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POVZETEK 

Meja dopustnosti nadzora delodajalca nad delavcem je zelo tanka, s tehnološkim razvojem pa 

se je ta še dodatno zabrisala. Slovenski zakonodajalec je sprejel vrsto zakonov, ki varujejo 

zasebnost posameznika v digitalni družbi, pri čemer je glavno vodilo dovoljenega nadzora to, 

da se s tehnologijo podprti ukrepi s strani delodajalca uporabijo le v primerih, ko tega ni 

mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Raziskava med zaposlenimi v slovenskih storitvenih 

podjetjih, kjer se nadzor izvaja tudi z uporabo sodobnih tehnologij, je pokazala na veliko 

mero zaupanja zaposlenih v delodajalce glede legalnosti in legitimnosti teh ukrepov. Obenem 

zaposleni ocenjujejo, da so dobro seznanjeni s svojimi pravicami.  

Ključne besede: zasebnost, nadzor, delovno mesto, osebni podatki, video nadzor, mobilna 

telefonija, elektronska pošta, biometrija. 

SUMMARY 

The limit of an employer’s supervision over his workers is a very thin line, and with 

technological development it has further blurred. The Slovenian legislation has adopted a 

series of laws to protect the privacy of an individual in a digital society, resorting to digital 

control only in cases where other, more lenient, means towards the worker cannot be applied. 

Research made among employees in Slovenian companies, where modern technologies are 

used for surveillance, have shown a great measure of confidence to the employer by 

employees, regarding the legality and legitimacy of these measures. At the same time, 

employees estimate that they are well aware of their rights. 

Key words: privacy, surveillance, workplace, personal data, video surveillance, mobile 

telephony, E-mail, biometrics.   

UDK: 331.4:342.721(043.2) 



 

 

  



V 

 

VSEBINA 

 

1 Uvod .................................................................................................................................... 1 

2 Zasebnost na delovnem mestu.......................................................................................... 5 

2.1 Opredelitev in kategorizacija pojma zasebnosti ........................................................... 5 

2.2 Zasebnost v delovnem razmerju .................................................................................. 6 

2.2.1 Ameriški pristop ............................................................................................... 7 

2.2.2 Evropski pristop ............................................................................................... 8 

3 Pravni vidik nadzorovanja zaposlenih ............................................................................ 9 

3.1 Temeljne pravne podlage ............................................................................................. 9 

3.2 Posebne zahteve in predpisi o varstvu osebnih podatkov za delodajalce .................. 14 

4 Vrste elektronskega poseganja v zasebnost na delovnem mestu ................................ 17 

4.1 Opredelitev pojma elektronski nadzor zaposlenih ..................................................... 17 

4.2 Posamezne vrste elektronskega nadzora .................................................................... 17 

4.2.1 Elektronska pošta in internet .......................................................................... 18 

4.2.2 Video nadzor .................................................................................................. 20 

4.2.3 Pametne kartice .............................................................................................. 21 

4.2.4 Prisluškovanje telefonskim klicem in njihovo snemanje ............................... 22 

4.2.5 Biometrija ....................................................................................................... 22 

4.2.6 Geolokalizacija ............................................................................................... 23 

5 Empirični del: elektronski nadzor na delovnem mestu – ozaveščenost zaposlenih 

glede nadzora in njihovo sprejemanje nadzora............................................................ 25 

5.1 Namen in cilj raziskave .............................................................................................. 25 

5.2 Metodologija in potek raziskave ................................................................................ 26 

5.3 Analiza rezultatov raziskave ...................................................................................... 27 

5.3.1 Demografski podatki ...................................................................................... 27 

5.3.2 Analiza vprašanj o poznavanju zakonodaje na področju elektronskega 

nadzora in varovanja osebnih podatkov med zaposlenimi ............................. 30 

5.3.3 Analiza vprašanj o poznavanju pravic do pravnega varstva in uveljavljanju 

pravnega varstva med zaposlenimi ................................................................ 33 

5.3.4 Analiza vprašanj o uporabi pametnih kartic ................................................... 36 

5.3.5 Analiza vprašanj o uporabi biometrije ........................................................... 37 

5.3.6 Analiza vprašanj o uporabi video nadzora ..................................................... 39 



VI 

 

5.3.7 Analiza vprašanj o nadzoru nad prenosnimi telefoni ..................................... 41 

5.3.8 Analiza vprašanj o nadzoru nad uporabo interneta in elektronske pošte ....... 43 

5.4 Povzetek ugotovitev ................................................................................................... 45 

6 Sklep ................................................................................................................................. 48 

Literatura ................................................................................................................................ 51 

Pravni viri ............................................................................................................................... 53 

Priloge ...................................................................................................................................... 55 

 



VII 

 

SLIKE 

Slika 1:  Struktura anketirancev glede na spol ....................................................................... 28 

Slika 2:  Struktura anketirancev glede na starost ................................................................... 29 

Slika 3:  Struktura anketirancev glede na staž v organizaciji ................................................ 30 

Slika 4:  Analiza poznavanja zakonodaje na področju elektronskega nadzora zaposlenih ... 31 

Slika 5:  Analiza poznavanja definicije osebnega podatka .................................................... 32 

Slika 6:  Analiza seznanjanja anketirancev z osebnimi podatki s strani delodajalca ............. 33 

Slika 7:  Analiza poznavanja dopustnosti obdelave občutljivih osebnih podatkov ............... 34 

Slika 8:  Povprečni oceni trditev, vezanih na delodajalčevo spoštovanje zasebnosti 

delavcev ................................................................................................................... 35 

Slika 9:  Preverjanje identitete s pomočjo biometrije (prstnih odtisov) ................................. 38 

Slika 10:  Analiza trditev o uporabi biometrije znotraj organizacije ....................................... 39 

Slika 11:  Izvajanje video nadzora v organizaciji .................................................................... 40 

Slika 12:  Analiza trditev o nadzoru službenih prenosnih telefonov ....................................... 43 

Slika 13:  Analiza trditev, povezanih z nadzorom elektronske pošte ...................................... 45 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Struktura anketirancev glede na starost .......................................................... 28 

Preglednica 2:  Struktura anketirancev glede na staž v organizaciji ....................................... 29 

Preglednica 3: Analiza poznavanja zakonodaje na področju elektronskega nadzora 

zaposlenih ....................................................................................................... 30 

Preglednica 4:  Analiza poznavanja definicije osebnega podatka ........................................... 31 

Preglednica 5:  Analiza seznanjanja anketirancev z osebnimi podatkih s strani delodajalca . 32 

Preglednica 6:  Analiza poznavanja dopustnosti obdelave občutljivih osebnih podatkov ...... 34 

Preglednica 7:  Analiza trditev, vezanih na varstvo osebnih podatkov ................................... 36 

Preglednica 8:  Uporaba pametnih kartic ................................................................................ 36 

Preglednica 9:  Analiza trditev o uporabi pametnih kartic ...................................................... 37 

Preglednica 10: Preverjanje identiteto s pomočjo biometrije (prstnih odtisov) ....................... 37 

Preglednica 11: Analiza trditev o uporabi biometrije znotraj organizacije .............................. 39 

Preglednica 12: Izvajanje video nadzora v organizaciji ........................................................... 40 

Preglednica 13: Analiza trditev o uporabi video nadzora ........................................................ 41 

Preglednica 14: Uporaba službenega prenosnega telefona ...................................................... 41 

Preglednica 15: Analiza trditev o nadzoru službenih prenosnih telefonov .............................. 42 

Preglednica 16: Omejitve dostopa do določenih spletnih strani na delovnem mestu .............. 43 

Preglednica 17: Analiza trditev o omejitvah dostopa do določenih spletnih strani ................. 44 

Preglednica 18: Uporaba elektronske pošte na delovnem mestu ............................................. 44 

Preglednica 19: Analiza trditev, povezanih z nadzorom elektronske pošte ............................. 45 

 

  



VIII 

 

KRAJŠAVE 

DPIA    Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov  

EKČP   Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 

EU   Evropska unija 

GDPR    General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu 

 podatkov 

GPS   The Global Positioning System  

RFID   Radio-frequency identification 

RS   Republika Slovenija 

Ustava   Ustava Republike Slovenije 

ZDIJZ    Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

ZDR-1   Zakon o delovnih razmerjih 

ZEKom-1  Zakon o elektronskih komunikacijah 

ZInfP    Zakon o informacijskem pooblaščencu  

ZVOP-1  Zakon o varstvu osebnih podatkov 

ZVOP-2  Novi Zakon o varstvu osebnih podtakov 

ZEPDSV  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

 

 

 



1 

 

1 UVOD 

Zasebnost je pravica, ki jo posamezniku zagotavlja Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, 

št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 

UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 

in 75/16 – UZ70a; v nadaljevanju Ustava) in mednarodna ter notranja zakonodaja, čeprav se 

morda zdi, da v bitki vrednot izgublja. Vedno bolj se uresničujejo napovedi, da nas "veliki 

brat opazuje". Kljub temu da je pravica do zasebnosti v zakonodaji urejena in da so za poseg v 

zasebnost predvidene sankcije, se področje zasebne sfere vedno bolj krči, predvsem zaradi 

novih tehnologij ter novih groženj javni varnosti, kot je npr. terorizem. 

Skozi celotno zgodovino so se pojavljali različni načini nadzora delovne sile. O navedenem 

pričajo že egipčanske poslikave, na katerih so prikazani gradbeni nadzorniki v času gradnje 

piramid. V času industrializacije je bil značilen nadzor npr. mojstrov nad vajenci, ki se je 

ohranil vse do začetka 20. stoletja. Zaradi rasti podjetij navedeni nadzor ni bil zadosten in 

uveljavile so se nove oblike nadzora, npr. tehnični in birokratski nadzor. Zaradi napredovanja 

tehnologije tudi ti nadzori niso več ustrezno učinkoviti. Pojavljajo se vprašanja, kje je meja 

dovoljenega nadzora delodajalca nad delavci. 

