialnega dialoga, ki deluje na ravni posameznih gospodarskih družb.77
  

Ekonomsko socialni svet 

Ekonomski socialni svet (ESS) je tripartitni organ socialnih partnerjev, ki je bil ustanovljen s 

podpisom Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni 

list RS, št. 23/94). ESS deluje na podlagi Pravil delovanja Ekonomsko socialnega sveta 

(Uradni list RS, št. 82/07), kjer je v 1. členu zapisano, da je bil ustanovljen z namenom 

obravnavanja vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko, socialno politiko, ter drugih 

vprašanj, ki zadevajo posebna področja dogovarjanja partnerjev.
78

 ESS sodeluje pri pripravi 

zakonodaje, daje mnenja in priporočila v zvezi z njo. Obenem daje pobude za sprejem novih 
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 Pri uresničevanje določb tega člena Komisija sodeluje pri izdelavi študij, izmenjuje najboljše prakse, 
daje mnenja, pobude in priporočila. Sooblikuje smernice in vzpostavlja sistem za spremljanje ter 

ocenjevanje.  
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 Ekonomsko socialni odbor šteje 344 članov, razdeljenih v tri skupine, ki zastopajo delodajalce, 

delavce ter različne gospodarske in socialne interese potrošnikov, okoljevarstvenikov, samostojnih 
poklicev, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin.  
77

 Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1, Uradni list RS št. 49/11) ureja načine in pogoje 
ustanavljanja Evropskega sveta delavcev. Z namenom izboljšati pravico delavcev do obveščanja in 

posvetovanja v družbah oziroma povezanih družbah, ki so ustanovljene v državah članicah.  
78

 V skladu z 2. členom Pravil delovanja ESS so temeljna področja predvsem socialni sporazum, 

socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja kot so pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, 
nadomestila in drugo, problematika zaposlovanja in delovnih razmerij, sistem kolektivnega 

dogovarjanja, cene in davki, ekonomski sistem in ekonomska politika, pravna varnost, sodelovanje z 

MOD in Svetom Evrope ter sorodnimi institucijami v EU in v državah članicah Evropske unije, 
soupravljanje delavcev, sindikalne pravice in svoboščine.  
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ali spremembo veljavnih zakonov, oblikuje stališča (mnenja) k delovnim gradivom, osnutkom 

in predlogom uredb, odredb ter zakonov. Zraven tega oblikuje stališča k proračunskemu 

memorandumu in državnemu proračunu (3. člen). ESS je posvetovalno telo, saj sprejeti 

dogovori niso zavezujoči, temveč gre zgolj za priporočila in mnenja. Vodovnik (2005) navaja, 

da delovanje ESS ni zakonsko urejeno, kar zmanjšuje pomen dogovorov, saj v primeru 

njihovega neupoštevanja niso predvidene nikakršne sankcije. Sprejemanje dogovorov je tako 

preneseno na kolektivne pogodbe in kolektivna pogajanja med delojemalce in delodajalce.  

4.1.3 Kolektivna pogajanja 

Nastanek in razvoj kolektivnih pogajanj kot učinkovitega sredstva zagotavljanja ekonomskih 

in socialnih pravic se umešča v obdobje neukrotljivega kapitalizma. Razvoj je v posameznih 

državah potekal zelo različno glede na stopnjo razvoja industrijskih razmerij in specifičnost 

tradicij v posamezni državi. Temelj kolektivnega pogajanja predstavlja avtonomija 

pogodbenih strank, ki izhaja iz sindikalne svobode, izvedene iz pravice do svobodnega 

združevanja. »Pravno rojstvo kolektivne avtonomije«, kakor navajajo Novak, Kyovsky in 

Jurančič (1992, 13), je obdobje, ko so države priznale kolektivno avtonomijo kot tehnično 

sredstvo za dosego ciljev. 

Avtonomija kolektivnega pogajanja ima širši in ožji pomen (Kresal Šoltes 2011b, 32). V 

najširšem pomenu predstavlja svobodno in prostovoljno pogajanje med delodajalci in delavci, 

brez vmešavanja države. V ožjem pomenu pa pomeni svobodo glede vsebin (vsebinska 

avtonomija), kategorij delavcev ali ravni sklepanja kolektivnih pogodb, brez določanja 

obveznih vsebin z državnimi ukrepi. Predmet pogajanja so zadeve s področja ekonomskih in 

socialnih zadev, vendar pa kakor navaja Vodovnik (2009), velikokrat prihaja do poskusov 

političnega omejevanja avtonomije, še posebej v času kriz. Negativni učinki gospodarske in 

finančne krize se kažejo tudi v odnosih med delavci, delodajalci ter državo (Franca 2013).  

Kresal Šoltes (2011b, 38) ugotavlja, da se na svetu oblikujeta dve nasprotujoči (različni) viziji 

kolektivnega pogajanja. Prva, ki pripisuje socialnemu dialogu in kolektivnemu pogajanju 

širok pomen. Na podlagi pozitivne zakonodaje in ukrepov se vzpodbuja proces 

decentralizacije kolektivnih pogajanj na konceptu široke vsebine, ki poudarja uvajanje 

prožnejših pogojev zaposlovanja v socialnem (odgovornem) prestrukturiranju podjetij. Za 

drugo pa je značilno poseganje vlade v avtonomijo kolektivnega pogajanja, kar oži koncept 

avtonomije. Spodbuja se konkurenčnost na vseh področjih družbenega življenja (enoten trg), 

kar omejuje avtonomijo socialnih parterjev in daje prednost svobodni gospodarski pobudi ter 

konkurenci. Podobno ugotavlja Franca (2013), ki navaja, da posamezne države za izhod iz 
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krize uvajajo reforme brez soglasja socialnih partnerjev, kolektivna dogovarjanja pa so 

premalo prožna in ustvarjajo konflikt.79
 

Kolektivna pogajanja so proces, katerega rezultat so kolektivne pogodbe (Vodovnik 2009). 

Značilnosti takšnega procesa je vključenost in sodelovanje zainteresiranih strank, iskanje 

sporazuma, ki je kompromisne narave oziroma je sprejemljiv glede ekonomskih in socialnih 

razhajanj strank pogajanja. MOD (1951a) kolektivno pogodbo definira kot pisni sporazum v 

zvezi z delovnimi pogoji in pogoji zaposlitve med delodajalcem, skupino ali eno ali več 

organizacijami delodajalcev, ter eno ali več organizacijami delavcev (Priporočilo MOD št. 91 

o kolektivnih pogajanjih). Kolektivna pogodba je po svoji zasnovi avtonomen vir delovnega 

prava, katerega določbe imajo naravo pravne norme in neposredno učinkujejo na individualno 

pogodbo o zaposlitvi. Kakor navaja Kresal Šoltes (2011b, 35-36), pa ima kolektivna pogodba 

tudi (širšo) omejevalno funkcijo v razmerju do pravice do svobodne gospodarske pobude, 

konkurence ter socialno funkcijo v smislu regulacije trga dela. Uresničevanje pravice do 

prostovoljnega kolektivnega pogajanja z namenom sklenitve pogodbe, je mogoče le v 

demokratični in pravni državi, ki spoštuje (varuje) temeljne človekove pravice in socialni mir.  

4.2 Pravna ureditev s področja sindikatov 

Pravica do združevanja in pravica do kolektivnega pogajanja sta med seboj prepleteni, 

nedeljivi in odvisni. Zato je smiselna njuna skupna obravnava, na način kot je to področje 

urejeno v mednarodnih aktih.  

4.2.1 Mednarodna pravna ureditev 

Pregled mednarodne ureditve varstva zasebnosti je razdeljen na mednarodne dokumente v 

okviru OZN, Sveta Evrope in EU. V okviru OZN deluje tudi MOD kot specializirana agencija 

s tripartitno strukturo, ki je bila ustanovljena leta 1919 z Versajsko pogodbo. Z namenom 

uveljavljanja socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih odnosno delovnih 

pravic. Tripartizem (sindikati, delodajalci, države članice) pomeni mednarodno priznanje 

sindikatov in njihovega delovanja. MOD (1944) je svojo modernizacijo doživela s sprejetjem 

Filadelfijske konvencije, ki je jasneje opredelila poslanstvo in cilje organizacije. Filadelfijska 

konvencija je izpostavila človekovo svobodo in dostojanstvo kot pogoj za razvoj družbe 

enakih možnosti, kjer ima vsak posameznik pravico do materialnih dobrin in duhovnega 

razvoja. Hkrati pa je Filadelfijska konvencija redefinirala pojem in odnos do dela, obsodila 

revščino, ki predstavlja grožnjo svetovnemu napredku, med temeljne postulate razvoja pa 

uvrstila svobodo izražanja in združevanja. Novejši dokument s področja dejavnosti MOD je 

Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah zaposlenih pri delu (MOD 1998), ki nalaga 
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 V RS je vlada interventno posegla v avtonomijo kolektivnega pogajanja v javnem sektorju zaradi 

uvedbe ukrepov konsolidacije javnih financ. 
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članicam odgovornost do spoštovanja in uveljavitve deklaracije ter obveznost poročanja 

njenim organom. Deklaracija spodbuja ratifikacijo konvencij, poudarja temeljnost pravic in 

načel, med katera spada svoboda združevanja, vključno z priznavanjem pravice do 

kolektivnih pogajanj (Novak idr. 2006, 52).  

Organizacija združenih narodov 

SDČP vsakomur priznava temeljno pravico do svobodnega in mirnega zbiranja ter 

združevanja (20. člen SDČP 1948). Nadalje deklaracija vsakomur zagotavlja pravico do 

sodelovanja pri ustanavljanju sindikata ali vključitve v sindikat z namenom, da zavaruje svoje 

interese (četrti odstavek 23. člena SDČP 1948).  

V skladu z 22. členom MPDPP je vsakomur omogočena pravica do svobodnega združevanja z 

drugimi, vključno s pravico ustanavljati sindikate in se jim pridružiti pri zavarovanju svojih 

interesov. Nadalje je državam naloženo, da na podlagi pozitivnih zakonov in drugih ukrepov 

zagotavljajo uresničevanje določb tega člena.  

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
80

 (MPESKP, Uradni list RS 

MP, št. 35/92), ki v skladu z 8. členom omogoča vsakomur, da skupaj z drugimi ustanavlja 

sindikate ali se po svoji izbiri vanje včlani z namenom varstva svojih ekonomskih in socialnih 

interesov. Dovoljen poseg v to pravico predstavljajo ukrepi na podlagi zakona (varnost, javni 

reda) ali pa varstvo pravic in svoboščin drugih. Sindikatom je priznana pravica do 

svobodnega delovanja in ustanavljanja združenj, nacionalnih zvez ter mednarodne sindikalne 

organizacije oziroma možnost včlanitve vanje. Določba tega člena zagotavlja tudi pravico do 

stavke, ki se izvaja po zakonih posamezne države.  

S Konvencijo MOD št. 87 so se države članice obvezale,81
 da bodo zagotavljale in spoštovale 

sindikalno svobodo. V skladu z 2. členom Konvencije MOD št. 87 imajo delavci in 

delodajalci pravico brez kakršnekoli izjeme, brez predhodne odobritve in po želji ustanavljati 

organizacije ter se vanje včlanjevati (pluralizem). Organizacije so pri svojem delovanju 

avtonomne, imajo statute in splošne upravne akte, svobodno izbirajo svoje predstavnike ter 

oblikujejo svoje akcijske programe na podlagi zakonodaje. Konvencija zagotavlja 

organizacijsko in akcijsko svobodo v odnosu do države. Delavske in delodajalske organizacije 

imajo pravico ustanavljati federacije in konfederacije oziroma se vanje vključevati, vse 

organizacije, federacije in konfederacije pa imajo pravico, da se včlanjujejo v mednarodne 
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 MPESKP je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 
2200 A (XXI), ki je stopil v veljavo 3. januarja 1976. MPESKP izhaja iz SDČP, ima pravno 
zavezujočo funkcijo, ki državam pogodbenicam nalaga spoštovanje in zagotavljanje ekonomskih, 
socialnih ter kulturnih pravic (druga generacija). 
81

 V skladu s 3. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) se je RS zavezala k spoštovanju in 
veljavnosti mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Jugoslavija (akt o notifikaciji). 
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organizacije delavcev in delodajalcev (5. člen Konvencije MOD št. 87). Konvencija pravice 

do stavke izrecno ne omenja.
82

  

Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja (Uradni list FLRJ MP, št. 11/58) zagotavlja varstvo delavcev pred sindikalno 

diskriminacijo pri zaposlovanju, ki bi ogrožala sindikalno svobodo, včlanjenje in delovanje v 

sindikatu (1. člen Konvencije MOD št. 98). V zvezi z 2. členom Konvencije MOD št. 98 

morajo biti sindikati zavarovani pred vsemi vmešavanji (posredno, neposredno) delodajalcev 

in organizacij delavcev, ki so pod vplivom (nadzorom, finančna odvisnost) delodajalcev ali 

organizacij delodajalcev. Zakonodaja posamezne države članice mora biti naravnana tako, da 

spodbuja svobodna in prostovoljna kolektivna dogovarjanja s ciljem urediti delovne pogoje 

med delodajalci in delavci na podlagi kolektivnih pogodb (4. člen Konvencije MOD št. 98).  

Konvencija MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju (Uradni 

list FLRJ MP, št. 14/82) skupaj z istoimenskim Priporočilom št. 143, ureja položaj delavskih 

predstavnikov v razmerju do delodajalcev v smislu zagotavljanja učinkovitega varstva in 

upravičenosti njihovih ustreznih olajšav,
83

 ki omogočajo neodvisno in učinkovito delovanje. 

V skladu s to konvencijo se pod izrazom »delavski predstavnik«84
 prištevajo tisti, ki imajo 

takšen status po državnih zakonih ali v praksi, bodisi so to izvoljeni sindikalni predstavniki ali 

drugi predstavniki delavcev, ki so jih svobodno izvolili delavci v podjetju (3. člen Konvencije 

MOD št. 135). Konvencija ureja razmerja med sindikalnimi in drugimi delavskimi 

predstavniki. Če sta v istem podjetju sindikalni predstavniki in izvoljeni predstavniki, je treba 

ukreniti vse potrebno, da se spodbudi sodelovanje med njima glede vseh ustreznih vprašanj 

(5. člen Konvencije MOD št. 135). 

Temeljni cilj Konvencije MOD št. 154 o pospeševanju kolektivnega pogajanja (Uradni list 

RS, št. 121/05) je spodbujanje uporabe kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga. 

Konvencija definira izraz kolektivno pogajanje kot pogajanje med delodajalcem, skupino 

delodajalcev ali eno ali več organizacijami delodajalcev na eni strani ter eno ali več 

organizacijami delavcev na drugi strani (2. člen Konvencije MOD št. 154). Predmet pogajanj 

predstavlja določitev delovnih pogojev, pogojev zaposlitve, urejanje odnosov med delodajalci 

in delavci oziroma urejanje odnosov med delodajalci ali njihovimi organizacijami ter eno ali 

več organizacijami delavcev. V skladu s 3. členom Konvencije MOD št. 154 je mogoče na 
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 Stavka je sredstvo za uveljavljanje in varstvo socialnih in ekonomskih interesov delavcev, vsako 

predpisovanje ali razlage omejitve pravice do stavke pa pomenijo omejitev uresničevanja sindikalne 
svobode (Šturm 2002, 758). 
83

 Pod olajšave se štejejo pravica do odsotnosti zaradi izobraževanja in sodelovanja na sindikalnih 
sestankih, dostop do vodstva podjetja, dostop do funkcionarjev itd. 
84

 V zvezi s 4. členom Konvencije MOD št. 135 lahko državni zakoni ali predpisi, kolektivne pogodbe, 

arbitražne odločbe ali sodbe opredelijo tip ali tipe delavskih predstavnikov, ki so upravičeni do varstva 
in olajšav po tej konvenciji.  
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podlagi notranje zakonodaje ali prakse razširiti izraz kolektivno pogajanje na predstavnike 

delavcev, pod pogojem, da se ne poslabša položaj organizacij delavcev.  

Temeljni namen Priporočila MOD št. 91 o kolektivnih pogajanjih (MOD 1951a) je sprejetje 

predpisov, ki omogočajo sklenitev kolektivne pogodbe na podlagi vzpostavljenega 

»kolektivnega pogajalskega mehanizma«. Mehanizem predstavlja zbir sporazumov, zakonov, 

uredb, ki služijo kot orodje strankam v pogajanjih, sklenitvi, reviziji in prenovi kolektivnih 

pogodb. Priporočilo navaja definicijo, učinke, možnosti razširitve in nadzora nad uporabo 

kolektivne pogodbe.  

Namen Priporočila MOD št. 92 o prostovoljni konciliaciji in arbitraži (MOD 1951b) je 

preprečevanje in reševanje kolektivnih sporov med delavci in delodajalci. Priporočilo 

predlaga državam članicam, da naj zagotovijo zakonsko podlago za začetek in izvedbo 

postopka prostovoljne konciliacije in arbitraže. Priporočilo poudarja konciliacijo, katere 

postopek mora biti hiter in brezplačen. V primeru prostovoljne zainteresiranosti morajo biti 

stranke v postopku enakopravno zastopane in se v teku postopka vzdržati svojih aktivnosti. 

Priporočilo poudarja, da nobeno določilo tega protokola ne omejuje pravice do stavke. 

Cilj Priporočila MOD št. 113 o posvetovanju in sodelovanju med javnimi oblastmi in 

organizacijami delodajalcev in delavci na industrijski in nacionalni ravni (MOD 1960) je 

spodbujanje medsebojnega sodelovanja, prizadevanja in razumevanja med javnimi oblastmi 

in organizacijami delodajalcev ter delavci na industrijski ali nacionalni ravni. Z namenom 

razvoja gospodarstva ali posameznih delov (vej) gospodarstva in izboljšanja delovnih 

pogojev.  

Priporočilo MOD št. 163 o pospeševanju kolektivnega pogajanja (MOD 1981) konkretneje 

opredeljuje Konvencijo MOD št. 154. Priporočilo določa, da se vsebovane določbe lahko 

uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo ali drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, 

razsodbami ali na način, ki je skladen z nacionalno prakso. Namen priporočila je sprejetje 

ukrepov, ki bodo zagotavljali lažje ustanavljanje svobodnih, neodvisnih predstavniških 

organizacij delavcev in delodajalcev. Državam pa je naloženo sprejetje ukrepov, ki bodo 

pospeševali in omogočali kolektivna pogajanja na vseh ravneh, zagotavljali kompetentnost 

strank v pogajanjih in ponujali možnost mirnega reševanja sporov. 

Svet Evrope 

Na ravni Sveta Evrope je pomembna MESL in EKČP. EKČP svobodo zbiranja in 

združevanja85 priznava vsakomur, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate ali se jim 

                                                 
85

 Predpogoj za svobodo zbiranja in združevanja pa je pravica do svobodnega izražanja, ki je (10. člen 
EŠČP) zagotovljena vsakomur, obsega pa svobodo mišljenja, sprejemanja in sporočanja obvestil, idej 

brez vmešavanja javne oblasti.  
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pridruži, da bi zavaroval svoje interese (11. člen EKČP).86 Določba tega člena zagotavlja 

varstvo pred vmešavanjem države v ustanavljanje in delovanje sindikatov, ter zagotovilo 

učinkovitega (pozitivnega) uresničevanja teh pravic s strani države. Nadalje konvencija 

poudarja, da je izvrševanje teh pravic mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v 

demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali zločinov, za 

zaščito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Predvidena je 

možna omejitev za pripadnike vojske, policije in državne uslužbence. EKČP zagotavlja 

pravico do ustanavljanja združenj, tako delavcem kot delodajalcem.  

MESL določa pravico do organiziranja ali ustanavljanja organizacij za varstvo delavčevih 

ekonomskih in socialnih interesov (5. člen MESL). Določba nalaga državam pogodbenicam 

sprejetje notranje zakonodaje, ki ne bo omejevala ali se uporabljala na način, ki bi 

onemogočal pravico do ustanavljanja sindikatov. MESL zagotavlja učinkovito uresničevanje 

pravice do svobodnega in prostovoljnega kolektivnega pogajanja na način, da spodbuja 

medsebojno posvetovanje delavcev in delodajalcev pri urejanju pravil ter pogojev v zvezi z 

delom in zaposlovanjem na podlagi določb kolektivnih pogodb. V skladu s četrto točko 6. 

člena MESL je delavcem in delodajalcem zagotovljena pravica do kolektivnega delovanja za 

zaščito interesov, vključno s pravico do stavke. V primeru delovnih sporov MESL spodbuja 

prostovoljno arbitražo za reševanje delovnih sporov. V skladu z državno zakonodajo in prakso 

je delavcem ali njihovim predstavnikom zagotovljena pravica do rednega obveščanja v zvezi s 

gospodarskim in finančnim položajem podjetja ter pravica do posvetovanja (pravočasno) o 

zadevah, ki se nanašajo na interese oziroma zaposlitveni položaj delavcev v podjetju (21. člen 

MESL). MESL prav tako priznava delavcem ali njihovim predstavnikom pravico do 

sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev, varstvu zdravja in varnosti v 

podjetju ter nadzoru nad upoštevanjem predpisov v teh zadevah v skladu z državno 

zakonodajo ter prakso (22. člen MESL). Predstavnikom delavcev konvencija zagotavlja 

pravico do učinkovitega varstva pred dejanji, ki bi poslabšala njihov položaj (vključno z 

odpustom), ter ustrezne ugodnosti, ki jim omogočajo takojšnje in učinkovito opravljanje 

njihovih funkcij (28. člen MESL). V skladu z 29. členom MELS morajo države pogodbenice 

zagotavljati učinkovito uresničevanje pravice delavcev do obveščanja in posvetovanja v 

primerih kolektivnega odpuščanja. MESL vzpostavlja tudi nadzor sistema. Namen 

vzpostavitve nadzornega sistema je v doslednem uresničevanju socialnih pravic, ki izhajajo iz 

te listine na podlagi sistema kolektivnih pritožb. Dodatni protokol k Evropski socialni listini 

ureja sistem kolektivnih pritožb, ki krepi udeležbo vodstva podjetja in delavcev ter nevladnih 

organizacij. Dodatni protokol k Evropski socialni listini priznava pravico do vložitve pritožbe 

na Evropski odbor za socialne pritožbe o domnevni nezadovoljivi uporabi te listine določenim 

organizacijam v okviru držav pogodbenic. Pravica do pritožbe je zajamčena organizacijam v 
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 Obseg urejanja je le v okviru zakonodaje držav članic in njihovih praks. Dopolnilo je potrebno 

poiskati v tretjem odstavku 52. člena LEUTP, ki ureja razmerje do EKČP, kjer je določeno, da v 

primeru vsebine in obsega istih pravic določba LEUTP ne preprečuje širšega varstva po pravu EU. 
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državah, ki so sprejele87
 postopek, in tistim, ki so tako privolile (nacionalne nevladne 

organizacije). Evropski odbor za socialne pritožbe na podlagi pritožbe sprejme resolucijo, če 

je potrebno pa državi priporoči sprejetje posebnih ukrepov z namenom uskladitve nacionalne 

zakonodaje s MESL. 

Evropska unija 

EU spoštuje raznolikost kultur in tradicij evropskih narodov ter priznava nacionalne identitete 

držav. Prizadevanja so usmerjena k spodbujanju uravnoteženega, trajnostnega razvoja na vseh 

ravneh in vzpostavitvi socialno tržnega gospodarstva. V okviru EU je pomembna LEUTP, ki 

ob upoštevanju pristojnosti in nalog EU ob načelu subsidiarnosti potrjuje pravice, ki izhajajo 

zlasti iz skupnih ustavnih tradicij, sodne prakse (SEU, ESČP) in mednarodnih obveznosti 

(dokumentov) držav članic, ki sta jih sprejela EU in Svet Evrope (preambula LEUTP). Na 

podlagi 12. člena LEUTP je vsakomur zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in 

združevanja, da skupaj z drugimi zaradi zaščite svojih interesov ustanavlja sindikate ali se 

vanje včlanjuje. Nadalje listina priznava delavcem pravico do pravočasne obveščenosti in 

možnosti posvetovanja v podjetju v primerih in pod pogoji, določenimi s pravom EU ter 

nacionalnimi zakonodajami in običaji (27. člen LEUTP). V skladu s pravom EU, 

nacionalnimi zakonodajami in običaji je delavcem in delodajalcem zagotovljena pravica do 

kolektivnih pogajanj, sklepanja kolektivnih pogodb ter ukrepov, ki pomenijo obrambo lastnih 

interesov, vključno s stavko (28. člen LEUTP). Sodišče evropske unije (2003) je v zadevi 

Schmidberger (C-112/00) razsodilo, da je pravica do kolektivnega ukrepanja, katere namen je 

zaščita interesov delavcev, legitimni interes, ki načeloma lahko upravičuje omejitev ene od 

temeljnih svoboščin kot je pravica do prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, 

ki jih zagotavlja pravo EU. Listina poudarja, da je omejevanje teh pravic mogoče le na 

podlagi zakona. Omejitve so ob upoštevanju načela sorazmernosti dovoljene, le če so 

potrebne in ustrezajo ciljem splošnega interesa88
 EU ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in 

svoboščin drugih (52. člen LEUTP).  

4.2.2 Notranji pravni akti 

Temelje sindikalnega združevanja, ustanavljanja in delovanja sindikatov predstavlja Ustava 

RS. Delovanje sindikatov pa se uresničuje tudi na podlagi zakonov, ki opredeljujejo 

organizacijsko in akcijsko delovanje sindikatov.  