Spoštovanje zasebnosti je zelo širok pojem. Sodnik Vrhovnega sodišča v ZDA Brandeis je že 

pred 90 leti napovedal (Brandeis 1928, cit. po Makarovič 2001, 130):  

»Napredek znanosti, ki državi omogoča nove možnosti vohunjenja, se ne bo ustavil pri 

elektronskem prisluškovanju. Nekega dne bo razvoj znanosti državi omogočil 

reproduciranje papirjev, ne da bi jih dejansko fizično vzela iz obdolženčevega predala, in 

bo tako lahko sodišču razkrila najbolj intimne informacije iz njegove zasebnosti. Dosežki 

v fiziki in sorodnih znanostih bodo prinesli sredstva za raziskovanje neizraženih mnenj, 

misli in čustev.«  

Napoved se uresničuje, številne evidence se pojavljajo v elektronski obliki, vedno bolj je v 

ospredju elektronsko poslovanje, in sicer tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tudi 

komunikacije med ljudmi so postale elektronske. Ker je danes velik del informacij o naših 

življenjih digitalnih (od fotografij do vseh gradiv na spletnih socialnih omrežjih ipd.), postaja 

grožnja, da bo lahko nekdo prišel z nekaj kliki do naših najbolj zaupnih informacij, vse bolj 

realna.  

Meja med nadzorom nad zaposlenimi in potrebo po varnosti vseh, ki so vpleteni v delovni 

proces, je zelo tanka. Iskanje te meje je v praksi pogosto vir konfliktov. Družbene spremembe 

so vplivale tudi na spreminjanje obsega zasebne sfere, meja med zasebnim in javnim pa je 

postala vse bolj zabrisana. Posameznikova pravica do zasebnosti je ogrožena predvsem zaradi 

uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v vseh okoljih – tudi na delovnem mestu, 
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kjer prihaja do konflikta med delodajalcem kot lastnikom delovnih sredstev in pravico do 

zasebnosti delavca na delovnem mestu. Posegi v zasebnost zaposlenih tako niso redkost. 

Vsled navedenega se ob razvoju sodobne tehnologije pogosto poraja dvom, ali je zasebnost 

delavca ustrezno zaščitena, do kod seže dovoljeni, legitimni nadzor delodajalca, ali se delavci 

zavedajo svoje pravice do zasebnosti in meja elektronskega nadzora, ali poznajo metode, s 

katerimi delodajalec izvaja nadzor, kako pogosto ga izvaja ter v kolikšni meri se zaposleni 

poslužujejo sodnega varstva svoje zasebnosti na delovnem mestu. Da je zasebnost kot 

družbena vrednota zelo pomembna, kažejo tudi določbe Ustave. Ustava vsebuje pet 

pomembnih določb o varovanju različnih vidikov zasebnosti. Na ta način so določeni okviri 

varovanja pravic, podrobneje pa jih določajo zakoni in sodna praksa. Pri vprašanju zasebnosti 

so v Ustavi pomembne določbe od 34. do 38. člena, ki urejajo sledeča področja: pravico do 

osebnega dostojanstva in varnosti, varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, 

nedotakljivost stanovanja, varstvo tajnosti pisem in drugih občil ter varstvo osebnih podatkov. 

Podrobneje varstvo zasebnosti na delovnem mestu ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 

(Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 

ki v 28. in 29. členu posebej določa varovanje osebnosti in zasebnosti kandidata v izbirnem 

postopku pri zaposlovanju, v 183. členu pa varstvo podatkov o nosečnosti delavke med 

trajanjem delovnega razmerja.  

Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno  prečiščeno 

besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) je najpomembnejši zakon s področja varovanja osebnih 

podatkov, ki določa pravice, obveznosti in ukrepe, s katerimi se preprečuje neustavni, 

nezakonit in neupravičen poseg v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih 

podatkov. ZVOP-1 v svojih določbah ureja video nadzor, in sicer v svojem 74. členu določa 

obveznost oseb javnega ali zasebnega sektorja, da o izvajanju video nadzora objavijo 

obvestilo. Posebno pozornost namenja ZVOP-1 biometriji, določa namreč, da je potrebno 

pred tovrstnim zbiranjem podatkov obvestiti pristojni državni organ o namenu in razlogih za 

tako zbiranje osebnih podatkov in o namenu take oblike nadzora. 

Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 81/15) v 8. 

točki prvega odstavka 3. člena opredeljuje elektronsko pošto. ZEKom-1 določa definicijo 

elektronskega sporočila, po kateri je to vsako besedilno, govorno, zvočno ali slikovno 

sporočilo, posredovano preko javne komunikacijske mreže, ki se lahko shrani v omrežju ali 

prejemnikovi terminalski opremi, dokler ga prejemnik ne prevzame. 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti raven osveščenosti zaposlenih glede pravice do 

zasebnosti na delovnem mestu in raziskati, ali se zaposleni zavedajo, kje so zakonske meje 

nadzora, ki ga lahko nad njimi izvaja delodajalec, pri čemer smo se osredotočili zlasti na 

elektronski nadzor. Namen naloge je tudi proučiti, do kolikšne mere se zaposleni strinjajo z 

elektronskim nadzorom na delovnem mestu. 
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Osrednji cilj naloge je ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo svojih osebnostnih pravic v 

delovnem razmerju in meja, ki jih zakonodaja postavlja delodajalcu pri elektronskem nadzoru 

zaposlenih. Cilj naloge je tudi preveriti, ali so zaposleni pripravljeni za zavarovanje lastne 

zasebnosti na delovnem mestu uveljavljati pravno varstvo.  

V ta namen smo si zastavili nekaj podrednih ciljev. V teoretičnem delu smo preučili:    

 pojem zasebnosti na delovnem mestu in možne načine posegov v pravico do zasebnosti 

na delovnem mestu,  

 zakonsko ureditev varovanja zasebnosti na delovnem mestu v Sloveniji ter v ZDA in 

mednarodnem pravu. 

V empiričnem delu naloge smo si zastavili naslednje cilje:  

 raziskati, do kolikšne mere udeleženci raziskave poznajo svoje osebnostne pravice v 

delovnem razmerju; 

 ugotoviti, ali udeleženci raziskave vedo, kakšen nadzor izvaja nad njimi delodajalec; 

 ugotoviti, do kolikšne mere udeleženci raziskave dopuščajo nadzor delodajalca; 

 preveriti, ali se udeleženci raziskave z nadzorom, ki ga izvaja delodajalec, strinjajo; 

 preveriti, v kolikšni meri udeleženci ocenjujejo, da bi v primeru nezakonitega nadzora 

delodajalca proti njemu uporabili pravna sredstva.   

Na podlagi navedenih ciljev smo za potrebe sinteze teoretičnega in empiričnega dela zastavili 

naslednje trditve: 

1. Zaposleni se zavedajo pomena varstva osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem 

mestu. 

2. Zaposleni poznajo zakonodajo na področju varstva zasebnosti in omejitve, ki jih glede 

elektronskega nadzora delodajalcu postavlja zakonodaja. 

3. Delavci so pripravljeni uveljaviti oziroma so uveljavljali pravno varstvo v primeru kršitve 

varstva osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu. 

Osrednja tema zaključne projektne naloge je bila zasebnost na delovnem mestu s poudarkom 

na elektronskem nadzoru. Raziskali smo, v kolikšni meri se zaposleni zavedajo, kakšen 

elektronski nadzor se izvaja nad njimi, in kako ga sprejemajo. Raziskali smo tudi, ali se 

zaposleni zavedajo, kje so zakonsko postavljene meje nadzora delodajalca nad delavci.  

V teoretičnem delu naloge smo uporabili analitični pristop in deduktivno sklepanje. V 

uvodnih poglavjih smo uporabili metodo analize primarnih in sekundarnih virov. Z metodo 

kompilacije smo povezovali stališča, mnenja in dejstva različnih avtorjev ter na ta način 

predstavili osnove teorije zasebnosti in elektronskega nadzora delodajalcev ter pozitivno 

pravno ureditev. 

Empirični del je zasnovan kot kvantitativna študija pojavnih oblik nadzora nad zasebnostjo na 

delovnem mestu in odziva zaposlenih na ta nadzor. Kot metodo zbiranja podatkov smo 
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uporabili anketni vprašalnik. Anketo smo izvedli v elektronski obliki. Zbrane podatke smo 

nato osnovno statistično obdelali. Anketo smo pripravil na spletni strani EnKlikAnketa in jo 

po elektronski pošti poslali osebam, ki so v delovnem razmerju, pri tem pa se nismo 

omejevali na posamezna podjetja.  

Rešitve anketnih vprašalnikov smo razvrstil v Excelovo tabelo ter izračunali odstotek ali 

povprečno oceno strinjanja ali nestrinjanja s posamezno trditvijo. Odgovore na posamezno 

vprašanje smo prikazali v tabeli in grafikonu. V sklepnem delu naloge smo na podlagi zbranih 

ugotovitev preverili postavljene hipoteze in navedli ugotovitve. 
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2 ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU  

Pravica do zasebnosti je človekova pravica. Človekove pravice so najstarejše pravice, ki jih 

država ne more ne podeljevati ne pogojevati, ker pripadajo človeku že samo zaradi dejstva, da 

je človek. Iz navedenega razloga jih pojmujemo kot absolutne pravice ali univerzalne pravice 

(Cvetko 1999, 15). 

Lampe (2007b, 3/1, 1) pojasnjuje, da se v današnji informacijski družbi nenehno srečujemo z 

upravljanjem z osebnimi podatki drugih posameznikov (pod upravljanje z osebnimi podatki 

uvršča zbiranje in hranjenje osebnih podatkov in razpolaganje z njimi). Prav tako pa smo 

istočasno v vlogi, ko se posega v našo zasebnost tako s strani države kot drugih 

posameznikov. Moderni družbeni trendi že terjajo svoj davek, da posameznikova zasebnost 

ne bo več nedotaknjena. Po drugi strani pa se srečujemo z normativnimi zahtevami po 

varovanju osebnih podatkov. Rezultat je iskanje razumnega ravnotežja ohranjanja 

posameznikove zasebnosti. Tipičen in hkrati zapleten primer je poseganje v zasebnost v 

okviru delovnih razmerij. Delodajalec ima na eni strani legitimno pravico izvajati vse ukrepe, 

da se zagotovi učinkovit in produktiven delovni proces. Po drugi strani pa je njegov 

manevrski prostor glede poseganja v zasebnost, posebej v osebne podatke zaposlenega, tudi 

omejen. Kje pa je tista meja, do katere lahko gre delodajalec?  