                                                 
87

 Med te organizacije prištevamo: 1) European Trade Union Confederation (ETUC), 

BUSINESSEUROPE (nekdanji UNICE) in International Organisation of Employers (IOE); 2) 

nevladne organizacije s posvetovalnim položajem pri Svetu Evrope, ki so na seznamu, ki ga je v ta 

namen sestavil Vladni odbor; 3) organizacije delodajalcev in sindikatov v okviru pristojnosti 

pogodbenice, proti kateri je bila vložena pritožba.  
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 Sodišče Evropske unije (2001) je v zadevi Mazzoleni (Mazzoleni in ISA, C-165/98) razsodilo, da 

varstvo interesov delavcev spada med nujne razloge v splošnem interesu. 
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Ustava Republike Slovenije 

Pravica do zbiranja in združevanja je zajamčena na podlagi 42. člena Ustave RS kot posebna 

ustavna določba, ki temelji na načelu splošne svobode ravnanja in demokracije, iz katere 

izhaja svobodna demokratična družba.
89

 Ustavno sodišče se je v odločbi št. Up-301/96 

izreklo, da je pravica do zbiranja in združevanja temeljna človekova pravica, ki omogoča 

svobodno izražanje mnenj, oblikovanje politične volje in samo organiziranost.  

Pravica do svobodnega združevanja zagotavlja vsakomur,90
 da se prostovoljno povezuje s 

podobno mislečimi v združenje (predstavniška funkcija) z namenom izražanja in 

uresničevanje skupnih ciljev ter interesov (Šturm 2002, 461). Poudarek je na svobodno, kar 

pomeni, da ima vsakdo pravico in možnost, da se poveže v neko združenje (pozitivna 

svoboda) oziroma se ne poveže (negativna svoboda). Manj formalno obliko od združevanja 

predstavlja pravica do zbiranja in zborovanja. Šturm (2002, 461) zbiranje in zborovanje 

razlaga kot srečanje ljudi v zaprtem prostoru ali pod milim nebom in njihovo sodelovanje pri 

izražanju oziroma izmenjavi idej ali mnenj (demonstracije).
91

 Proces zbiranja mora potekati 

mirno (omejitev), tako, da ni ogrožena varnost ljudi in premoženja. Pravico do zbiranja in 

združevanja je dopustno omejiti na podlagi zakona, če to zahteva varnost države ali javna 

varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni (tretji odstavek 42. člena).  

Splošna pravica do zbiranja in združevanja predstavlja podlago za izvedbo pravice do 

sindikalne svobode (76. člen). Sindikalna svoboda je posebna in samostojna pravica, ki se 

sestoji iz organizacijske in akcijske svobode (Šturm 2002, 750). Organizacijska svoboda se 

uresničuje kot individualna pravica posameznika, da lahko ustanavlja sindikate in se vanje 

včlani, kakor kolektivna pravica sindikatov do ustanavljanja in včlanjevanja v nacionalne 

zveze ter povezovanja v mednarodne organizacije delavcev. Akcijska svoboda pa je pravica 

sindikata do prostega delovanja, kolektivnega dogovarjanja in do stavke. 

Na podlagi 77. člena Ustave RS imajo delavci pravico do stavke.
92

 Pravica do stavke je 

samostojna ustavna pravica, katere značilnost je, da je individualna, uresničuje pa se 

                                                 
89

 Svobodna demokratična družba je ustavna ureditev, ki izključuje nasilje in samovoljo, predstavlja 

družbeni red pravne države na podlagi samoodločbe ljudstva, spoštuje in varuje ustavno določene 
človekove pravice, pravico posameznika do življenja, nedotakljivost osebnostnih pravic, suverenost 

ljudstva, delitev oblasti, odgovornost (Ustavno sodišče, odločba št. Up-301/96, Uradni list RS, št. 
13/98). 
90

 Upravičenci so vse fizične osebe (državljani, tujci) in pravne osebe zasebnega prava, ki ustanavljajo 
zasebnopravna združenja na temelju prostovoljnosti in svobodne dejavnosti njenih članov (Šturm 

2002, 462). 
91

 Natančnejšo razlago je podalo Ustavno sodišče (Odločba št. U-I-218/07), ko se je izreklo, da pravica 

do zbiranja pomeni zbiranje vsaj dveh oseb, ki ni naključno in vključuje element notranje povezanosti 
in element voljnosti. Zbiranje ima namen skupnega izražanja mnenja s ciljem sodelovanja na javni 
obliki, kar pa izključuje naključnost povezovanja ali zabavanja.  
92

 Način uresničevanja stavke je predpisan z Zakonom o stavki (ZStk, Uradni list SFRJ, št. 23/91), ki 

definira stavko kot obliko organizirane prekinitve dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in 
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kolektivno. Ustavno sodišče RS (1998) je v sklepu št. U-I-230/96 dejalo, da stavka po svoji 

naravi (legalizacija) ogroža materialne interese delodajalcev, ki so omejeni pri izbiri sredstev, 

da se zoperstavijo stavki, hkrati pa omejuje delodajalčevo ustavno pravico do lastnine in 

svobodne gospodarske pobude. Stavka se lahko omeji, če to zahteva javna korist, upoštevajoč 

vrsto in naravo dejavnosti (drugi odstavek 77. člena Ustave RS). 

Zakon o delovnih razmerjih 

Sindikat ima na podlagi ZDR pristojnost sodelovanja pri odločanju o kolektivnih in 

individualnih pravicah delavcev ter urejanju določenih zadev s kolektivnimi pogodbami, saj 

ZDR pomeni zakonsko zagotavljanje minimalnega standarda pravic delavcev iz delovnega 

razmerja.  

Delodajalcu je prepovedano ravnati proti sindikalno oziroma diskriminatorno v smislu, da 

delavcu oziroma kandidatu na podlagi članstva v sindikatu ne zagotavlja enake obravnave in 

pogojev oziroma ga postavlja v slabši položaj (6. člen ZDR). 

ZDR nalaga delodajalcu (izjeme manjši dodajalci) dolžnost sprejetja splošnega akta (SAD), 

na podlagi katerega določa pogoje, ki so potrebni za opravljanje del na posameznem 

delovnem mestu (22. člen ZDR). Pred sprejetjem SAD mora delodajalec posredovati predlog 

le-tega v mnenje sindikatom pri delodajalcu. V skladu s sedmim odstavkom 10. člena ZDR se 

za sindikat pri delodajalcu šteje za reprezentativni sindikat
93

 tisti, ki ima člane zaposlene pri 

                                                 

socialnih pravic ter interesov iz dela (1. člen ZStk). V skladu z 2. členom se stavka lahko organizira v 

organizaciji, delu organizacije, pri delodajalcu, v panogi, dejavnosti ali kot splošna stavka. Sklep o 
začetku stavke sprejme organ sindikalne organizacije v tej organizaciji, lahko pa ga sprejme tudi 
večina delavcev v organizaciji oziroma njenem delu, v katerem mora biti določen stavkovni odbor, ki 

v imenu organizatorja vodi stavko (2. člen ZStk). S sklepom o začetku stavke se opredelijo tudi 
zahteve delavcev, čas začetka stavke in kraj zbiranja udeležencev stavke. Stavka mora biti napovedana 
najkasneje pet dni pred dnevom določenim za stavko, ki jo napove stavkovni odbor, tako, da pošlje 
sklep o začetku stavke organu upravljanja in poslovodnemu organu organizacije oziroma delodajalcu 
(3. člen ZStk). Omejitev pri stavki določa 5. člen ZStk, ki zahteva, da se stavka organizira in vodi 
tako, da ni ogrožena varnost in zdravje ljudi ali premoženja ter je omogočeno nadaljevanje dela po 
končani stavki. Delavcem, ki ne sodelujejo v stavki je prepovedano preprečiti delati. Kot je določeno v 
6. členu ZStk, se stavka preneha s sporazumom subjektov, ki so sprejeli sklep o stavki, in organov, ki 

jim je bil ta sklep poslan, ali s sklepom sindikata oziroma delavcev, ki so sprejeli sklep o začetku 
stavke.  
93

 Področje reprezentativnosti ureja Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin, Uradni list RS, št. 
13/93), ki določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov (1. člen 
ZRSin). Na podlagi 2. člena ZRSin sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi 
statuta oziroma drugega temeljnega akta. Reprezentativni pa so v skladu s 6. členom ZRSin tisti 
sindikati, ki so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja in njihovega delovanja oziroma 

uresničevanja članskih pravic in obveznosti pod pogojem, da neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih 
šest mesecev. Zakon določa neodvisnost od državnih organov in delodajalec. Sindikati se financirajo 

pretežno iz članarine in drugih lastnih virov ter imajo določeno število članov (pristopne izjave) v 
skladu z določili tega zakona. Pristojnosti, ki jih imajo reprezentativni sindikati v skladu s 7. členom 
ZRSin, je sklepanje kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, sodelovanje v organih, ki odločajo o 
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delodajalcu oziroma je organiziran na višjem nivoju ter imenuje ali izvoli sindikalnega 

zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. V primeru, da zaupnik ni določen, zastopa 

sindikat njegov predsednik. V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Uradni list 

RS, št. 43/06, 45/08 (ZArbit)) je pristojnost reprezentativnega sindikata sklepanje kolektivne 

pogodbe s splošno veljavnostjo, kar na podlagi določila osebne veljavnosti kolektivne 

pogodbe omogoča reprezentativnemu sindikatu na ravni podjetja pogajanje v zvezi z 

določenimi dodatnimi pravicami. V skladu z drugim odstavkom 9. člena ZDR se lahko s 

pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo določijo pravice, ki so ugodnejše za delavca. V 

skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZDR je mogoče s kolektivno pogodbo urejati pravice in 

obveznosti za delavca (drugače) tudi manj ugodno kot to določa zakon o delovnih razmerjih 

(derogacija). Sindikat na ravni dejavnosti kot stranka kolektivnih pogajanj lahko na podlagi 

specifičnosti dejavnosti, ki so navedeni v 33., 54., 59., 94., 120., 132., 144., 158., 172. in 222. 

členu ZDR, sklene kolektivno pogodbo, ki predstavlja poslabšanje zakonsko določenih 

minimalnih standardov. Neposredna uporaba določb kolektivne pogodbe se uporablja tudi v 

primerih, ko je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami o 

minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank, kolektivno pogodbo in splošnim 

aktom delodajalca (32. člen ZDR).  

Če sindikat v določenem roku poda mnenje, je dolžnost delodajalca mnenje obravnavati in se 

do njega opredeliti še pred sprejemom splošnega akta, ni pa mu ga treba upoštevati (prvi in 

drugi odstavek 10. člena ZDR). ZDR določa dve vrsti SAD: 

- splošne akte, s katerimi delodajalci določajo organizacijo dela (akt o sistematizaciji 

delovnih mest) ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja 

pogodbenih in drugih obveznosti (prvi odstavek 10. člena), 

- splošne akte, s katerimi delodajalci določajo pravice, ki se v skladu s tem zakonom lahko 

urejajo v kolektivnih pogodbah (tretji odstavek 10. člena), pod pogojem:  

- če so za delavca ugodnejše kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje 

delodajalca, 

- če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata.  

V primeru, da pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, ZDR predvideva 

posredovanje predloga SAD v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, ki mora 

v roku osmih dni podati svoje mnenje (četrti odstavek 10. člena ZDR). Posredovano mnenje 

mora pred sprejemom SAD delodajalec obravnavati in se do njega opredeliti. ZDR je jasen 

tudi v primeru, ko pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sveta delavcev oziroma 

delavskega zaupnika, je dolžnost delodajalca pred sprejetjem SAD obvestiti delavce na pri 

delodajalcu običajen način (peti odstavek 10. člena ZDR). 

                                                 

vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev (socialni sporazum) ter predlaganje kandidatov 

delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju v skladu s posebnimi predpisi. 
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Če delodajalec ni manjši, je na podlagi zakonskih določil zavezan sprejeti spodnje interne 

akte. 

Akt o sistematizaciji delovnih mest, v skladu z zakonskimi določili mora opredeljevati 

(vsebovati) vrsto in število delovnih mest, opis dela in pogoje za opravljanje del na 

posameznem delovnem mestu.  

Pravilnik o varnem in zdravem delovnem okolju, ki na podlagi ZVZD-1 določa pravice in 

dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Na podlagi 24. člena 

ZVZD-1 mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 

primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja ter drugih oblik psihosocialnega tveganja na 

delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov na podlagi katerega je mogoče zagotavljati varstvo 

osebnih podatkov glede na tveganje in sledljivost osebnih podatkov. Pravilnik v obliki 

internega akta sprejmejo delodajalci, ki zaposlujejo nad 50 delavcev in vsi ostali upravljavci 

osebnih podatkov kot je določeno na podlagi 7. člena ZVOP-1. Upravljavci v pravilniku 

predpišejo: 

- ukrepe in postopke (organizacijske, tehnične, logično-tehnične),  

- določijo odgovorne osebe in osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.  

Upravljavci zbirk osebnih podatkov morajo vzpostaviti katalog zbirke osebnih podatkov in 

skrbeti za ažurnost in točnost (26. člen ZVOP-1). Njihova dolžnost je tudi obveznost 

obveščanja o vsebini kataloga zbirke Informacijskega pooblaščenca (27. člen ZVOP-1).  