2.1 Opredelitev in kategorizacija pojma zasebnosti 

V različnih družbah naletimo na različne definicije zasebnosti, ki se med seboj razlikujejo. 

Ena od prvih definicij se je oblikovala v ZDA in pravi, da je to pravica posameznika, da se ga 

pusti pri miru. Ta definicija pa sodobni informacijski družbi, katere najpomembnejša 

značilnost in podlaga za delovanje je informacija, prav gotovo ne ustreza. Zato je danes 

primernejša definicija, ki zasebnost opredeljuje kot pravico posameznika, da zahteva, da se 

podatki in informacije o njegovih zasebnih razmerah ne sporočajo komurkoli (Čebulj 1992, 

7).  

Šprah (2009) poudarja, da je bistvo zasebnosti individualizem in s tem povezana človekova 

svoboda. Poznamo različne definicije zasebnosti. Tako Slovar slovenskega knjižnega jezika 

definira zasebnost kot pojem, ki je značilnost zasebnega (SSKJ 2000). Novejši slovenski 

spletni Slovar informatike pojem zasebnosti opiše kot lastnost, ki zagotavlja nadzor nad 

uporabo, zbiranjem in razširjanjem osebnih podatkov in informacij.  

Cerar (2006 v Šprah 2009) pa opiše zasebnost kot vrednoto, ki je posledica napak ljudi: »Če 

bi bili ljudje brez napak, potem posameznikova zasebnost ne bi bila kakšna posebna dobrina 

ali vrednota. Človek si želi in potrebuje zasebnost predvsem zato, da se lahko v miru odpočije 

in da pred drugimi skrije svoje pomanjkljivosti, ali pa zato, da pred drugimi prikrije nekatere 
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svoje višje ali bistveno drugačne sposobnosti oziroma znanje (da ga ne bi ljudje zaradi lastne 

nevednosti "scvrli na grmadi").«  

Pravna teorija deli zasebnost na več dimenzij, ki pridejo do izraza v delovnih razmerjih. 

Ločimo (Bien Karlovšek 2008, 20): 

 informacijsko zasebnost, ki je povezana z osebnimi podatki, informacijami, ki se tičejo 

posameznika; 

 zasebnost človekovega telesa, ki ščiti pred posegi v fizično telo; 

 zasebnost človeške osebnosti, ki je namenjena zaščiti posameznikovih misli, načina 

izražanja, stališč, nazorov in opredelitev; 

 komunikacijsko zasebnost, ki ščiti vse vrste komunikacij, in sicer ne le njihove vsebine, 

temveč tudi podatke povezane s komunikacijo; 

 prostorsko zasebnost, ki ščiti posameznika v njegovem stanovanju, domu oziroma v vseh 

prostorih, v katerih pričakuje zasebnost – tudi na delovnem mestu. 

V sodobni družbi se srečujemo zlasti s težavami informacijske zasebnosti. Nekateri avtorji 

navajajo tri sestavine zasebnosti, in sicer zasebnost v prostoru, po kateri ima posameznik 

možnost biti sam, zasebnost osebnosti, ki pomeni, da je posamezniku dana svoboda misli in 

izražanja, tretja sestavina pa je informacijska zasebnost. Njeno bistvo je v želji posameznika, 

da obdrži informacijo o sebi, ker noče, da bi bili z njo seznanjeni drugi (Čebulj 1992, 7). V 

povezavi s slednjim se informacijska zasebnost pojmuje tudi kot varstvo osebnih podatkov. V 

projektni nalogi govorimo zlasti o varstvu teh na delovnem mestu ter nadzoru posameznikov 

na delovnem mestu. 

2.2 Zasebnost v delovnem razmerju 

Bien Karlovšek (2008, 19) pojasnjuje, da so meje zasebnosti v delovnem razmerju začrtane z 

razmerjem med delavcem in delodajalcem, to pa je razmerje med neenakovrednima 

akterjema: med šibkim delavcem in močnejšim delodajalcem. Prav hiter tehnološki razvoj, 

zlasti interneta in druge informacijske tehnologije, pomeni novo grožnjo zasebnosti kljub 

številnim prednostim v procesu dela. Nove tehnologije namreč omogočajo doslej neznane 

možnosti poseganja v zasebnost, delodajalci pa jih pogosto nekritično sprejemajo, ker naj bi 

pripomogle k boljšemu izkoristku delavca, k večji storilnosti, varovale naj bi delodajalčevo 

lastnino in pripevale h kakovostnejšemu delu. Obenem ima krčenje zasebnosti v praksi 

pogosto negativne posledice, kot je na primer upad kakovosti dela delavca. Managemet 

podjetja mora s sodobnimi prijemi delovati tako, da upošteva zasebnost na delovnem mestu, 

saj bo le tako dosegel želene rezultate. 

Ameriški in evropski sistem pojmovanja zasebnosti se med seboj zelo razlikujeta. Na eni 

strani lahko opazimo večjo težnjo po zaščiti zasebnosti delavcev na delovnem mestu, na drugi 

strani pa pravico delodajalca, da nadzoruje lastna delovna sredstva. Ameriški pristop temelji 
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na dojemanju pravice do zasebnosti kot lastninske pravice, medtem ko evropsko pravo 

dojema pravico do zasebnosti kot ustavno pravico. 

2.2.1 Ameriški pristop 

V ZDA že v preteklosti niso poznali pravice do zasebnosti kot samostojne pravice. Prav tako 

jo tudi danes razumejo popolnoma drugače kot evropske države, pojasnjuje Kovačič (2006, 

51). V ZDA so vidiki zasebnosti izvirali iz lastninske pravice, ki je veljala za absolutno in 

nedotakljivo. Iz lastninskega razumevanja tako izhaja, da lahko lastnik s svojo lastnino naredi 

karkoli, tudi proda in izgubi nadzor nad njo.  

Tako razumevanje zasebnosti prevladuje predvsem pri zbiranju osebnih podatkov. V ZDA so 

tako mnenja, da so osebni podatki last delodajalca, saj delavci stopajo v delovna razmerja 

prostovoljno. Delodajalec lahko tako prosto razpolaga z osebnimi podatki, jih prodaja in 

javno objavlja. Delavec dejansko izgubi nadzor nad osebnimi podatki v trenutku, ko jih 

posreduje delodajalcu. Delodajalec naj bi bil upravičen posegati v zasebnost delavca na 

podlagi lastništva delovnih sredstev.  

V ZDA ureja področje zasebnosti Privacy Act, ki pa se nanaša na zvezno vlado in njene 

agencije, ne pa na zasebni sektor. Področje je delno urejeno tudi s Freedom of Information 

Act. V letu 2001 pa je celo USA Patriot Act legaliziral zbiranje sledov elektronske pošte in IP- 

naslovov ter tako še močneje omejil pravico delavca do zasebnosti na delovnem mestu (Pirc 

Musar et al. 2008, 113). 

Seveda glede na navedeno delodajalci v ZDA nasprotujejo državni regulaciji zaščite 

zasebnosti v delovnem razmerju in so mnenja, da je samoregulacija zadostna. Varstvo 

zasebnosti je nekoliko bolje urejeno, ko je delodajalec država (Kovačič 2006, 58). 

V ZDA si delodajalec tako lahko privošči prisluškovanje delavčevim telefonskim pogovorom 

in jih tudi posname z namenom izobraževanja, sledi uporabi interneta, preverja elektronsko 

pošto, čeprav o slednji Vrhovno sodišče ni še izreklo mnenja. Navedene ukrepe lahko 

delodajalec uporabi brez kakršnih koli pravnih pogojev, sodnih nalogov ali obvestil delavcu 

(Pirc Musar et al. 2008, 113). 

Raziskava o nadzoru na delovnem mestu v ZDA, ki so jo izvedli leta 2007, je pokazala porast 

vseh oblik nadzora. Tomič (v Pirc Musar, ur. et al. 2008) navaja, da kar 51 odstotkov podjetij 

izvaja video nadzor ter zapisuje klicane številke in dolžino pogovorov, 50 odstotkov jih 

pregleduje datoteke v delavčevih računalnikih, elektronsko pošto pregleduje kar 55 odstotkov 

podjetij, 65 odstotkov jih blokira dostop do določenih spletnih strani, 76 odstotkov jih nadzira 

uporabo interneta, samo uporabo računalnika pa nadzira kar 3 odstotke delodajalcev. 
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Tak rigorozen nadzor in omejevanje zasebnosti zaposlenih v ZDA opravičujejo predvsem z 

argumentom, da je ta potreben zaradi zaščite pred varovanjem poslovnih skrivnosti in pred 

odškodninskimi tožbami zaradi neustreznih ravnanj zaposlenih. Čeprav imajo morda tako 

rigorozni ukrepi na določeni točki pozitiven vpliv na učinkovitost delavcev, pa rušijo notranjo 

kohezijo kolektivov, medsebojno zaupanje in poslabšujejo kakovost delovnega življenja 

delavcev. 

Strah, ki ga je vzpodbudil dogodek 11. septembra 2001, je postavil javno varnost pred pravico 

do zasebnosti. Američani so bili pripravljeni pravico do zasebnosti podrediti javnemu interesu 

in kolektivnemu občutku varnosti. Konkretno lahko v Ameriki delodajalec preišče delavčevo 

pisarno, kovček, avtomobil, nadzira računalnik, snema telefonske pogovore, delavca nadzira z 

video nadzorom, ga testira glede uporabe drog ipd., vsi omenjeni ukrepi pomenijo v Evropi 

grob poseg v zasebnost. Glede na razvoj sodobne tehnologije lahko pričakujemo, da se bodo v 

prihodnosti želje po nadzorovanju še povečale. Pomembno vprašanje pa je, kje je meja, do 

katere smo se pripravljeni odpovedati svoji zasebnosti. 