Izjava o varnosti z oceno tveganja je listina, ki jo mora delodajalec na podlagi 17. člena 

ZVZD-1 izdelati in sprejeti. Predhodno mora delodajalec izvesti ocenjevanje tveganja na 

posameznem delovnem mestu po določenem postopku oziroma metodi. Na podlagi ocene 

tveganja mora sprejeti odločitev o sprejemljivosti tveganja in uvesti ukrepe za zmanjšanje 

nesprejemljivega tveganja. Delodajalec mora v primeru neustreznih in nezadostnih 

preventivnih ukrepov ter ob vsaki spremembi kriterijev za ocenjevanje tveganja popraviti in 

dopolniti oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se določijo zdravstvene zahteve, ki jih 

izdela strokovnjak medicine dela za opravljanje del na posameznem delovnem mestu. Izjava o 

varnosti mora imeti priložen zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi 

predstavniki. Dolžnost delodajalca v zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja je obveščanje 

delavcev na običajen način, posredovanje sprememb in pravico vpogleda na zahtevo delavca. 

V skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZVZD-1 je dolžnost delodajalca, da seznani sindikat 

pri delodajalcu z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi nadzornih organov.  

Evidence s področja dela in socialne varnosti ure, ki jih morajo delodajalci voditi po 

ZEPDSV za potrebe državnih organov in drugih organizacij s področja dela in socialne 

varnosti. V skladu s 23. členom tega zakona mora delodajalec na zahtevo upravljavca evidenc 
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posredovati podatke, s katerimi razpolaga. Delodajalec mora voditi evidence o zaposlenih 

delavcih, o stroških dela, o izrabi delovnega časa in evidenco o oblikah razreševanja 

kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. V zvezi s prvim odstavkom 21. člena ZEPDSV 

mora delodajalec v sedmih dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora poslati podatke 

iz evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu Statističnemu 

uradu RS, ki zbira in obdeluje podatke o stavkah in arbitražah delovnih sporov na ravni 

države. 

ZDR določa in nalaga sindikatom še naslednje pristojnosti:  

- Za primer spremembe delodajalca morata delodajalec prenosnik in delodajalec 

prevzemnik pred prenosom obvestiti in se posvetovati s sindikati (76. člena ZDR).  

- Če sindikat zahteva od uporabnika, ki uporablja delo napotenih delavcev od delodajalca 

za zagotavljanje dela, ga mora ta enkrat letno obveščati o razlogih za uporabo dela 

napotenih delavcev in njihovem številu. Prepovedano pa je nadomeščanje delavcev, ki 

stavkajo s takšno obliko zagotavljanja dela (59. člen ZDR).  

- V zvezi s postopkom odpovedi večjemu (presežnemu) številu delavcev iz poslovnih 

razlogov je delodajalec dolžan pisno čim prej obvestiti sindikate.
94

 Zakon nalaga 

delodajalcu izdelavo programa za razreševanje presežnih delavcev, ko ugotovi, da bo 

zaradi poslovnih razlogov postalo delo nepotrebno (98. člen ZDR). Predhodno pa se mora 

posvetovati s sindikati (99. člen ZDR) z namenom, da se doseže sporazum glede 

predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev in priprave programa razreševanja 

presežnih delavcev (preprečitev in omejitev števila odpovedi, ukrepi za preprečitev in 

omilitev škodljivih posledic). Delodajalec lahko v soglasju s sindikatom namesto 

kriterijev iz kolektivne pogodbe oblikuje lastne kriterije za določitev presežnih delavcev 

(102. člen ZDR). Delodajalec ima tudi obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje95
 in 

posredovanja kopijo pisnega obvestila sindikatom.  

- V primeru stečaja in prisilne likvidacije ima upravitelj pred odpovedjo pogodb o 

zaposlitvi večjemu številu delavcev dolžnost se s sindikati  posvetovati glede možnih 

načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi, možnih ukrepih za preprečitev in 

omilitev škodljivih posledic (104. člen ZDR).  

- V primeru prisilne poravnave, ki ga je s sklepom potrdilo sodišče mora delodajalec pred 

odpovedjo pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti vse obveznosti kot za 
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 Pisno obvestilo mora vsebovati razloge za nastanek presežnih delavcev, številu in kategorijah vseh 
zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo 

prenehala potreba po delu delavcev, in o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev (prvi 

odstavek 99. člena ZDR). 
95

 Pisno obvestilo posredovano zavodu za zaposlovanje mora vsebovati podatke o postopku 

ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju s 

sindikati, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih 
delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter o predvidenem roku, v katerem bo 
prenehala potreba po delu (prvi odstavek 100. člena ZDR). 
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primer odpovedi pogodb večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga (105. člen 

ZDR).  

- Na zahtevo sindikata je dolžnost delodajalca enkrat letno obvestiti sindikat o izrabi 

delovnega časa, upoštevaje letni razpored delovnega časa glede opravljanja nadurnega 

dela oziroma o začasni prerazporeditvi delovnega časa (148. člen ZDR). Sindikati morajo 

biti tudi pisno obveščeni o letni razporeditvi delovnega časa, ki ga določi delodajalec 

pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta.  

- Pred uvedbo nočnega dela se mora delodajalec v skladu s 153. členom ZDR v primeru, da 

se nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno, posvetovati s 

sindikati.  

- Sindikat, katerega član je delavec, ima na podlagi prvega odstavka 86. člena tega zakona 

na zahtevo delavca pravico biti pisno obveščen s strani delodajalca o nameravani redni ali 

izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu (vključitev). Na podlagi pisnega obvestila 

lahko sindikat v zakonsko določenem roku poda mnenje, v nasprotnem se šteje, da 

odpovedi ne nasprotuje. Sindikat lahko poda negativno mnenje (pisna obrazložitev), če 

meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem 

zakonom (tretji odstavek 86. člena ZDR). Delodajalec ni zavezan na mnenje sindikata in 

lahko kljub negativnemu mnenju sindikata odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu. Pri 

zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga s strani 

delavca pooblaščena oseba (tretji odstavek 85. člena ZDR). Prav tako lahko po 

pooblastilu delavca sindikat sodeluje v disciplinskem postopku (174. člen ZDR).  

Določbe ZDR nalagajo delodajalcu obveznost in dolžnost, da zagotavlja pogoje za učinkovito 

opravljanje sindikalnih dejavnosti vključno s dostopom do relevantnih podatkov (203. člen 

ZDR). Sindikalni zaupnik ima dolžnost (pravico) zagotavljati in varovati pravice in interese 

članov sindikata pri delodajalcu in sicer v času in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti 

poslovanja delodajalca (205. člen ZDR). Sindikalni zaupnik, ki izvaja sindikalne dejavnosti v 

skladu z zakonom, kolektivno in pogodbo o zaposlitvi je deležen posebnega varstva. 

Delodajalec mu ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sindikata razen v 

primeru odklonitve ustrezne zaposlitve zaradi poslovnih razlogov delodajalca ali v primeru 

prenehanja delodajalca (112. člen ZDR). Imuniteta pred odpovedjo učinkuje še leto dni po 

prenehanju funkcije. Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavskemu predstavniku 

zaradi krivdnih razlogov je mogoče uveljavi institut zadržanja učinkovanja prenehanja 

pogodbe (začasno) do izvršljive arbitražne odločitve ali do odločitve sodišča o predlogu za 

izdajo začasne odredbe (113. člen ZDR). Varstvo sindikalnega zaupnika zajema tudi prepoved 

znižanja plače, diskriminacije in uvedbe disciplinskega ali odškodninskega postopka zaradi 

opravljanja sindikalne dejavnosti (207. člen ZDR). Varstvo sindikalnega zaupnika učinkuje 

tudi v primeru prenosa oziroma spremembe delodajalca (206. člen ZDR).  
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Zakon o kolektivnih pogodbah 

Kresal Šoltes (2011b, 20) ugotavlja, da se slovenska pravna tradicija in sodna praksa na 

področju kolektivnih pogodb šele oblikujeta. Stanje je potrebno pripisati prekinitvi sklepanja 

pogodb v povojni Jugoslaviji pa vse do spremembe družbeno političnega sistema in 

uveljavitvije pogodbenih razmerij. Temeljni zakon s področja kolektivnih pogodb je ZKolP, 

ki ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivnih pogodb, veljavnost in prenehanje. 

Uporaba pravil civilnega prava je smiselna za ureditev vprašanj, ki niso urejena s tem ali 

drugim zakonom. 

Stranke kolektivne pogodbe so sindikati oziroma združenja sindikatov na strani delavcev in 

na strani delodajalcev so to združenja delodajalcev96
 (2. člen ZKolP). Postopek sklenitve se 

prične na pisni predlog eno od zainteresiranih strank v katerem opredeli vsebino predloga. 

Druga stranka mora v določenem roku podati pisni odgovor. Kolektivna pogodba se sklene v 

pisni obliki. V skladu s 7. členom ZKolP je na podlagi soglasja strank dovoljen naknaden 

pristop. Kolektivna pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.  

Kolektivna pogodba se sestoji iz obligacijskega in normativnega dela (3. člena ZKolP). 

Obligacijski del ureja pravice in obveznosti strank, lahko pa ureja način mirnega reševanja 

kolektivnih sporov. V normativnem delu so podane določbe, na podlagi katerih delavci in 

delodajalci urejajo pravice in obveznosti v zvezi z delovnim razmerjem. Kolektivne pogodbe 

lahko vsebujejo le določbe, ki so za delavca ugodnejše, razen v primerih kot to določa ZDR 

(4. člen ZKolP). 

Področje veljavnosti kolektivnih pogodb je urejeno kombinirano. Kolektivna pogodba velja 

za stranke pogodbe oziroma njune člane (10. člen ZKolP). Splošna veljavnost pa nastopi, če 

kolektivno pogodbo sklene vsaj en reprezentativen sindikat (11. člen ZKolP). Ustavno sodišče 

je v odločbi št. U-I-284/06 presodilo, da ZKolP določa pod določenimi pogoji tudi splošno 

veljavnost kolektivnih pogodb oziroma veljavnost za vse delavce in ne le za člane sindikata. 

ZKolP predvideva tudi razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe v primerih, »če kolektivno 

pogodbo ene ali več dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več 

reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena od strank kolektivne pogodbe predlaga 

ministru pristojnemu za delo, da razširi veljavnost celotne kolektivne pogodbe ali njenega 

dela na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih« (prvi odstavek 12. člena). 

Kolektivna pogodba preneha veljati s potekom časa ali z odpovedjo. Odpovedni rok je lahko 

določen s kolektivno pogodbo, v nasprotnem primeru je odpovedni rok šest mesecev (drugi 

odstavek 16. člena ZKolP). Po prenehanju in do sklenitve nove pogodbe, če se stranki ne 
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 Z uveljavitvijo ZKolP se je odpravilo določilo sklepanja kolektivnih pogodb na strani delodajalcev z 
obveznim članstvom, vpeljana so prostovoljna združenja in posamezni delodajalec. 
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dogovorita drugače, se določila normativnega dela lahko uporabljajo še eno leto (17. člen 

ZKolP).  

ZKolP predvideva, da se kolektivni delovni spori rešujejo izven sodno na miren način s 

pogajanji, posredovanjem, arbitražo, in sodno v okviru pristojnega delovnega sodišča (18. 

člen). Kolektivni delovni spori, ki so posledica različnih interesov strank glede sklenitve, 

dopolnitve ali spremembe kolektivne pogodbe, imenujemo interesni spor (19. člen ZKolP). 

Spor o pravicah pa nastane, ko se stranki ne strinjata z načinom izvajanja določb veljavne 

kolektivne pogodbe oziroma so ugotovljene kršitve ene od pogodbenih strank (20. člen 

ZKolP). Osrednjo vlogo v izvensodnih postopkih reševanja kolektivnih sporov ima arbitraža. 

Če se stranki strinjata z arbitražo (arbitražni sporazum) kot načinom reševanja spora, se 

morata med samim postopkom vzdržati vseh oblik pritiska za izpolnitev svojih zahtev, razen 

če se ne sporazumeta drugače. Arbitražni sporazum vključuje posamezna sporna vprašanja in 

rok za rešitev le-teh ter veljavnost arbitražne odločbe. ZKolP strankam na podlagi kolektivne 

pogodbe omogoča ustanovitev začasne kot tudi stalne arbitraže (22. člen).  

Kolektivne pogodbe, sklenjene za področje države, se vpisujejo v evidenco kolektivnih 

pogodb, ki jih vodi Ministrstvo za delo.  

Kolektivne pogodbe morajo biti vedno na razpolago delavcem, da se seznanijo s pogodbami 

in vsebino, na dostopnem mestu brez nadzora (29. člen ZKolP).  

Zakon o arbitraži 

Glavni namen Zakona o arbitraži (ZArbit, Uradni list RS, št. 45/08) je izven sodno reševanje 

delovnopravnih sporov. Izhodišče arbitraže predstavlja arbitražni sporazum. V skladu s 4. 

členom ZArbit je lahko predmet arbitražnega sporazuma vsak premoženjskopravni zahtevek 

oziroma drugi zahtevek, če se stranke glede zahtevka lahko poravnajo. Stranka je lahko vsaka 

fizična ali pravna oseba, vključno z Republiko Slovenijo in drugimi osebami javnega prava. 

Arbitražni sporazum predvideva predložitev arbitraži v reševanje vseh ali določenih sporov, 

ki so med strankami že nastali ali utegnejo nastati v zvezi z določenim pogodbenim ali ne 

pogodbenim pravnim razmerjem (10. člen ZArbit). Arbitražni sporazum je lahko v obliki 

klavzule v pogodbi ali v obliki samostojnega sporazuma (pogodbe). Arbitražni sporazum 

mora biti v pisni obliki. Arbitražni postopek se začne na dan, ko stranka prejme zahtevo 

nasprotne stranke, naj se spor predloži arbitraži oziroma v skladu s sporazumom strank (25. 

člen ZArbit). Stranke v arbitražnem postopku so enakopravne in imajo zagotovljeno pravico 

do izjave ter se lahko avtonomno sporazumejo o pravilih postopka. Arbitražni postopek je 

zaključen z izdajo končne odločbe ali s sklepom arbitražnega senata. Arbitražna odločba ima 

med strankami učinek pravnomočne sodbe (38. člen ZArbit). 
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4.3 Pravna razmerja s sveti delavcev 

Kakor navaja Franca (2008, 77 ), se je delavsko soupravljanje v zakonodaji začelo uveljavljati 

šele po prvi svetovni vojni. Danes je pravna ureditev delavskega soupravljanja prisotna v 

domala vseh evropskih in v številnih svetovnih državah. Urejena je na različne načine in pod 

različnimi imeni. Vodovnik (2009) definira sodelovanje zaposlenih pri upravljanju kot proces, 

ki predvideva razumevanje in upoštevanje medsebojnih interesov delodajalcev ter zaposlenih.  

Na podlagi analize pravnih virov je Franca (2008, 107) ugotovila, da slovenska zakonodaja v 

veliki meri, vsaj na zakonodajni ravni, upošteva načela in usmeritve mednarodnih pravnih 

aktov. Nadalje ugotavlja, da je zakonodajalec v naš pravni red prenesel direktive o evropskem 

svetu delavcev, SE in evropske zadruge s posebnimi zakoni, medtem ko naj bi bile določbe 

direktive o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje zajete v ZSDU. 

Pomembna oblika dialoga, ki temelji na dolgoročnih skupnih interesih je komunikacija med 

delodajalci in delavskimi voljenimi predstavništvi. Kakor ugotavlja Vodovnik (1998, po 

Franca 2008, 62), se participativni dogovor glede na naravo in vsebino šteje kot eden od aktov 

socialnega dialoga na ravni posamezne organizacije.  

Za razumevanje razmerij med sindikati in sveti delavcev je potrebno predhodno pregledati 

pristojnosti, ki jih imajo sveti delavcev. V slovenskem pravnem redu je temeljni akt, ki ureja 

načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri soupravljanju Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00 (OdlUS), 56/01, 26/07, 45/08 (ZArbit)). 

Pravica v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju se uresničujejo individualno ali 

kolektivno (svet delavcev ali delavski zaupnik, zbor delavcev, predstavnikov delavcev v 

organih družbe). V skladu z 2. členom ZSDU se sodelovanje delavcev pri upravljanju 

uresničuje na naslednje načine: 

- s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to pobudo, 

- s pravico do obveščenosti, 

- s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do odgovora nanje,  

- z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem,  

- s pravico soodločanja,  

- s pravico zadržanja odločitev delodajalca. 

ZSDU omogoča na podlagi dogovora (pisno) med svetom delavcev in delodajalcem tudi 

druge načine sodelovanja delavcev pri upravljanju in soupravljavskih pravic delavcev kot jih 

določa ta zakon (5. člen ZSDU). Kakor navaja Franca (2008, 110), je slovenski zakonodajalec 

delavsko soupravljanje določil le v grobih orisih, kar je skladno z načelom minimalne 

zakonske urejenosti, vključno z možnostjo avtonomne dograditve participativnih razmerij. 
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Delavci sodelujejo pri uresničevanju določb tega zakona v obliki sveta97
 delavcev oziroma v 

družbah, v kateri je zaposlenih do 20 delavcev z aktivno volilno pravico
98

 preko delavskega 

zaupnika. Delodajalec mora članom sveta delavcev in delavskemu zaupniku99
 zagotavljati 

nemoteno opravljanje aktivnosti. Način dela sveta delavcev se izvaja na način kot je določeno 

v sprejetem poslovniku
100

 (57. člen ZSDU).  

Na podlagi 87. člena ZSDU ima svet delavcev skrbniško funkcijo nad izvajanjem zakonov, 

sprejetih kolektivnih pogodb in doseženimi dogovori med svetom delavcev in delodajalcem. 

Delodajalec je dolžan pred sprejemom obvestiti in se skupno posvetovati s svetom delavcev 

glede statusnih in kadrovskih vprašanj družbe (89. do 94. členi ZSDU). Višje delovno in 

socialno sodišče RS (2009) je v sodbi in sklepu št. Pdp 1168/08 poudarilo, da svet delavcev o 

teh vprašanjih ne soodloča, ampak ima le posvetovalno vlogo. V zvezi s 98. členom ZSDU 

ima svet delavcev s sklepom pravico do zadržanja odločitve delodajalca, istočasno pa sprožiti 

postopek za razreševanje medsebojnega spora (arbitražo, pred sodiščem v kolektivnem 

delovnem sporu). Pravico do zadržanja odločitve lahko svet delavcev uresničuje, če 

delodajalec predhodno ne obvešča sveta delavcev pred sprejemom dokončne odločitve, ne 

seznani sveta delavcev in ne zahteva skupnega posvetovanja ter če se ne drži predpisanih 

rokov. Delavcem je tudi zagotovljeno sodelovanje pri upravljanju v organih družbe, ki se 

uresničuje preko predstavnikov delavcev v organih vodenja in nadzora družbe (78. člen 

ZSDU).  

Pravica do soodločanja je zagotovljena na podlagi 95. člena ZSDU, saj mora delodajalec 

predložiti v soglasje svetu delavcev predloge odločitev v zvezi z:  

- osnovami za odločanje o izrabi letnega dopusta in odločanje o drugih odsotnostih z dela, 

- merili za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev, 

- kriteriji za nagrajevanje inovacijske dejavnosti v družbi, 

- razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi objekti 

standarda delavcev, 

- kriteriji za napredovanje delavcev. 

Predloge odločitev delodajalca mora svet delavcev obravnavati in se do njih opredeliti v 

osmih dneh od predložitve v soglasje. Če se svet delavcev ne opredeli do predlogov v roku, se 

šteje, da z njimi soglaša. Če svet delavcev potrdi soglasje in ga v pisni obliki poda delodajalcu 

                                                 
97

 Na podlagi 13. člena ZSDU imajo pravico biti izvoljeni v svet delavcev vsi delavci, ki imajo aktivno 
volilno pravico po tem zakonu in so zaposleni v družbi nepretrgoma najmanj 12 mesecev (pasivna 
volilna pravica). 
98

 Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev (12. 

člen ZSDU).  
99

 Pravna oseba se kaznuje z globo, če ne omogoči dela in ne zagotovi pravic delavskemu zaupniku, ki 

se nanašajo na svet delavcev (107. člen ZSDU). 
100

 Poslovnik ureja način sklicevanja sej, sklepčnost, način sprejemanja odločitev, vodenje zapisnika in 
način konstituiranja odborov sveta. Na seje so lahko povabljeni strokovnjaki iz družbe ali izven nje, 
vodilno osebje, predstavnike reprezentativnih sindikatov in predstavnike združenj delodajalcev. 
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k njegovemu predlogu, soglasje predstavlja dogovor med svetom delavcev in delodajalcem. 

Franca (2008, 13) navaja, da je soodločanje pravica, ki delavcem zagotavlja najširši 

(najmočnejši) vpliv na odločanje in soupravljanje v ožjem pomenu besede. 

Pravna razmejitev med sindikatom in svetom delavcev:  

- Če v istem podjetju obstajata obe vrsti delavskih predstavništev, je potrebno sprejeti 

ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo, da delavska predstavništva ne ogrožajo delovanje 

sindikatov (5. člen Konvencije MOD št. 135).  

- Svet delavcev ne posega v pravice in obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev, prav 

tako se mora vzdržati kakršnihkoli oblik sindikalnega boja (7. členu ZSDU). 

Preglednica 4: Pravice sindikatov in svetov delavcev glede na ZDR in ZSDU 

Sindikat /ZSDU Svet delavcev / ZDR 

- predlaganje članov volilne komisije (18. 
člen) 

- podajanje mnenja na predlog SAD, če pri 
posameznem delodajalcu ni 

organiziranega sindikata (tretji in četrti 
odstavek 10. člena) 

- navzočnost pri delu volilnih organov (22. 

člen) 

- obveščenost o razlogih za uporabo dela 
napotenih delavcev in o njihovem številu 
(peti odstavek 59. člena) 

- predlaganje in odpoklic člana sveta 
delavcev, ki ga je kandidiral 

reprezentativni  sindikat v družbi (27. in 
48. člen) 

- obveščenost (pisna) o nameravani redni 
ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

delavcu, če delavec ni član sindikata, 
podajanje mnenja (pisna obrazložitev) 
(86. člen) 

- sodelovanje na sejah (povabilo) sveta 

delavcev (61. člen) 
- obveščenost o izrabi delovnega časa, o 

opravljanju nadurnega dela oziroma o 

začasni prerazporeditvi delovnega časa 
(deveti odstavek 148. člena) 

- predlaganje (reprezentativne) liste 

arbitrov (101. člen) 
- sodelovanje v disciplinskem postopku, če 

ga delavec, ki ni član sindikata, pooblasti. 

(174. člen) 

4.4 Analiza kolektivnih pogodb 

Z namenom ugotavljanja opredelitve zasebnosti in varstva osebnih podatkov v kolektivnih 

pogodbah dejavnosti je bilo analiziranih 27 kolektivnih pogodb dejavnosti, sklenjenih med 

delodajalskimi organizacijami in sindikati, katerih podpisnik je ZSSS (Preglednica 5). Cilj 

analize je bil klasificiranje pogodb na: 

- kolektivne pogodbe dejavnosti, ki vsebujejo določila o zasebnosti in varstvu osebnih 

podatkov,  

- kolektivne pogodbe dejavnosti, ki ne vsebujejo določila o zasebnosti in varstvu osebnih 

podatkov.  
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Omejitev pri obsegu analize oziroma številu analiziranih pogodb predstavljata nedostopnost 

javnega vpogleda vseh sklenjenih kolektivnih pogodb, pa tudi namen in obseg naloge bi bil 

presežen. 

Preglednica 5: Pregled kolektivnih pogodb glede na ureditev področja zasebnosti 

Zap.št. Dejavnost Ureditev 

zasebnosti 

1. Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine Slovenije NE 

2. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije NE 

3. Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti NE 

4. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti NE 

5 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije NE 

6. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije NE 

7. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti NE 

8. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije NE 

9. Kolektivna pogodba časopisno informativne, založniške in knjigotrške 

dejavnosti 

NE 

10. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije DA 

11. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije NE 

12. Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva NE 

13. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih 

rudnin Slovenije 

NE 

14. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko 

predelovalne dejavnosti Slovenije 

NE 

15. Kolektivna pogodba za lesarstvo NE 

16. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije NE 

17. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije NE 

18. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa DA 

19. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije NE 

20. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije NE 

21. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije NE 

22. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo DA 

23. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti NE 

24. Kolektivno pogodbo dejavnosti bančništva Slovenije DA 

25. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva NE 

26. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami NE 

27 Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost DA 

Analiza je pokazala, da od 27 kolektivnih pogodb dejavnosti jih samo 5 opredeljuje varstvo 

zasebnosti in osebnih podatkov delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki opredeljujejo 

zasebnost in varstvo osebnih podatkov, so: 

- Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije,  

- Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa,  
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- Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, 

- Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, 

- Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo. 

Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11, 14/13; čistopis, 

veljaven na dan: 2. 1. 2014) določa, da je v skladu s prvim odstavkom 8. člena dolžnost 

delodajalca preventivno delovanje in seznanjanje delavcev v zvezi z njihovo pravico do 

dostojanstva pri delu in pravico do varovanja njihove zasebnosti in osebne integritete, in sicer 

na način, ki je običajen pri delodajalcu. Varstvo osebnih podatkov delavca se ureja s SAD 

(10. člen). Obdelava in posredovanje osebnih podatkov, pridobljenih o delavcu iz poslovnega 

razmerja, v druge namene ni dovoljena (19. člen) 

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07; čistopis, 

veljaven na dan: 2. 1. 2014) določa, da je v skladu s prvim odstavkom 36. člena delodajalcu 

dovoljeno pridobivati od delavca in kandidata za zaposlitev zgolj osebne podatke, ki so 

potrebni za uresničevanje pravic ter obveznosti iz delovnega razmerja. Nadalje ima 

delodajalec obveznost na pisno zahtevo delavca, da ga seznani s podatki, ki jih o njem zbira 

oziroma se nanj nanašajo, ter mu jih mora posredovati, najkasneje v roku 30 dni od prejete 

zahteve (drugi odstavek 36. člena). Delodajalec ima obveznost urediti zavarovanje osebnih 

podatkov, ki jih zbira in hrani v kadrovski ter drugih evidencah v splošnem aktu (tretji 

odstavek 36. člena). 