2.2.2 Evropski pristop 

Popolnoma drugače je v Evropi, kjer razlika izhaja že iz drugačnega pojmovanja lastninske 

pravice. Lastniki delovnih sredstev so omejeni s pravicami drugih, v našem primeru 

zaposlenih, zlasti pa je pravica do zasebnosti priznana z ustavo. V Evropi tako lastništvo 

telefonskega priključka za razliko od ZDA ni podlaga za zapisovanje klicev, trajanja klicev in 

celo prisluškovanje. Posegi v pravico morajo temeljiti na pravni podlagi in z vnaprej jasno 

opredeljenim namenom (Pirc Musar et al. 2008, 98). 

Na večje varstvo zasebnosti na evropski celini je vplival pretekli totalitarni režim, ki je 

pomenil veliko degradacijo pravice do zasebnosti kot temeljne človekove pravice, s katero je 

posameznik zaščiten tudi s strani države. Po grozotah obeh svetovnih vojn je sledil podpis 

pomembnega dokumenta, ki je zaščitil človekove pravice, in sicer najpomembnejše Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. l. RS, št. 7-41/1994, 

33/1994), ki ji je sledila ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice. 

Zaradi vseh negativnih dogodkov iz preteklosti je v mednarodnih aktih pomembno mesto 

dobila tudi pravica do zasebnosti kot temeljna človekova pravica. V Evropi je zasebnost na 

delovnem mestu veliko bolj zaščitena kot v Združenih državah Amerike, saj predpisi 

določajo, da mora delodajalec vsaj obvestiti delavca o možnosti nadzora na delovnem mestu, 

poleg navedenega pa je dovoljen le tisti nadzor, ki je povezan s samim delovnim procesom 

(Kovačič 2006, 85). 

Razlike v obeh sistemih glede pojmovanja zasebnosti velja pripisati drugačni mentaliteti in 

drugačnim vrednostnim okvirjem narodov. Sam razvoj pojmovanja je posledica družbenih, 

kulturnih, ekonomski in zgodovinskih okoliščin. 
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3 PRAVNI VIDIK NADZOROVANJA ZAPOSLENIH 

Pojem informacijske družbe so izumili v ZDA, od koder se je skupaj s prodajo računalnikov, 

novih telekomunikacijskih storitev, programskih izdelkov nekritično širil po svetu. Prav 

zaradi sodobne informacijske družbe so se razvili dodatni razlogi za zagotovitev pravne 

varnosti, potreba po varovanju osebnih svoboščin in zasebnosti pa je nastala v Evropi in ne v 

ZDA, od koder prihaja informacijska tehnologija. Evropa je zibelka klasičnih človekovih 

pravic, zato so pravice človeka, ki se nanašajo na uporabo tehnologij, v Evropi obravnavane z 

veliko mero skrbnosti. 

Nevarnost za človekovo svobodo in zasebnost, ki jo prinaša sodobna informacijska družba z 

uporabo računalnikov in druge tehnologije, povezane v omrežje za prenos podatkov, je večja, 

kot si morda lahko predstavljamo. Zasebnost je potrebno zaščititi in tega se zavedajo v vseh 

državah, zato je bila sprejeta tudi ustrezna zakonodaja na področju elektronskega 

nadzorovanja. 

3.1 Temeljne pravne podlage 

Med najpomembnejše mednarodne pravne akte, ki urejajo področje varstva zasebnosti in 

varstva zasebnosti v delovnem razmerju, spadajo: 

 Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki smo jo omenili že v predhodnih poglavjih 

in je bila sprejeta in razglašena s strani Generalne skupščine Združenih narodov 10. 

decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III). Njen 12. člen določa temelje pravice do 

varovanja zasebnosti: 

»Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, 

v njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na 

njegovo čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim 

vmešavanjem ali takšnimi napadi.«   

 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela Generalna 

skupščine Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI). V 

veljavo je stopil 23. marca 1976. V Sloveniji velja na podlagi pravnega nasledstva (Ur. l. 

RS, št. 35/92-MP, št. 9/92). V 17. členu povzema določbo že omenjene deklaracije, ki se 

glasi: 

»1. Nikomur se ne sme nihče samovoljno ali nezakonito vmešavati v zasebno življenje, v 

družino, v stanovanja ali dopisovanje ali nezakonito napadati njegovo čast in ugled.  

2. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takim vmešavanjem ali takimi 

napadi.« 

 Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah je bila sprejeta s 

strani Sveta Evrope in v Sloveniji ratificirana 13. junija 1994 z Ur. l. RS MP, št. 7-

41/1994 (RS 33/1994). V svojem 8. členu ureja pravico do zasebnosti: 
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»Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega 

doma in dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če 

je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne 

varnosti ali ekonomske blaginje države, zato da se prepreči nered ali zločin, da se 

zavaruje zdravje ali moralo ali da se zavaruje pravice in svoboščine drugih ljudi.« 

Temeljne pravne podlage slovenske zakonske ureditve varstva osebnih podatkov so Ustava, 

Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 

(Konvencija 108), ki je bila sprejeta v Svetu Evrope in jo je Slovenija ratificirala leta 1994 

(Ur. l. RS, št. 11/94, Mednarodne pogodbe, št. 3/94), in Direktiva 95/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov (Ur. l. ES, št. L 281, 23, 11, 1995). Maja 2016 sta bila v Uradnem 

listu Evropske unije (Ur. l. EU, št. L 119) objavljena ključna gradnika novega zakonodajnega 

svežnja EU o varstvu osebnih podatkov, in sicer: 

 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, angl. General Data 

Protection Regulation – GDPR) in 

 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za 

namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 

izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov).                                                                          

GDPR je začel veljati 25. 5. 2016, njegove določbe pa se bodo morale neposredno uporabljati 

v vseh državah članicah v dveh letih, torej 25. 5. 2018. Rok za prenos določb Direktive o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v nacionalno zakonodajo je prav tako 

dve leti. Na tej podlagi se v Sloveniji pripravlja novela ZVOP, in sicer ZVOP-2. 

Temeljna garancija varstva zasebnosti posameznika je zagotovljena pravica do zasebnosti, ki 

jo priznava in ščiti 8. člen Evropske konvencije. V slovenskem pravnem redu pa je zajamčena 

tudi z Ustavo, in sicer se 35. člen Ustave glasi: 

»Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove 

zasebnosti ter osebnostnih pravic.« 

Čeprav je dikcija zelo abstraktna in elastična, državi nalaga, da zagotovi varovanje zasebnosti 

in da s svojimi organi brez upravičene zakonske podlage vanjo ne posega. 

Za razlago in zapolnitev te vrzeli, kaj sploh zajema pravica do zasebnosti in njeno varovanje v 

našem pravnem redu, nam služi pravna praksa Ustavnega in Vrhovnega sodišča. Na področju 

varstva zasebnosti je v našem pravu poglavitnega pomena odločba Ustavnega sodišča (Up 
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32/94), ki je prvič definirala človekovo zasebnost, ki jo zagotavlja 35. člen Ustave, opisan v 

nadaljevanju. Človekova zasebnost so občutja in razmerja, za katera je značilno, da si jih 

človek oblikuje in vzdržuje sam ali z osebami, s katerimi je v intimni skupnosti, na primer z 

življenjskim partnerjem, in da v taki skupnosti biva z občutkom varnosti pred vdorom javnosti 

ali kogarkoli nezaželenega (Lampe 2007a, 3/6, 2). 

Splošna dikcija pravice zasebnosti iz 35. člena Ustave, opisana v prejšnjem odstavku, je 

dopolnjena že v sami Ustavi s pravico do nedotakljivosti stanovanja v 36. členu in z 

informacijsko zasebnostjo – varstvo tajnosti pisem in drugih občil – v 37. členu. Obe sta 

namreč pomembni pri obravnavi zasebnosti in varovanju osebnih podatkov na delovnem 

mestu.  

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

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Direktiva 95/46/ES)  

varuje temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb in predvsem njihovo pravico do 

zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Direktiva določa pogoje obdelave osebnih 

podatkov, ki so jih države članice, med njimi tudi Slovenija, implementirale v svojo 

zakonodajo.  

Splošna uredba o varstvu podatkov in Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov sta začeli veljati 25. 5. 2018, ko se je razveljavila dosedanja Direktiva 95/46/ES. 

Sprejeta evropska zakonodaja za podjetja in organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, 

prinaša nekaj bistvenih novosti glede na obstoječo zakonodajo. Ena izmed novosti je funkcija 

pooblaščene osebe za varstvo podatkov, v določenih primerih zahteva tudi predhodno oceno 

učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov in posvetovanje z nadzornim 

organom, zaostruje pogoje za veljavnost osebne privolitve posameznika, postavlja dodatne 

pogoje za pogodbeno obdelavo (outsourcing) opravil glede osebnih podatkov in zvišuje kazni 

za kršitve (do 20 milijonov EUR ali 4 % globalnega letnega prometa).  

V GDPR so natančno obrazložene osnovne obveznosti upravljavcev in oseb, ki osebne 

podatke obdelujejo v njihovem imenu (obdelovalci). Med temi obveznostmi sta obveznost 

izvajanja ustreznih varnostnih ukrepov in obveznost uradnega obveščanja o kršitvah varstva 

osebnih podatkov.  

Glavne novosti GDPR so: 

 Izrecna privolitev – Privolitev mora biti jasna in razumljiva izjava, dana z nedvoumnim 

pritrdilnim dejanjem in dokazljiva. Posameznik mora biti ustrezno obveščen, komu daje 

podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Vsa podjetja morajo zato natančno 

preveriti svoje obrazce, s katerimi so pridobivala osebne podatke. Posledica sprejete 

zakonodaje so tudi okna, ki se pojavljajo na spletnih straneh z nazivom ''piškotki''. 