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 

108/05, 43/06, 97/06, 114/06, 90/07, 33/08, 70/08, 53/09, 10/10, 84/11, 51/13; čistopis, 

veljaven na dan: 2. 1. 2014) v četrtem odstavku 41. člena določa, da če delavec sodeluje v 

stavki, lahko delodajalec od njega pridobi pisno izjavo za potrebe obračuna nadomestil, če teh 

podatkov delodajalcu ne dostavi organizator stavke. Pri tem mora varovati in spoštovati 

delavčevo osebnost ter upoštevati in varovati delavčevo zasebnost. 

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 

110/13) določa, da mora vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam mediatorjev, podpisati pisno 

izjavo, da bo ves čas svojega delovanja upošteval in se ravnal v skladu z načeli delovanja 

mediatorja, zlasti nepristranskosti, neodvisnosti, tajnosti ter zasebnosti postopka (drugi 

odstavek 33. člena). Vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam arbitrov, mora podpisati pisno 

izjavo, da bo ves čas svojega delovanja upošteval etična načela delovanja arbitrov, predvsem 

neodvisnost, nepristranskost in tajnost postopkov oziroma varovanje osebnih podatkov strank 

(drugi odstavek 24. člena). 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13) v skladu s 26. členom 

predvideva, da se delavec v času uvajanja v delo seznani z varstvom osebnih podatkov, če so 

mu dostopni. 
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Izpostaviti je potrebno Kolektivno pogodbo dejavnosti bančništva Slovenije, ki ureja področje 

zasebnosti na delovnem mestu v smislu delodajalčeve dolžnosti preventivnega seznanjanja in 

obveščanja delavcev glede pravice do varstva zasebnosti ter osebne integritete, na običajen 

način pri delodajalcu. Pogodba predvideva ureditev varstva osebnih podatkov na podlagi SAD 

in jasno prepoveduje uporabo osebnih podatkov za namene, ki v pogodbi niso določeni.  

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije pa prepoveduje 

povračilne ukrepe delodajalca v primeru sodelovanja delavca v stavki kot varstvo in 

spoštovanje delavčeve osebnosti ter zasebnosti. V ostalih pogodbah pa je opredeljeno varstvo 

osebnih podatkov glede zbiranja, hrambe, obdelave in posredovanja le-teh. 

Na podlagi analize je mogoče ugotoviti, da kolektivne pogodbe dejavnosti zelo malo 

opredeljujejo področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov na delovnem mestu. 

4.5 Sklepne ugotovitve poglavja 

Prve oblike sindikalnega (cehovskega) povezovanja in boja, ki imajo značilnosti poklicnih 

sindikatov (angl. craft union), zasledimo že v predindustrijskem obdobju. Nastanek 

industrijskih sindikatov pa je odgovor delavstva na nevzdržne delovne pogoje in izkoriščanje 

s strani lastnikov kapitala. Eskalacija sindikalnega gibanja je pokazatelj stvarne ter ideološke 

delitve na delavce in kapitaliste. Obenem pa kaže na odsotnost državne regulative oziroma 

sovprege s kapitalom. Z množičnostjo delavskega združevanja, ki je pomenila grožnjo za 

samo družbeno ureditev (politično, ekonomsko), govorimo sprva o popuščanju (toleranci) in 

končno o priznanju (legalizacija) sindikalnega organiziranja, združevanja ter sindikalne 

akcijske dejavnosti. Priznanje pa predvideva omejitve (socialne, ekonomske pravice) in 

predvidljivost (organiziranost). S priznanjem sindikalne svobode je bilo omočeno sklepanje 

kolektivnih pogodb med delavci in delodajalci. Sindikati so postali stranka kolektivnih 

pogajanj in socialni partner. Sprva enotno delavsko gibanje je glede na odnos do kapitala in 

države pod vplivom političnih strank oblikovalo različne oblike industrijskih razmerij. 

Obdobje zlatih časov sindikatov, ki je trajalo vse od konca druge svetovne vojne pa do 

osemdesetih let dvajsetega stoletja se je izteklo. Sindikati so se na prelomu dvajsetega stoletja 

soočili s krizo sindikatov, ki traja še danes. Neposredni vpliv globalizacije in gospodarske 

krize se odraža tudi med slovenskimi sindikati. Negativni trendi so delno posledica samega 

sindikalnega delovanja in organiziranja.  

Na podjetniški ravni slovenska pravna ureditev omogoča vzpostavitev dualnega sistem 

delavskih predstavništev, kar predstavlja višjo raven demokratičnosti. Zraven sindikatov so 

prisotni še sveti delavcev kot neposredna oblika sistema delavskega predstavništva. Sveti 

delavcev uresničujejo svoje naloge na podlagi ZSDU, ki tudi določa razmejitev pristojnosti 

med sindikati in sveti delavcev. Hkrati pa ZSDU omogoča svetom delavcev sklenitev 

participativnega dogovora, ki omogoča (več) razširitev soupravljavskih pravic delavcev kot je 
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to določeno na podlagi zakona. Slovenska delovno pravna zakonodaja priznava svetom 

delavcev tudi določene pristojnosti v zvezi z ZDR, predvsem v primerih, ko pri delodajalcu ni 

organiziranega sindikata oziroma, če delavec ni član sindikata. Prav tako s področja varnosti 

in zdravja pri delu je delavski zaupnik predstavnik delavcev.  

Na podlagi analize pravnih virov je mogoče ugotoviti, da se pravica do združevanja in pravica 

do kolektivnega pogajanja zagotavljata v številnih mednarodnih ter domačih virih. Pravica do 

združevanja je temeljna človekova pravica, ki temelji na splošni svobodi ravnanja, predstavlja 

pa podlago za sindikalno svobodo, iz katere pa izhaja pravica do kolektivnega pogajanja. 

Pregled pravnih virov s področja združevanja in kolektivnega pogajanja z vsebinskimi 

poudarki kaže Preglednica 6. 

Preglednica 6: Pravni viri s področja  združevanja in kolektivnega pogajanja 

Pravni vir Vsebinski poudarki 

Organizacija združenih narodov(OZN) 

Splošna deklaracija človekovih pravic 

- priznavanje temeljne pravice do 

svobodnega in mirnega zbiranja ter 

združevanja 

- sodelovanje pri ustanavljanju sindikata 

ali vključitev v sindikat z namenom 
zavarovanja svojih interesov 

Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah 

- svobodno združevanje 

- ustanavljanje in včlanjenje v sindikate 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah 

- svobodno ustanavljanje, delovanje in 

včlanjenje v sindikate 

- ustanavljanje združenj, nacionalne zveze 
in mednarodne sindikalne organizacije  

- pravica do stavke 

 

Mednarodna organizacija dela (MOD) 

Konvencija MOD št. 87 o sindikalnih 
svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic 

- organizacijska in akcijska svoboda 

- pluralizem 

- avtonomnost 

Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel o 
pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja 

- varstvo delavcev pred sindikalno 

diskriminacijo 

- spodbujanje in pospeševanje svobodnega 

in prostovoljnega kolektivnega 

dogovarjanja 

Konvencija MOD št. 135 o varstvu in 
olajšavah za predstavnike delavcev v 
podjetju 

- urejanje razmerij med sindikalnimi in 

drugimi delavskimi predstavniki. 

Konvencija MOD št. 154 o pospeševanju 
kolektivnega pogajanja 

- spodbujanje uporabe kolektivnih 

pogajanj in socialnega dialoga 
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Pravni vir Vsebinski poudarki 

Priporočilo MOD št. 91 o kolektivnih 
pogajanjih 

- sprejetje predpisov, ki omogočajo 
sklenitev kolektivne pogodbe 

Priporočilo MOD št. 92 o prostovoljni 
konciliaciji in arbitraži 

- preprečevanje in reševanje kolektivnih 
sporov med delavci in delodajalci 

Priporočilo MOD št. 113 o posvetovanju in 
sodelovanju med javnimi oblastmi in 

organizacijami delodajalcev in delavci na 

industrijski in nacionalni ravni 

- spodbujanje medsebojnega sodelovanja 

Priporočilo MOD št. 163 o pospeševanju 
kolektivnega pogajanja 

- opredeljevanje Konvencije MOD št. 154 

Svet Evrope (SE) 

Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin 

- svobodno zbiranje in združevanje 

- varstvo pred vmešavanjem države 

Spremenjena Evropska socialna listina 

- pravica do organiziranja in ustanavljanja 

- svobodno in prostovoljno kolektivno 

pogajanje 

- spodbujanje prostovoljne arbitraže  

Evropska unija (EU) 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

- zagotavljanje pravice do mirnega 

zbiranja in združevanja 

- pravica do obveščenosti in možnosti 
posvetovanja 

Notranji pravni akti (Slovenija) 

Ustava Republike Slovenije 

- pravica do združevanja in zbiranja 

- sindikalna svoboda, avtonomnost 

kolektivnega pogajanja 

- pravica do stavke 

Zakon o stavki - način uresničevanja stavke 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov 

- način pridobitve pravne osebe in 
reprezentativnosti 

- sklepanje pogodb s splošno veljavnostjo 

Zakon o delovnih razmerjih 

- pristojnosti sindikatov v zvezi z 

delovnimi razmerji 

- varstvo sindikalnih zaupnikov 

- ureditev razmerij v odnosu do kolektivne 

pogodbe 

- sprejetje SAD 

- urejanje pogodbenosti  

Zakon o kolektivnih pogodbah 

- vzpostavlja sistem kolektivnega 

pogajanja 

- postopek sklenitve, stranke, vsebina, 

veljavnost in prenehanje kolektivnih 

pogodb 



86 

Pravni vir Vsebinski poudarki 

Zakon o arbitraži  
- izvensodno reševanje delovnih sporov 

- arbitražna odločba ima učinek 
pravnomočne sodbe  

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih - kolektivno reševanje delovnih sporov 

Na ravni OZN predstavlja svobodno združevanje, ustanavljanje in delovanje sindikatov 

temeljno pravico, ki je lahko omejena le na podlagi zakona, s ciljem zavarovati javni interes, 

pravice in svoboščine drugih ter zagotavljati javni red. V okviru mednarodnih pravnih virov 

so zelo pomembna priporočila in konvencije MOD na podlagi katerih se zagotavlja minimalni 

standard s področja združevanja, ustanavljanja, delovanja sindikatov ter kolektivnega 

pogajanja. Na podlagi članstva in ratifikacije postane konvencija zavezujoča za države 

članice. Postane del pravnega reda vsake države članice, ki ima normativen in praven značaj. 

MOD priznava pravico do organizacijske in akcijske svobode sindikatov ter pravico do 

kolektivnega pogajanja. Države članice imajo dolžnost sprejeti (pozitivno) zakonodajo, ki bo 

zagotavljala varstvo delavcev pred sindikalno diskriminacijo, vzpodbujala kolektivna 

pogajanja in socialni dialog ter mirno reševanje kolektivnih delovnih sporov.  

Na ravni Sveta Evrope je zelo pomembna predvsem spremenjena MESL, ki nalaga državam 

članicam sprejetje nacionalne zakonodaje, ki ne bo diskriminatorna in omejevalna v odnosu 

do sindikatov. Nadalje MESL zagotavlja pravico do svobodnega in prostovoljnega 

kolektivnega pogajanja ter vzpodbuja urejanje razmerij med delavci in delodajalci na podlagi 

kolektivnih pogodb. MESL vzpostavlja tudi sistem nadzora v okviru Evropskega odbora za 

socialne pritožbe, ki dosledno uresničuje zagotavljanje socialnih pravic, ki izhajajo iz te 

listine na podlagi sistema kolektivnih pritožb. 

Ustava RS zagotavlja pravico do združevanja in zbiranja na podlagi 42. člena, ki je izvedena 

iz splošne pravice ravnanja ter načela demokratičnosti. Gre za splošno pravico do zbiranja in 

združevanja, ki predstavlja podlago za izvedbo pravice do sindikalne svobode (76. člen). 

Pravica do svobodnega združevanja, ustanavljanja in delovanja sindikatov ter kolektivnega 

pogajanja predstavljajo temeljne elemente sindikalne svobode. Za uresničevanje združevanja, 

ustanavljanja in delovanja sindikatov ter kolektivnega pogajanja so še pomembni ZKolP, 

ZDR, ZArbit, ZStk, ZRSin. 

  



 

87 

 

5 RAZPRAVA 

Raziskovalno vprašanje je bilo, kako razumeti zasebnost v modernem času oziroma kateri so 

vidiki in dimenzije zasebnosti na delovnem mestu. Zasebnost je nekaj, kar ni javno, kar 

drugih ne zadeva, saj predstavlja posameznikov kotiček sreče, v katerega ne sme nihče 

posegati, samospoštovanja in občutek identitete, kjer upravičeno pričakuje določeno stopnjo 

intimnosti. Zasebnost je, kot navaja Lampe (2003, 2), »imaterialna« dobrina, katero 

posameznik ne želi deliti z drugimi ljudmi, javnostjo in državo. Pomeni odsotnost vmešavanja 

in prisile, ki človeku onemogoča, da si sam uredi svoje lastno življenje, izbere svoje cilje ter 

vrednote. Finžgar (1985, 121) pod pojmom skrito šteje vse, kar spada v osebno in družinsko 

življenje ter vse tisto, kar posameznik ne želi, da je odkrito. Pomena zasebnosti se najmočneje 

zavemo takrat, ko jo izgubimo (Arendt 1996, 73). Zasebnost sodobna pravna teorija 

opredeljuje kot posameznikovo področje intimnega delovanja, kjer se svobodno odloča, 

katere posege v to področje bo dopustil, kamor na podlagi jamstva države nikomur ni 

dovoljeno posegati brez zakonskega pooblastila (Ustavno sodišče, odločba št. Up-50/99). 

Zasebnost torej pomeni ločnico med zasebnim in javnim oziroma protislovje med pravom in 

moralo. Določa mejo avtoritete države in celotne družbe, s čimer pa ustvarja območje, ki je 

prava domena človekove svobode. Odraža pa tudi demokratičnosti moderne pravne države, ki 

človeku priznava pravico, da ga »pustijo pri miru«. Zasebnost se uvršča med temeljne 

človekove pravice, ki pripadajo slehernemu človeku že po naravi, saj zagotavljajo svobodo in 

dostojanstvo vsakega posameznika na temelju njegovega obstoja kot človeka. Cerar (2009) je 

prepričan, da je zasebnost kot pravico, mogoče uživati le pri posameznikih socializiranih v 

okviru družbe, ki uveljavlja koncept tako imenovane negativne svobode na podlagi jamstva 

pravne države. Pojem pravna država, kakor razlaga Pavčnik (2009, 29), se uporablja kot 

sopomenka za vladavino prava, ki je njena osrednja razsežnost. Pravna država je moderna, 

demokratična država, ki nalaga državnim organom delovanje v skladu s pravom ter terja 

zagotavljanje in varstvo temeljnih človekovih pravic. Za nastanek pravne države so 

pomembne naravnopravne teorije na podlagi katerih, kakor ugotavlja Perenič (1988, 20-21), 

se je v Evropi razvijal idejni boj za človekove pravice. Zasebnost je vezana na človekovo 

osebnost, njegova osebna razmerja ter vrednote, zato sta njen obseg in vsebina težko 

opredeljiva, kar posledično otežuje definiranje pravice do zasebnosti (izrazita subjektivnost). 

Pri definiranju pravice do zasebnosti gre bolj za funkcijo razsojanja in regulacije posegov v 

zasebnost, kot pa za določitev neke absolutne meje (Kovačič 2006, 40). Po mnenju ameriških 

sodnih praks, je pravica do zasebnosti tako širok pojem, da predstavlja sinonim za splošno 

svobodo posameznika, ki se kaže kot svoboda sprejemanja odločitev o lastnem življenju, 

svoboda ustvarjanja lastne identitete, svoboda razvoja lastne osebnosti oziroma kot praktična 

manifestacija človekove svobode, da samostojno sprejema odločitve o lastnem življenju 

(Gajin 2012, 12). 

Po nauku o osebnostnih pravicah (Finžgar 1985, 38; Cvetko 1999, 39-41; Sajovic 1994) so 

osebnostne pravice posebna (samostojna) vrsta pravic, ki pripadajo človeku glede na njegovo 
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osebnost, njegove duševne in telesne značilnosti ter osebna razmerja. Kot civilnopravne 

pravice so osebne in nepremoženjske pravice, temelječe na naravno pravnih postavkah, ki 

predstavljajo obstoj človeka (Finžgar 1985, 39). So izključujoče (absolutne, univerzalne, 

obče), kar pomeni, da te pravice učinkujejo zoper vsakogar ter da je vsakomur prepovedan 

poseg v te pravice. Stroga osebnost jih opredeljuje kot neprenosljive (nepodedljive), kajti s 

človekovo osebo (nosilcem pravic) nastanejo in z njo tudi ugasnejo (Finžgar 1985, 41). 

Atribut nevtralnosti jim zagotavlja neodvisnost od katerekoli družbene ali politične avtoritete. 

Vsaka avtoriteta, ki te pravice krši, postane nelegitimna in nezakonita. 

Pravica do zasebnosti se pojavlja kot temeljna človekova pravica in osebnostna pravica. 

Varstvo (dualizem) se zagotavlja z instrumenti civilnega prava in na drugi strani z ustavo ter 

mednarodnimi dokumenti. Zasebnost z vidika javno pravnega značaja varuje posameznikovo 

zasebno sfero pred posegi države in državnimi organi, civilno pravni vidik pa varuje 

posameznika v razmerju z drugimi posamezniki.  

Cvetko (2002, 174) navaja, da se pojma zasebnost in varstvo zasebnosti pojavljata v vseh 

medčloveških odnosih, zato se z njima srečamo tudi v delovnih razmerjih. Delovno razmerje 

v negativnem vidiku predstavlja kolizijo interesov med delavcem in delodajalcem. Delovno 

mesto torej predstavlja konflikt interesov, kjer trčita lastninska pravica in pravica do 

zasebnosti. Delodajalec ima zakonito pravico, da nadzoruje deloven proces v skrbi z 

namenskostjo, gospodarnostjo uporabe opreme in delovnih sredstev ter odkriva, odpravlja 

kršitve na delovnem ali zvezi z delovnim mestom. Ideja nadzora je tehnologija oblasti 

(Kovačič 2007). Zasnovana je na nevidnem nadzorniku, ki obvladuje posameznika tako, da 

ima vzpostavljen stalen in popoln asimetričen nadzor (disciplinska oblast). Namen je 

posameznika prisiliti v ravnanje in obnašanje v skladu z navodili z odvzemom svobodne 

volje. Po drugi strani pa delavec upravičeno pričakuje spoštovanje dostojanstva pri delu in 

določeno mero zasebnosti. Šturm (2002, 640) poudarja, da pravica do zasebnosti ni absolutna 

pravica, temveč je omejena z varstvom pravic in koristi drugih, poseg pa je dopusten le v 

okviru načela sorazmernosti, ko s posegom pridobljena korist odtehta težo posega. 

Prekomeren nadzor povzroča spremembe v človekovem obnašanju in čutenjih ter posledično 

ravnanjih. Delovno okolje naj bo do delavcu prijazno, kjer se bo počutil varnega, vključenega 

in koristnega, kajti le tako bo lahko razvijal ter krepil pripadnost do podjetja. Dolgoročno je 

potrebno v organizacijah vzpostaviti celovit sistem politike zasebnosti s poudarkom na 

neprestanem obveščanju in osveščanju delavcev z izključevanjem motečih dejavnikov. 

V središču naloge je bilo raziskovalno vprašanje, ali in kako lahko sindikat na podlagi 

veljavne pravne ureditve v okviru svoje vloge uresničuje in zagotavlja pravico delavcev v 

zvezi z varstvom zasebnosti na delovnem mestu. Sindikat predstavlja obliko organiziranega 

kolektivnega delovanja delavcev z namenom uresničevanja skupnih interesov v smislu 

zagotavljanja varstva ter izboljšanja delavskih in socialnih pravic. Istočasno pa predstavlja 

protiutež delodajalcem in njihovim kapitalističnim težnjam. Prve oblike sindikatov zasledimo 
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že v predindustrijskem obdobju. Nastanek industrijskih sindikatov pa je odgovor delavstva na 

nevzdržne delovne pogoje in izkoriščanje s strani lastnikov kapitala. Prvotne oblike 

sindikalizma, ki so se pojavile v obliki vzajemnih pomoči in solidarnosti, so bile ilegalne. Ker 

je množičnost delavskega združevanja predstavljala grožnjo za samo družbeno ureditev, 

govorimo sprva o popuščanju (toleranci) in končno o priznanju (legalizacija) sindikalnega 

organiziranja ter združevanja. S priznanjem sindikalne svobode pa je bilo omogočeno 

sklepanje kolektivnih pogodb med delavci in delodajalci. Sindikati so postali stranka 

kolektivnih pogajanj in socialni partner.  

Na nacionalni ravni sindikat predstavlja enega izmed socialnih partnerjev v okviru ESS. 

Namen ESS je, da obravnava vprašanja in ukrepe, ki se nanašajo na ekonomsko, socialno 

politiko ter druga vprašanja, ki zadevajo posebna področja dogovarjanja partnerjev (1. člen 

Pravil delovanja ESS). Zraven tega je zapisano, da ESS sodeluje pri pripravi zakonodaje, daje 

mnenja in priporočila v zvezi z njo, daje pobude za sprejem novih ali spremembo veljavnih 

zakonov, oblikuje stališča, mnenja k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom uredb, 

odredb ter zakonov (3. člen Pravil delovanja ESS). 

Na podlagi 76. člena Ustave RS je sindikatom priznana pravica do svobodnega in 

prostovoljnega pogajanja z namenom sklenitve kolektivne pogodbe. Pravico do kolektivnega 

pogajanja poudarja tudi MOD, ki spodbuja in pospešuje svobodna ter prostovoljna kolektivna 

dogovarjanja s ciljem, da se uredi delovne pogoje med delodajalci in delavci na podlagi 

kolektivnih pogodb (4. člen Konvencije MOD št. 98). V skladu s 6. členom MESL je 

delavcem zagotovljena pravica do kolektivnega delovanja za zaščito interesov. LEUTP prav 

tako zagotavlja delavcem in delodajalcem pravico do kolektivnih pogajanj, sklepanja 

kolektivnih pogodb (različne ravni) ter ukrepov, ki pomenijo varstvo lastnih interesov (28. 

člen). Državam pa je naloženo sprejetje ukrepov, ki bodo pospeševali in omogočali kolektivna 

pogajanja na vseh ravneh, zagotavljali kompetentnost strank v pogajanjih ter ponujali 

možnost mirnega reševanja sporov. Svoboda, prostovoljnost in poštenost so temeljni elementi 

kolektivnih pogajanj.  

Sindikat ima na podjetniški ravni v skladu z ZDR pravico do sodelovanja pri odločanju o 

kolektivnih in individualnih pravicah delavcev ter urejanju določenih zadev s kolektivnimi 

pogodbami. Neodvisnost sindikatov ZDR zagotavlja v obliki varstva sindikalnih zaupnikov 

na nivoju podjetja in prepoveduje sindikalno diskriminacijo.  

V postopku sprejemanju SAD, ZDR nalaga delodajalcu sodelovanje sindikata. Sodelovanje 

pri sprejemu SAD vključuje postopkovni in vsebinski vidik. Vsebinska razsežnost omogoča 

vključitev in sprejetje zadev z delovnega ter socialnega področja. Pred sprejetjem SAD mora 

delodajalec posredovati predlog le tega v mnenje sindikatom (svetom delavcev) pri 

delodajalcu. Sindikatu je omogočeno v določenem roku podati mnenje, ki nalaga delodajalcu 

dolžnost, da mnenje obravnava in se do njega opredeliti še pred sprejemom splošnega akta, ni 

pa mu ga treba upoštevati. ZDR določa splošne akte, s katerimi delodajalci določajo 
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organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja 

pogodbenih in drugih obveznosti ter splošne akte, s katerimi delodajalci določajo pravice, ki 

se v skladu s tem zakonom lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, vendar pod pogojem, da so 

za delavca ugodnejše kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje 

delodajalca, in če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata (10. člena ZDR). V skladu z 

ZDR se za sindikat pri delodajalcu šteje za reprezentativni sindikat tisti, ki ima člane 

zaposlene pri delodajalcu oziroma je organiziran na višjem nivoju ter imenuje ali izvoli 

sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. ZDR je jasen in predvideva kazenske 

sankcije v primeru, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s postopkom pri 

sprejemanju SAD. 

V skladu z ZKolP je pristojnost reprezentativnega sindikata sklepanje kolektivne pogodbe s 

splošno veljavnostjo, kar na podlagi določila osebne veljavnosti kolektivne pogodbe omogoča 

reprezentativnemu sindikatu na ravni podjetja pogajanje v zvezi z določenimi dodatnimi 

pravicami. ZDR zagotavlja minimalne delovne standarde in omogoča ugodnejše urejanje 

zadev na podlagi sklenjenih kolektivnih pogodb. V določenih primerih pa je dopustna tudi 

neposredna uporaba določb kolektivnih pogodb. 

Sindikat sodeluje tudi v postopku pred uvedbo videonadzora, kjer se mora delodajalec 

posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, katerega mnenje pa ni obvezujoče. 

Vključenost sindikata na podlagi njegove zahteve pa terja tudi postopek ugotavljanja 

zakonitosti glede nameravane uvedbe biometrijskih ukrepov.  

Splošna zastopniška funkcija sindikata, katerega član je delavec, se uresničuje po pooblastilu 

delavca pri zagovoru, nameravani redni ali izredni odpovedi in v disciplinskem postopku. 

Prav tako lahko v primeru spora na pristojnem delovnem sodišču delavčev interes v postopku 

zastopa pooblaščenec, ki ga zaposli sindikat. 
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6 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil preučiti in predstaviti vlogo, položaj in vpliv sindikata z 

vidika zagotavljanja ter zastopanja pravice delavcev do varstva zasebnosti na delovnem 

mestu. Raziskava je zasnovana kot značilna pravna raziskava, ki temelji na analizi 

mednarodnih in nacionalnih pravnih virih, vključno z avtonomnimi akti kot so kolektivne 

pogodbe in splošni akti delodajalca ter primerjavi besedil v navedenih pravnih virih z vidika 

ureditve vloge sindikata pri zagotavljanju ustrezne zasebnosti delavca na delovnem mestu. Za 

namen naloge so v raziskavi uporabljene predvsem metode deskripcije, kompilacije in 

komparacije, ki so sicer v metodologiji družboslovnega raziskovanja najbolj značilne metode 

dela z besedilom kot lahko tudi pravne akte razumemo V nalogi so predstavljene ugotovljene 

značilnosti, opredelitve in pomanjkljivosti s tega področja. Podane so tudi možne rešitve za 

spremembe zakonske in avtonomne ureditve področja zasebnosti oziroma vloge sindikata pri 

zagotavljanju zasebnosti delavcev na delovnem mestu. 