 Pravica do pozabe – V sodobni elektronski dobi je normalno, da je EU pristopila tudi k 

zaščiti posameznikov na področju sicer prostovoljnega objavljanja podatkov na spletu. V 
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17. členu uredba GDPR daje posameznikom pravico do izbrisa oz. pozabe, a je ta pravica 

precej omejena, in sicer predvsem na primere, kot so nespametne objave podatkov na 

družabnih omrežjih v mladosti, ki posamezniku kasneje v življenju škodijo, ali pa izbrisi 

nezakonito zbranih podatkov. Če hrambo podatkov določa ali zahteva zakon ali pa za 

objavo prevlada javni interes, potem praviloma posameznik izbrisa ne bo dosegel.  

 Pravica do prenosljivosti podatkov, seznanitve, spremembe – Posameznik lahko zahteva 

seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos podatkov, poda ugovor, če je mnenja, da ni 

prejel vseh osebnih podatkov, s katerimi razpolaga upravljavec osebne zbirke podatkov. 

  cena učinka v zvezi z varstvom podatkov  D     – Bistvo DPIA ni v popisu obdelav 

osebnih podatkov oziroma iskanju pravne podlage zanje, ampak v identifikaciji, 

kategorizaciji ter ovrednotenju tveganj, ki bi lahko nastala pri obdelavah ter potem 

iskanju rešitev, ki bi, vsaka posebej oziroma vse skupaj, prispevale k zmanjšanju tako 

najdenih tveganj. Ocena učinkov je potrebna v primerih, kjer so tveganja za varstvo 

osebnih podatkov velika. Taki primeri so npr. vzpostavitev novega kluba zvestobe, 

aplikacija za zajem in zbiranje zdravstvenih podatkov, programska rešitev za vodenje 

ocen otrok v šolah, državni projekti e-uprave in centralni gradniki, video nadzor javnih 

površin, uvedba sekcijskih radarjev, brezpilotnih letal, avtomatskih prevajalcev 

registrskih tablic, inteligentne video analitike in transportnih sistemov, biometrijskih 

ukrepov in drugih naprednih tehnoloških rešitev za zbiranje in obdelavo osebnih 

podatkov. Informacijski pooblaščenec bo izdal seznam obdelav, za katere bo 

treba izdelovati ocene učinka, in seznam obdelav, za katere  ne bo treba izdelovati ocen 

učinka. 

  ooblaščena oseba za varovanje podatkov  D    – Splošna uredba v 37. členu določa, 

kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov. Obveznost 

imenovanja pooblaščenih oseb ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč GDPR 

določa kriterije, po katerih mora pravna oseba sama oceniti, ali je takšno podjetje ali 

institucija, ki mora imeti pooblaščeno osebo. Imenovati jo morajo javni organi in telesa. 

Kaj vse sodi v javni sektor oz. v definicijo javnega organa bo določil ZVOP-2.  

Pooblaščenca morajo imenovati podjetja, katerih temeljne dejavnosti zajemajo obdelavo 

podatkov, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov uporabe in 

obdelave posameznike redno in sistematično obsežno spremljati (npr. banke, 

zavarovalnice, operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi zvestobe). Prav tako bi 

med podjetja, ki morajo določiti pooblaščenca, sodile kadrovske agencije, številne 

spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za obdelavo osebnih podatkov 

posameznikov (npr. sistemi za upravljanje podatkov kupcev in njihovo profiliranje 

(upravljanje odnosov s strankami – angl. CRM), zdravstveni IT sistemi itd.). Proizvodna 

podjetja in druga podjetja, katerih temeljne storitve niso namenjene posameznikom, 

temveč drugim podjetjem, in ki ne vključujejo obsežne obdelave osebnih podatkov, ne 

bodo dolžna imenovati pooblaščene osebe. Prav tako ne bodo dolžna imenovati 

pooblaščene osebe tista podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih 
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in drugih občutljivih podatkov, ki sodijo med t. i. posebne vrste podatkov – klinični 

centri, bolnišnice in klinike, zdravstveni in socialno-varstveni zavodi, ponudniki 

zdravstvenih informacijskih sistemov in storitev, zapori in prevzgojni zavodi, posamezni 

zasebni zdravniki, zobozdravniki ali odvetniki. 

Države članice lahko s področnimi zakoni uredijo določena vsebinska vprašanja. Tako bo 

Slovenija z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) uredila uporabo 

zdravstvenih, biometrijskih in genetskih podatkov, nekatere postopkovne vidike (npr. 

postopek izrekanja sankcij in pravna sredstva) ter relacijo do drugih področij in pravic (npr. 

dostop do javnih informacij, uporaba osebnih podatkov v znanstvene in statistične namene). S 

sprejemom novega ZVOP-2 želi zakonodajalec zagotoviti izvrševanje določb Splošne uredbe 

in Direktive v pravnem redu Republike Slovenije. 

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi 

osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij določa pravila 

za zagotavljanje varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in pravila uradnega obveščanja o 

kršitvah varnosti osebnih podatkov ter zaupnosti sporočil. Direktiva tudi prepoveduje 

nepovabljena sporočila, pri katerih uporabnik ni dal svoje privolitve. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih storitev morajo zagotoviti varnost svojih storitev najmanj z zagotavljanjem, 

da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščene osebe, z zaščito osebnih podatkov 

pred uničenjem, izgubo ali naključno spremembo ter drugimi nezakonitimi ali 

nepooblaščenimi oblikami obdelave in z zagotavljanjem izvajanja varnostne politike pri 

obdelavi osebnih podatkov (Eur-Lex 2018). 

V Republiki Sloveniji na splošno in sistemsko ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1, 

posamezni  področni zakoni pa v posameznih primerih posebej urejajo posamezna vprašanja. 

Taki zakoni, povezani z naslovno temo, so na primer ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – 

popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Zakon o evidencah na 

področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Ur. l. RS, št. 40/06) ter Zakon  o elektronskih 

komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. 

US, 81/15 in 40/17).  

 

ZVOP-1 namenja posebno pozornost tudi video nadzoru, in sicer v svojem 74. členu določa, 

da mora delodajalec zasebnega ali javnega sektorja o tem objaviti obvestilo. Posebno 

pozornost zakon namenja tudi biometriji, o tem več v četrtem poglavju. 

ZEKom-1 določa, da morajo ukrepi za zagotovitev varnosti ob upoštevanju tehnološkega 

razvoja zagotavljati takšno raven varnosti in zavarovanja, ki bo ustrezala predvidenim 

tveganjem. Tveganje je vsako dejanje, ki posega v tajnost, varnost, zaupnost elektronskega 

komuniciranja (145. člen). 
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Splošna in osnovna zakonodaja, ki ureja temelje in obveznosti delodajalca, vezane na 

zbiranje, shranjevanje in razpolaganje z osebnimi podatki, je ZDR-1. Z zakonom niso urejena 

posebna pooblastila, vezana na upravljanje z osebnimi podatki delavca, ampak zakon določa 

mejo, ki pomeni protipravno zbiranje, shranjevanje in razpolaganje z osebnimi podatki 

zaposlenih ter kršitev posameznikove pravice do zasebnosti. 

3.2 Posebne zahteve in predpisi o varstvu osebnih podatkov za delodajalce 

Varstvo osebnih podatkov je kompleksno pravno področje. Že iz Ustave izhaja, da velja v 

Sloveniji glede obdelave osebnih podatkov t. i. ''obdelovalni model'', za katerega je značilno,  

da so v zakonu določena pravila za urejanje take obdelave osebnih podatkov, ki je dopustna. 

V nasprotju pa pri t. i. ''modelu zlorabe'' velja načelna svoboda obdelovanja podatkov. 

Obenem to pomeni, da v slovenskem pravnem redu ni načelne svobode pri obdelavi osebnih 

podatkov, da je torej prepovedano vse, razen tistega, kar je z zakonom izrecno dovoljeno 

(Bien Karlovšek 2007a, 6/1, 1). 

Opredelitev osebnega podatka 

ZVOP-1 v prvi točki 6. člena opredeljuje osebni podatek kot katerikoli podatek, ki se nanaša 

na posameznika, ki pokriva vse informacije, ki jih je mogoče povezati ali navezati na neko 

osebo ne glede na obliko, v kateri je izražen. Glede na to, da ni pomembna oblika, v kateri je 

podatek izražen, so osebni podatki tudi slikovni in zvočni. Posameznik je določena in 

določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je fizična oseba 

določljiva, če se jo lahko posredno ali neposredno identificira. Za osebni podatek gre torej le, 

če je iz njega mogoče sklepati oziroma prepoznati določeno fizično osebo. 

Obdelava osebnih podatkov 

Bien Karlovšek (2007a, 6/1, 6) pojasnjuje, da pomeni obdelovanje osebnih podatkov 

kakršnokoli delo ali niz del, ki se izvajajo z namenom obdelave osebnih podatkov, ki se 

avtomatizirano obdelajo ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali se ti podatki 

zbirajo z namenom, da se vključijo v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, 

vpis, shranjevanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo 

dajanje na razpolago, razvrstitev, izbris ali uničenje.  

ZVOP-1 v 10. členu ureja pogoje za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, in sicer 

določa, da je obdelava osebnih podatkov dovoljena zgolj v primeru, če tako obdelovanje 

osebnih podatkov predvideva zakonodaja ali če je bila dana osebna privolitev posameznika, 

katerega podatki se obdelujejo. O prostovoljni privolitvi govorimo, ko posameznik poda 

prostovoljno izjavo, da so njegovi osebni podatki lahko predmet obdelovanja za določen 

namen. To izjavo lahko poda pisno ali ustno.    
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Bien Karlovšek (2007c, 6/2, 4) pojasnjuje, da lahko delodajalec vedno obdeluje osebne 

podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, vendar je pri tem zelo pomembno, da 

je vezan na sorazmernost. Torej lahko obdeluje le tiste podatke, ki so ustrezni in po obsegu 

primerni glede na namen, za katerega se zbirajo in nadalje obdelujejo. Pomembno pa je 

izpostaviti, da delodajalec ne sme zbirati in obdelovati podatkov izven tistih, ki so določeni z 

zakoni, ali tistih, ki so nujno potrebni za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja. 

Ob tem Bien Karlovšek (2007c, 6/2, 4) poudarja, da moramo ločiti občutljive osebne podatke, 

za katere ZVOP-1 predpisuje posebne pravne podlage. Med občutljive osebne podatke spada 

tudi podatek o zdravstvenem stanju delavca, ki se lahko obdeluje le v določenih primerih. Za 

obdelovanje takih podatkov mora posameznik podati izrecno osebno privolitev, ki je 

praviloma pisna, v javnem sektorju pa tudi določena z zakonom.  

Bien Karlovšek (2007c, 6/2, 5) še posebej izpostavlja prepoved obdelave določenih podatkov. 

Zakon namreč prepoveduje delodajalcu, da bi ob sklepanju delovnih razmerij zahteval od 

kandidata podatke o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatke vezane na nosečnost, 

podatke o načrtovanju družine oziroma druge podatke, ki se ne navezujejo na delovno 

razmerje. 

ZDR je zakon, ki v svojih določbah zagotavlja varstvo osebnih podatkov in nalaga 

delodajalcu obveznosti, povezane z varstvom osebnih podatkov, obdelavo in posredovanjem 

osebnih podatkov zaposlenih tretjim osebam. 

Bien Karlovšek (2007c, 6/2, 1-2) tako pojasnjuje, da morajo delodajalci, tako kot ostali 

upravljalci osebnih podatkov, paziti na točnost in ažurnost osebnih podatkov. Breme  točnosti 

in ažurnosti osebnih podatkov je na delodajalcu. Delodajalec ima možnost, da preveri točnost 

osebnih podatkov. 

V zaključni nalogi se v naslednjem poglavju osredotočamo zlasti na pravico do varovanja 

zasebnosti na delovnem mestu pri uporabi službenih komunikacijskih sredstev. Delodajalec je 

pri svojem nadzoru omejen tudi pri uporabi sodobnih sredstev, kot je nadzor elektronske 

pošte, omejevanje uporabe interneta, snemanje telefonskih klicev, uporaba pametnih kartic 

itd. 

 nšpekcijski nadzor nad varstvom osebnih podatkov 

Zakon o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v 

nadaljevanju ZInfP) je krovni zakon, ki povezuje Zakon o dostopu do informacij javnega 

značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-

2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) in ZVOP-1. Posebnega 

pomena je zato, ker je bil z njim ustanovljen nov državni organ, informacijski pooblaščenec. 

V ZInfP so naštete pristojnosti informacijskega pooblaščenca, ki se nanašajo na dostop do 
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informacij javnega značaja in na nadzor nad varstvom osebnih podatkov, kar ga v bistvu 

postavlja v vlogo inšpekcijskega nadzornega organa (Bien Karlovšek in Lampe 2007a, 5/1, 

1). 

Inšpekcijski nadzor izvajajo poleg informacijskega pooblaščenca državni nadzorniki za 

varstvo osebnih podatkov, imenovani po kriterijih iz 2. odstavka 8. člena ZInfP. Glede na 

navedeno so pogoji za imenovanje nadzornika naslednji: univerzitetna izobrazba, najmanj pet 

let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja 

inšpekcijski nadzor. 

Največ prijav, naslovljenih na informacijskega pooblaščenca, ki se nanašajo na področje 

delovnih razmerij, je povezanih z nadzorom elektronske pošte in video nadzorom na 

delovnem mestu. Vrste elektronskega nadzora so opisane v četrtem poglavju. 
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4 VRSTE ELEKTRONSKEGA POSEGANJA V ZASEBNOST NA DELOVNEM 

MESTU 

Glede na poročila informacijskega pooblaščenca je vprašanje dopustnosti nadzora elektronske 

pošte delavca, vsebine računalnika in telefonskih pogovorov danes v Sloveniji zelo aktualno. 

Mnogo lažje bi bilo sporne nejasnosti v zvezi s to obliko nadzora reševati s sprejetjem jasnih 

pravil ravnanja, s postavitvijo mej dopustnega, morda tudi s posebnim zakonom, vendar pa 

izkušnje sosednjih držav kažejo, da je oblikovanje ustreznih zakonskih ukrepov težko. Tako 

se problematiko dopustnosti nadzora rešuje od primera do primera. 

4.1 Opredelitev pojma elektronski nadzor zaposlenih 

ZDR-1 v 22. členu določa, da delavec opravlja svoje delo po navodilih in pod nadzorom 

delodajalca. Šprah (2009) navaja, da imajo delodajalci pravico nadzirati delavce, ampak mora 

biti delavec vnaprej seznanjen s pravili nadzora. Na delovnem mestu se tako srečata dva 

interesa, ki sta si nasprotna in konfliktna. Tako imamo na eni strani pravico delavca do 

zasebnosti na delovnem mestu, na drugi strani pa pravico delodajalca do nadzora nad lastnimi 

delovnimi sredstvi. 

Pri nadzoru se uporablja klasičen organizacijski model hierarhičnega nadzora in t. i. sodoben 

tehnični nadzor (video nadzor, GPS, RFID, nadzor elektronske pošte). Razvoj tehnologije je 

razvil številne nove načina dela in komunikacije, kar pa pomeni tudi nove načine nadzora, ki 

pa lahko ob izgubi vrednot in norm pripeljejo do konfliktov med subjekti, to je med 

zaposlenimi in delodajalci. Načeloma se delodajalci ob izvajanju nadzora poslužujejo dveh 

skrajnosti, od popolnega nadzora do popolne odsotnosti nadzora. Seveda nobena skrajnost ne 

prinaša rezultatov, ki si jih želimo. Potrebno je vzpostaviti sorazmerje med obema pravicama. 

Delodajalec lahko postavi zgolj taka pravila, ki bodo omogočala nadzor nad delavci in ki 

bodo sorazmerna, kar pomeni, da je dovoljeno posegati v zasebnost delavcev zgolj toliko, 

kolikor je to potrebno, tj. da se zadosti pravici drugega subjekta (delodajalca) oziroma njegovi 

pravici do lastnine (Šprah 2009). 

4.2 Posamezne vrste elektronskega nadzora 

Konflikt med zasebnostjo zaposlenega na eni strani ter koristmi in legitimnimi interesi 

delodajalca na drugi strani je gotovo najbolj viden na področju telekomunikacijskih in 

informacijskih sredstev, ki so last delodajalca, vendar jih uporabljajo zaposleni. Tu mislimo 

na internet, e-pošto in telefon, zlasti mobilni (Klemenčič 2007, 7/3, 1). V nadaljevanju so 

podrobno opisani posamezni načini elektronskega nadzora.  

Tako uporaba interneta in njegovih storitev (deskanje, e-pošta, klepetalnice) kot tudi uporaba 

telefonije in drugih oblik sporočanja na daljavo so dejavnosti, ki so ustavno zavarovane pod 
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okriljem pravice do komunikacijske zasebnosti (37. člen Ustave). Vsebina sporočila, 

poslanega po e-pošti in telefoniji preko internetnega protokola ter ostalih podobnih oblik 

komuniciranja, ima zagotovljeno enako stopnjo varstva kot klasične oblike komunikacije, npr. 

sestanki v sejnih sobah (Klemenčič 2007, 7/3, 1). 

S splošnimi načeli dopustnega nadzora so podane smernice, katerim mora biti zadoščeno, da 

je nadzor dopusten (Klemenčič 2007, 7/3, 7‒8): 

 zaposleni ima pravico pričakovati določeno stopnjo zasebnosti pri uporabi službenih 

informacijskih sistemov; 

 delojemalec ima v omejenem obsegu legitimno pravico do nadzora nad uporabo 

službenih sredstev; 

 avtomatiziran ali arbitrarni sistem pregledovanja službene e-pošte ali telefonskih izpiskov 

ni dopusten; 

 namen nadzora mora bit legitimen in sorazmeren posegom v pravico; 

 nadzor zaposlenega je nedopusten, če zaposleni s tem ni bil vnaprej jasno seznanjen in ni 

dal pisne privolitve (tovrstna privolitev pa ne sme biti v celoti nesorazmerna ali izsiljena); 

 razlikovati je potrebno med nadzorom internega komuniciranja znotraj računalniškega 

omrežja posameznega podjetja in komuniciranjem z zunanjim svetom; 

 upoštevati je potrebno varstvo zasebnosti tretjih oseb, ki z delavcem komunicirajo preko 

informacijskih sistemov; 

 podjetje oziroma ustanova mora kot delodajalec sprejeti natančna interna pravila nadzora 

(npr. uprava podjetja), ki morajo vnaprej določiti kdo, kdaj, kako in pod kakšnimi pogoji 

lahko nadzira zaposlene, zaposleni pa morajo biti s temi pravili vnaprej seznanjeni. 

4.2.1 Elektronska pošta in internet 

V 44. členu ZDR-1 določa, da mora delodajalec spoštovati in varovati ter ščititi zasebnost 

delavca na delovnem mestu. V nadaljevanju ZDR-1 določa, da je dovoljeno obdelovanje 

osebnih podatkov, v kolikor je to nujno za uresničevanje pravic in obveznosti v delovnem 

razmerju. Iz navedene dikcije zakona lahko povzamemo, da podatki o obisku posameznih 

spletnih strani in podatki o tem, komu smo poslali elektronsko sporočilo, ne pomenijo 

podatka povezanega z delom.  

V kolikor delavec ni bil obveščen o nadzoru oziroma protipravnem dejanju, za tako dejanje ne 

more biti kaznovan. Delodajalec si ne more dovoliti kakršnekoli omejitve pravice do 

zasebnosti, saj bi v primeru pretiranega posega povsem izničili pravico do zasebnosti, ki jo 

varuje 8. člen EKČP.  