Sklepne ugotovitve so podane v obliki potrditev, delnih potrditev ali zavrnitev hipotez.  

H1: slovenska pravna ureditev varstva zasebnosti na delovnem mestu je usklajena z evropsko 

pravno ureditvijo in s temeljnimi ustavnimi načeli. 

Pravica do zasebnosti je temeljna človekova pravica, ki izhaja iz obstoja človekove svobode, 

kar pomeni biti svoj gospodar oziroma tisto stopnjo avtonomnosti, ki posamezniku omogoča, 

da izbere svoje cilje in lasten način življenja. To pa ne pomeni stanja popolne svobode, saj je 

uresničevanje mogoče le v okviru načela sorazmernosti in korelacije v razmerju do drugih 

temeljnih človekovih pravic. Varstvo zasebnosti je zagotovljeno v številnih mednarodnih in 

domačih pravnih virih. Na ravni OZN je najpomembnejša SDČP, iz katere določene pravice 

so uveljavljene v EKČP, ki predstavlja temeljni dokument evropske pravne ureditve s 

področja varstva zasebnosti. Za področje varstva zasebnosti je pomembno določilo 8. člena 

EKČP, ki vsakomur zagotavlja pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega 

življenja, njegovega doma ter dopisovanja. Konvencijsko varstvo zagotavlja varstvo 

posameznikove zasebnosti, tako pred državno oblastjo in njenimi organi, kakor tudi pred 

drugimi posamezniki in institucijami. EKČP je poimenovana kot »živ instrument«, kar lahko 

obenem trdimo za Ustavo RS. Zelo pomembno vlogo imajo sodbe Ustavnega sodišča, ki na 

podlagi interpretacij, razlag posameznih ustavnih določb spreminjajo pomen in obseg pravice 

do zasebnosti. Ustava RS vsakomur zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti v 

povezavi z drugimi ustavnimi določili o varstvu osebnostnih pravic ter zasebnosti. Splošni 

vidik zasebnosti in osebnostnih pravic se zagotavlja kot nedotakljivost človekove telesne in 

duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. V Ustavi RS so vidiki 

zasebnosti opredeljeni posamično (ločeno za razliko od ESČP), kjer so poudarjene 

specifičnosti (negativni koncept svobode) posamezne pojavnosti in oblike zasebnosti, skupaj 

pa predstavljajo zaključeno celoto. Izpostaviti je potrebno visoko ustavno raven zagotavljanja 

komunikacijske zasebnosti (dvojno varstvo).  
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Na podlagi načela zakonitosti morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v 

skladu z Ustavo RS (153. člen). Temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, je ZDR, ki 

poudarja spoštovanje človekovega dostojanstva, s čimer se uresničuje ustavno načelo 

demokratičnosti.  

ZDR na splošno opredeljuje varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic ter ne predvideva 

sankcij v primeru kršitev. V skladu z ZDR je prepovedano kandidata ali delavca obravnavati 

manj ugodno kot druge osebe glede na osebna in družinska stanja, s čimer se uresničuje 

načelo prepovedi diskriminacije. Varstvo osebnih podatkov omenjeni zakon opredeljuje na 

splošno kot, zbiranje, obdelava, uporaba, posredovanje osebnih podatkov zaradi uresničevanja 

pravic in obveznosti iz ali v zvezi z delovnim razmerjem po načelu zakonitosti ter 

sorazmernosti. Sistemski zakon, ki prenaša KOVP in Direktivo 95/46/ES v domači pravni red 

je ZVOP-1. ZVOP-1 določa pravice, obveznosti in ukrepe, na podlagi katerih je mogoče 

preprečiti vsako neupravičeno poseganje v dostojanstvo ter zasebnost posameznika pri 

obdelavi osebnih podatkov.  

V skladu z ZDR se zagotavlja načelo pravne varnosti pred pristojnim delovnim sodiščem in 

odškodninska odgovornost po splošnih pravilih civilnega prava. Kršitve iz področja varstva 

zasebnosti v delovno pravni zakonodaji, ki imajo znake kaznivega dejanja, pa ureja kazenski 

zakonik.  

Glede na razpršenost in pomanjkljivost pravnih virov, ki imajo neposredni vpliv na delovno 

pravno področje, vsebinska splošnost posameznih določb ter odsotnost sankcijskih ukrepov je 

nujno za celovito ureditev področja varstva zasebnosti na delovnem mestu, sprejetje novega 

področnega zakona (možnost za nadaljnje raziskave). V zakon morajo biti vnesena takšna 

določila, ki bodo upoštevala spreminjajoče delovno okolje in razvoj informacijskih tehnologij 

ter bodo onemogočala, da je posamezniku odvzeta pravica do samostojnega odločanja. Zakon 

mora temeljiti na načelu sorazmernosti, kjer bo opredeljena meja dopustnega poseganja 

(ravnanja) ob zagotavljanju zasebnosti na način, da ne bo ovirana učinkovitost poslovanja in 

gospodarjenja. Zakon mora vključevati optimizacijsko zapoved in predvidljivost ravnanja. 

Obvezno pa mora zakon vključevati učinkovite kazenske določbe za vse primere kršitev 

določb iz zakona. 

Hipotezo lahko delno potrdimo. 

H2: veljavni pravni viri sindikatom omogočajo uresničevanje, uveljavljanje in varstvo pravic 

s področja varstva zasebnosti na delovnem mestu. 

Pravica do svobodnega združevanja, ustanavljanja in delovanja sindikatov je priznana v 

mnogih mednarodnih aktih. V notranjem pravu je organizacijska in akcijska svoboda 

opredeljena v 76. členu Ustave RS, način pridobitve lastnosti pravne osebe ter 

reprezentativnosti sindikatov pa se uresničuje na podlagi ZRSin. Sindikati imajo pravico do 
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pogajanj na vseh ravneh, predstavniške funkcije v različnih organih; zastopanja v 

individualnih in kolektivnih delovnih sporih, sodelovanja kot stranka v postopkih konciliacije 

in arbitraže ter ne nazadnje organiziranja stavk in izvajanja različnih oblik pritiska.  

Na podlagi ZDR lahko sindikati sodelujejo pri zagotavljanju zasebnosti v postopkih podajanj 

mnenj, ki pa niso obvezujoča za delodajalce in v vlogi splošne zastopniške funkcije delavcev 

pri zagovorih, nameravanih rednih ali izrednih odpovedih ter disciplinskih postopkih. 

Vodovnik (2009) navaja, da neodvisnost sindikatov krepi zakonodajni pristop, ki sindikatom 

ne nalaga dolžnosti, ampak jim zagotavlja le pravice.  

Glede na odsotnost pozitivne pravne zakonodaje in posledično omejene vloge (vpliva) 

sindikatov pri zagotavljanju zasebnosti bi bilo smiselno prepustiti, pod pogojem partnerskega 

odnosa, urejanje tega področja voljenim delavskim predstavništvom. Prednost predstavlja 

praviloma nekonfliktna vloga voljenih delavskih predstavništev v odnosu do delodajalcev na 

podlagi strategije soglasja (sodelovanja), ki omogoča urejanje zadev v skupnem interesu. 

Pravica do soupravljanja in skrbniška funkcija nad izvajanjem določb iz kolektivnih pogodb, 

doseženih dogovorov med svetom delavcev ter delodajalcem bi omogočila svetom delavcev 

vzpostavitev trajnega uresničevanja celovite politike varstva zasebnosti v podjetju. 

Zaobjemajoč izvajanje aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu pravne zavesti delavcev, 

organizacijske kulture in dvigu ravni uresničevanja industrijske demokracije. V primeru 

nekooperativnosti delodajalca pa aktiviranje sindikata z različnimi oblikami pritiska.  

Čeprav sindikat predstavlja enega izmed socialnih partnerjev v okviru ESS, ki daje pobude za 

sprejem novih ali spremembo veljavnih zakonov, odsotnost učinkovite zakonodaje, na podlagi 

katere bi bilo mogoče sistemsko urediti področje zasebnosti v delovnih razmerjih, je mogoče 

razumeti, kakor ugotavlja Franca (2009), da sindikat premalo spremlja interese različnih 

skupin delavcev na trgu dela, ne prilagaja sindikalne dejavnosti in aktivnosti ter ne gradi na 

strategiji, ki bo dolgoročno vzdržna.  

Hipotezo moramo zavrniti. 

H3: kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti omogočajo sindikatom vgraditev določil, na 

podlagi katerih se ureja področje zasebnosti na delovnem mestu. 

Načeloma velja, da se s kolektivno pogodbo urejajo vse zadeve, dokler pogodba ne krši 

kogentnega prava in načela ugodnosti (Kresal Šoltes 2011a). Na podlagi analize je bilo 

ugotovljeno, da kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti zelo malo opredeljujejo področje 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov na delovnem mestu. Izjema je Kolektivna pogodba 

dejavnosti bančništva Slovenije, ki ureja področje zasebnosti na delovnem mestu v smislu 

delodajalčeve dolžnosti preventivnega seznanjanja in obveščanja delavcev glede pravice do 

varstva zasebnosti ter osebne integritete na običajen način pri delodajalcu. Pogodba 

predvideva ureditev varstva osebnih podatkov na podlagi SAD in jasno prepoveduje uporabo 
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osebnih podatkov za namene, ki niso predvideni v pogodbi. Če odmislimo specifiko 

dejavnosti, je to primer dobre prakse in osveščenosti o pomembnosti zagotavljanja varstva 

zasebnosti posameznika ter tretjih oseb. Hkrati pa je tudi pokazatelj, da lahko socialni 

partnerji na podlagi avtonomnosti uresničujejo zagotavljanje zasebnosti na delovnem mestu v 

okviru sprejetih internih aktov. Poudariti je potrebno značilnost instituta splošne veljavnosti in 

razširitve veljavnosti kolektivne pogodbe, ki omogoča široko pokritost s tem pa zagotavljanje 

obsega pravic vsem zaposlenim. Kolektivna pogodba za dejavnost lahko opredeli ureditev 

področja zasebnosti v okviru podjetniške pogodbe ali s SAD.  

Spoštovanje zasebnosti je znak višje civilizacijske in pravne zavesti, ki izključuje nezaupanje, 

vohunjenje ali radovednost. Zagotavljanje zasebnosti pomeni priznati človeku kanček 

svobode in dostojanstva, da se še vedno lahko počuti kot človek (humanizacija).  

Hipotezo lahko potrdimo.  

Pričakovani prispevek magistrske naloge k znanosti predstavljajo opredeljene teoretične 

ugotovitve glede vloge in položaja sindikatov kot delavskih predstavnikov pri urejanju ter 

zagotavljanju zasebnosti na delovnem mestu. To vprašanje v slovenski literaturi s tega 

zornega kota še ni bilo raziskano in preučevano. Večina raziskav in pravnih analiz temelji na 

delodajalčevem zornem kotu, zlasti pri vprašanjih, ki zadevajo meje zasebnosti delavca v 

odnosu do delodajalca. Ker imajo delavski predstavniki (posebno sindikati) pomembno vlogo 

pri urejanju delovnih razmerij, je bilo smiselno in potrebno preučiti njihov pravni položaj pri 

urejanju tega področja. Izhodišče v nalogi predstavlja predvsem pravna preučitev možnosti 

vključevanja sindikatov na področju urejanja in zagotavljanja zasebnosti na delovnem mestu 

tako v odnosu do delodajalcev kot do ostalih delavcev. 

Področje raziskave predstavlja domače delovno okolje s poudarkom na nacionalni pravni 

ureditvi, sodbah slovenskih sodišč ter domačih avtorjih. Omejitev pri obravnavanju 

raziskovalnega problema predstavlja odsotnost večjega števila sodb, to je sodne prakse 

slovenskih sodišč s področja zasebnosti v povezavi s sindikati. Raziskava obravnava pravico 

do zasebnosti v okviru delovnih razmerij s področja gospodarstva in temelji na analizi 

sekundarno zbranih gradiv. Analiza kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti je omejena na 

pogodbe, ki so bile sklenjene med delodajalskimi organizacijami in sindikati, katerih 

podpisnik je ZSSS.  

Možnost za nadaljevanje raziskave je v obravnavi vloge in položaja sindikata pri urejanju in 

zagotavljanju zasebnosti v drugih evropskih državah, preučitvi pravne ureditve zadevnih 

držav in poslovnih praks. Na podlagi pridobljenih rezultatov bi bilo mogoče izvesti 

primerjavo, izdelati smernice, izmenjati dobre prakse ter implementirati rešitve (ob 

vključenosti delodajalcev) v sodobno delovno okolje. 
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