Evropsko sodišče za človekove pravice je posredno potrdilo več mnenj informacijskega 

pooblaščenca, ki je v njih večkrat opozarjal delodajalce, da lahko elektronsko pošto in internet 

nadzorujejo in omejujejo samo tako, da npr. onemogočijo obisk posameznih spletnih vsebin 
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oziroma omogočijo obisk tistih spletnih vsebin, ki jih zaposleni potrebuje za delo, nikakor pa 

ni dovoljeno za nazaj ugotavljati, katere spletne strani je delavec obiskoval, komu je pošiljal 

elektronsko pošto in kdo jo je poslal njemu, saj se lahko na ta način vpogleda v občutljive 

osebne podatke delavca – da se je npr. ta preko e-pošte naročil h kardiologu (Mišič 2017). 

Ob tem podajamo tudi zanimivo odločitev kasacijskega sodišča v Franciji, ki seveda za 

Slovenijo ni v ničemer obvezujoča, je pa zanimiva s stališča obravnave naslovnega problema. 

V primeru Societe Nikon France (SA v. Onof št. 99–42.942) iz leta 2001 je tako obrazložilo, 

da ima »delavec tudi med delovnim časom in na delovnem mestu pravico do spoštovanja 

zasebnega življenja, vključno s pravico do tajnosti občil. Delodajalec, ki bere sporočila, ki jih 

zaposleni pošilja ali sprejema preko službenega računalnika, krši temeljne pravice delavca, 

kot jih določa 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah ... Uporaba računalniške 

tehnologije resda že sama po sebi predstavlja in omogoča izvajanje nadzora nad zaposlenimi 

s strani nadrejenih, vendar pa je nujno, da kljub oženju zasebnega prostora na delovnem 

mestu delček zasebnega življenja – tako pomemben za svobodo in osebnost posameznikov – 

preživi tudi na delovnem mestu … Čeprav je tehnično povsem mogoče, da delodajalci, zato da 

bi se izognili različnim težavam in zlorabam, delavcu prepovedo uporabo službenih 

računalnikov v osebne namene  in izvajanje prepovedi nadzirajo , je tovrstna prepoved – kot 

ugotavljajo strokovnjaki – v 21. stoletju povsem nerealna« (po Mišič 2017). 

Elektronski naslov lahko pomeni tudi osebni podatek, v kolikor je mogoče iz naslova 

ugotoviti določenega ali določljivega posameznika (npr. marjan.marjan@yahoo.com ali 

sns.si), sindikalno pripadnost (jože.novak@sindkatxy.si, ti podatki so tudi občutljivi osebni 

podatki), sorodstvo (zadeva: Prosim te za sestrsko uslugo) in drugačna razmerja, 

premoženjsko stanje (zadeva: Kdaj bo nakazilo, sem brez denarja) itd. (Mišič 2017). 

Izjema, ki ne pomeni posega v zasebnost zaposlenega, je npr. blokiranje posameznih 

internetnih strani ali telefonskih številk. S takim dejanjem delodajalec ne poseže 

nesorazmerno v pravice zaposlenega, če sploh poseže (Klemenčič 2007, 7/3, 6). 

Tako glede e-pošte, uporabe interneta kot tudi službenih telefonov velja, da lahko delodajalec 

svoje legitimne interese (disciplina na delovnem mestu, preprečitev odtekanja poslovnih 

skrivnosti ipd.) uveljavlja tudi z omejenim nadzorom zaposlenega, vendar morajo biti njegovi 

ukrepi sorazmerni legitimnemu cilju, ki ga zasleduje. Zaposleni morajo biti vnaprej 

seznanjeni z razlogi in obsegom nadzora (Klemenčič 2007, 7/3, 6). 

 nformacijski pooblaščenec o nadzoru elektronske pošte zaposlenega 

Informacijski pooblaščenec je na vprašanje, ali lahko delodajalec vsa elektronska sporočila 

delavca kopira na trdi disk oziroma arhivira elektronsko pošto delavca, odgovoril (mnenje  

številka 092-4/2006/536), da je kakršenkoli nadzor zasebne elektronske pošte, tudi na 



20 

 

delovnih sredstvih v lasti delodajalca, nedopusten in nezakonit, če delavec predhodno o tem 

ni bil obveščen oz. s tem seznanjen.  

Predpisi sicer dajejo delodajalcu pravico do snemanja elektronske pošte delavcev, v kolikor je 

namen snemanja podatkov na trde diske varovanje poslovnih podatkov, ki se na njih nahajajo, 

in bi njihova izguba ali uničenje delodajalcu lahko povzročila škodo. Vendar je potrebo vedno 

tehtati med interesom delodajalca, ki ima pravico do oblasti nad svojimi sredstvi, in delavca, 

ki ima pravico do zasebnosti na delovnem mestu. Delodajalec ima tako načeloma pravico 

pregledovati vsebine računalnikov zaposlenih, v kolikor s tem ščiti svojo lastnino, poslovne 

interese in podatke. Seveda pa je pri tem pomembo, da je nadzor urejen tudi v internih aktih, o 

katerih mora bit delavec obveščen. V kolikor ima delodajalec v svojem aktu določeno, da se 

dovoljuje uporaba računalnika tudi v zasebne namene, nima pravice pregledovati tistih zbirk, 

iz katerih nedvoumno izhaja, da so last delavca. V nasprotnem primeru, tj. v kolikor 

delodajalec v svojem internem aktu ne dovoljuje uporabe svoje opreme v zasebne namene, je 

tveganje ob taki uporabi na strani delavca. Kljub temu pravica delodajalca, da vpogleda v take 

podatke, ni absolutna, omejuje jo pravica delavca do zasebnosti, kot izhaja iz Ustave in 

Evropske konvencije o človekovih pravicah (Bien Karlovšek in Lampe 2007b, 9/2, 7). 

4.2.2 Video nadzor 

V primeru video nadzora na delovnem mestu je ZVOP-1 strožji kot pri navadnem video 

nadzoru in dovoljuje njegovo izvajanje le v izjemnih primerih, in sicer ko je to nujno za 

varnost ljudi in premoženja ali varovanje tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti in seveda 

tega ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi (Mišič 2017). 

Navedeno pomeni, da mora upravljavec osebnih podatkov zelo dobro premisliti o pomenu 

dobrine, ki jo želi varovati z video nadzorom, ali je to res edini in najmilejši način nadzora, ali 

ni mogoče dobrine zavarovati tudi z drugimi ukrepi, npr. z varnostniki, s kamerami na vhodu 

in izhodu ipd. Ob tem mora delodajalec dosledno spoštovati taksativno naštete primere, ko je 

video nadzor delovnih mest dovoljen. Dovoljen je v primeru zagotavljanja varnosti ljudi ali 

premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti. Ko so izpolnjene vse 

zahteve po ZVOP-1, zakon določa, da se mora delodajalec tudi posvetovati z 

reprezentativnim sindikatom ter pisno obvestiti delavce o izvajanju video nadzora. Glede 

posvetovanja z reprezentativnim sindikatom ZVOP-1 ne postavlja zahteve, da je potrebno 

pridobiti soglasje sindikata, pač pa določa, da se je potrebno z njim posvetovati (Mišič 2017). 

V 77. členu ZVOP-1 prepoveduje izvajati video nadzor v prostorih delodajalca izven 

delovnega mesta delavca, in sicer predvsem v garderobi, dvigalu in sanitarnem prostoru. Tak 

video nadzor bi bil lahko dovoljen le v profesionalnem filmskem studiu ali televizijski režiji, 

kjer profesionalne naprave stanejo tudi nekaj sto tisoč evrov, so pa relativno majhne in jih je 

lahko odnesti iz prostora (npr. v žepu). V takšnih primerih je torej video nadzor izven 

delovnega mesta upravičen. 
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Manj strogo ureja zakon video nadzor dostopa v uradne poslovne prostore. Slednji se lahko na 

podlagi 75. člena ZVOP-1 izvaja, v kolikor je potrebno, da se zagotovi ustrezna varnost ljudi 

in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa iz poslovnih prostorov in če 

zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Izrecno pa 76. člen določa prepoved 

video nadzora notranjosti stanovanjskih stavb in vhodov v stanovanja.  

Zbirka osebnih podatkov v zvezi z dostopom v uradne službene prostore mora vsebovati 

posnetek posameznika (slika oziroma glas), datum in čas vstopa v prostor in izstopa iz njega, 

lahko pa vsebuje tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega 

prebivališča, zaposlitev, številko njegovega osebnega dokumenta in podatek o vrsti osebnega 

dokumenta ter razloge vstopa, če se navedeni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom 

videonadzornega sistema. Vsi ti podatki se lahko hranijo največ eno leto, nato pa se izbrišejo 

(Cerar 2007, 4/13, 5). 

V 74. členu ZVOP-1 določa, da mora oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja video 

nadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki 

omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne 

izvajati nadzor, vsebovati pa mora naslednje informacije: da se izvaja nadzor, naziv osebe 

javnega ali zasebnega sektorja, ki nadzor izvaja, in telefonsko številko za pridobitev 

informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema. 

4.2.3 Pametne kartice 

Zelo pogosto je evidentiranje prisotnosti na delovnih mestih s pametno kartico. Gre za 

evidentiranje prihoda na delovno mesto in odhoda z njega. Pametno kartico je leta 1974 

izumil francoski novinar Juan Moreno. Narejena je iz plastike, njena osebnost pa sta vgrajen 

mikroprocesor in pomnilnik. Nanjo pa se lahko shranijo osebni podatki (Wikipedia 2017). 

Zakonodaja ne govori izrecno o pametnih karticah, se pa v ZVOP-1 pojavi njihova funkcija, 

to je evidenca vstopov in izstopov iz prostora. Kartica lahko beleži le prihode in odhode ali pa 

tudi poda identifikacijo lastnika kartice. 

ZOVP-1 v 82. členu določa, da oseba javnega ali zasebnega prava lahko za namene varovanja 

premoženja, življenja ali telesa posameznika ter reda v njenih prostorih od posameznika, ki 

namerava vstopiti ali izstopiti, zahteva navedbo določenih osebnih podatkov. Torej 

delodajalec (podjetje ali subjekt javnega prava – občina) lahko vodi evidenco vstopov in 

izstopov, ki velja za uradno evidenco. Beleži lahko osebne podatke, kot so osebno ime, 

številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega prebivališča, zaposlitev, datum, ura in 

razlog vstopa ali izstopa. Delavci imajo tako na evidenčnih urah pogosto možnost izbire 

podatkov, npr. prihod, odhod, službeni odhod, bolniški izhod ipd. Evidenca prihodov in 

odhodov se lahko hrani največ tri leta. 
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 nformacijski pooblaščenec o uporabi registrskih kartic zaposlenih  

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, ali lahko delodajalec pri prenovi sanitarij za 

zaklepanje in odklepanje vrat namesti mehanizem za odpiranje z registrirnimi karticami 

zaposlenih. Informacijski pooblaščenec je v uvodnih določbah razložil (mnenje številka 0712-

248/2006/2), da pomeni uporaba registrirne kartice zaposlenih za zaklepanje in odklepanje 

sanitarij poseg v zasebnost v smislu 35. člena Ustave RS, ki zagotavlja nedotakljivost 

človekove zasebnosti ter osebnih pravic. Obenem je bila podana razlaga, da se kartica lahko 

uporablja za sanitarije le v primeru, ko služi zgolj kot ključ za odklepanje oz. zaklepanje vrat 

in torej ne beleži in shranjuje osebnih podatkov (Bien Karlovšek in Lampe 2007c, 9/8, 1). 

4.2.4 Prisluškovanje telefonskim klicem in njihovo snemanje 

Samodejno snemanje telefonskih pogovorov je dopustno npr. za zagotavljanje kakovosti 

storitev s strankami. Tovrstno snemanje je dovoljeno, če sta oba udeleženca o tem vnaprej 

obveščena. ZEKom-1 namreč v šestem odstavku 103. člena določa, da lahko naročnik ali 

uporabnik komunikacijo snema, vendar mora pošiljatelja oziroma prejemnika komunikacije o 

tem obvestiti ali delovanje snemalne naprave prilagoditi tako, da je o njenem delovanju 

pošiljatelj oziroma prejemnik komunikacije obveščen (npr. avtomatski odzivnik). 

 rimer nadzora porabe službenega telefona 

Legitimen cilj, ki ga delodajalec zasleduje v primeru uporabe službenega mobilnega telefona, 

je, da ne nosi stroškov za zasebne klice zaposlenega. Popolna prepoved uporabe službenega 

telefona v zasebne namene bi bila – vsaj glede na tujo sodno prakso – nesorazmerna, prav 

tako bi bilo nezakonito avtomatično ali arbitrarno pregledovanje izpiskov klicanih številk in 

prejetih klicev. Lahko pa delodajalec postavi zgornji znesek mesečne porabe. Če je ta 

prekoračen, zaposlenega pozove, naj plača razliko. Šele v primeru spora ima delavec na 

razpolago, da z izpiskom, ki ga najprej dobi v roke sam in ne delodajalec, utemeljuje višji 

znesek. Povedano drugače: zgolj sum o prekomerni uporabi službenega telefona v zasebne 

namene ne bo skoraj nikoli opravičeval posega v zasebnost zaposlenega s strani delodajalca, 

ker ima delodajalec za dosego istega cilja na razpolago milejše ukrepe (Klemenčič 2007, 7/3, 

8). 

4.2.5 Biometrija 

V praksi je opaziti vedno večje zanimanje za biometrijske ukrepe. Delodajalci jih želijo uvesti 

za raznovrstne namene, največkrat za namene beleženja prisotnosti na delovnem mestu in za 

namene opravljanja dejavnosti in varovanja premoženja oziroma poslovnih skrivnosti. 

Zagotovo je večje zanimanje za biometrijske ukrepe tudi posledica pestrejše ponudbe 

biometričnih čitalcev. Vzroke za večje povpraševanje pa lahko najdemo tudi v tehničnem 

napredku in družbenih razmerah (Bien Karlovšek 2007b, 8/1, 2). 
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Poenostavljeno bi lahko rekli, da je biometrija ali biometrika, kot včasih tudi zasledimo, veda 

o načinih prepoznave ljudi na podlagi njihovih telesnih, fizioloških ter vedenjskih značilnosti, 

ki jih imajo vsi posamezniki, so 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, DNK ter značilne drže (Mišič 2017). 

Pogoji, pod katerimi ZVOP-1 dovoli uporabo biometrijskih ukrepov, so kompleksni in zelo 

podrobno določeni. V 80. členu Zakon tako določa naslednje splošne pogoje za uvedbo 

biometrijskih ukrepov (Bien Karlovšek 2007b, 8/1, 4): 

1. ukrepi morajo biti nujno potrebni za dosego katerega od naslednjih namenov: za 

opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi, za varnost premoženja, za varovanje tajnih 

podatkov in za varovanje poslovne skrivnosti; 

2. ukrepi se lahko izvajajo le nad svojimi zaposlenimi; 

3. zaposleni morajo biti o tem predhodno pisno obveščeni. 

V osnovi ločimo med dvema vrstama biometrijskih ukrepov in posledično med dvema 

vrstama biometričnih čitalcev (Bien Karlovšek 2007b, 8/1, 2): 

1. postopek, s katerim se ugotavljajo lastnosti posameznika, tako da se lahko izvrši njegova 

identifikacija (išče se odgovor na vprašanje: Kdo si?), 

2. postopek, s katerim se primerjajo lastnosti posameznika, tako da se lahko preveri njegova 

identiteta (išče se odgovor na vprašanje: Ali si res tisti, za katerega se izdajaš?). 

Biometrija se zgolj izjemoma lahko uporablja tudi za evidentiranje zaposlenih, in sicer če so 

biometrijski ukrepi nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja 

ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti (Mišič 2017). 

Pomembno pa je opozoriti, da predstavlja vsaka biometrična naprava v osnovi tudi 

biometrijski ukrep, katerega dopustnost je treba preveriti v postopku pred informacijskim 

pooblaščencem. V nobenem primeru ne more delodajalec samostojno oceniti, ali gre pri 

določeni biometrični napravi za dovoljen biometrijski ukrep v smislu ZVOP-1. 

Delodajalci se morajo pri uporabi biometrijske tehnike zavedati, da morajo jasno izkazati  

resnično upravičen razlog, ki terja, da je biometrično preverjanje oz. ugotavljanje identitete 

nujno potrebno, in da namena, ki ga upravljavec zasleduje, ni mogoče doseči zadovoljivo tudi 

z drugimi načini preverjanja oz. ugotavljanja identitete, ki ne vključujejo posegov v zasebnost 

in dostojanstvo posameznika (Mišič 2017). 

4.2.6  Geolokalizacija 

Geolokalizacija pomeni ugotavljanje lokacije posameznika. Direktiva Sveta Evrope 

2002/58/ES v drugem členu določa, da so podatki o lokaciji vsakršni podatki, obdelani v 

elektronski obliki, ki podajajo zemljepisni položaj terminalske opreme uporabnika javno 
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razpoložljive komunikacijske storitve. Geolokalizacija se da opraviti s pomočjo elektronskih 

sledi, ki ji puščajo GPS naprave, bančne kartice, mobilni telefoni, pa tudi osebni računalniki 

(29. člen Delovna skupina za varstvo osebnih podatkov 2005, 2). 

Delovna skupina za varstvo osebnih podatkov (2005, 11), ki je bila ustanovljena za varstvo 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z 29. členom Direktive 95/46/ES 

znotraj Evropske unije, je mnenja, da se lahko geolokalizacijski podatki obdelujejo le v 

posebnih primerih in da mora obdelava podatkov o lokaciji zaposlenih služiti zgolj namenu, 

ki je povezan z dejavnostjo podjetja. Po njihovem mnenju je obdelava takih podatkov 

opravičljiva le, če je opravljena kot del spremljanja prevoza ljudi ali blaga ali za doseganje 

večje varnosti ljudi in blaga ali vozil. 

Ob tem je pomembno, da delodajalec, ki uvede geolokalizacijske ukrepe, ne zbira podatkov o 

lokaciji zaposlenih zunaj delovnega mesta, zato je pomembno, da se vozilom, ki so 

namenjena tudi osebni rabi, omogoči izklop take funkcije (29. člen Delovna skupina za 

varstvo osebnih podatkov 2005, 11). 

Delodajalec tako lahko nadzoruje službena vozila s pomočjo GPS naprav, če izkaže, da 

pridobljene podatke potrebuje zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega 

razmerja ali na podlagi delovnega razmerja (46. člen ZDR-1). Seveda mora biti delavec 

obveščen o takem nadzoru, o nadzoru pa mora biti sprejet tudi interni akt delodajalca. 
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5 EMPIRIČNI DEL: ELEKTRONSKI NADZOR NA DELOVNEM MESTU – 

OZAVEŠČENOST ZAPOSLENIH GLEDE NADZORA IN NJIHOVO 

SPREJEMANJE NADZORA 

V predhodnih poglavjih smo opisali pomembne zakonske določbe in mnenja teoretikov glede 

varovanja zasebnosti na delovnem mestu, obveznosti delodajalca pri varovanju osebnih 

podatkov ter pravice delavcev pri varovanju osebnih podatkov. V petem poglavju bomo 

predstavili rezultate raziskave o ravnanju delodajalcev na področju varovanja zasebnosti v 

delovnem razmerju, ki je bila izvedena med zaposlenimi v storitvenem sektorju v Sloveniji.  

5.1 Namen in cilj raziskave  

Namen zaključne projektne naloge je preučiti raven osveščenosti zaposlenih glede pravice do 

zasebnosti na delovnem mestu in raziskati, ali se zaposleni zavedajo, kje so zakonske meje 

nadzora, ki ga lahko nad njimi izvaja delodajalec, pri čemer smo se osredotočili zlasti na 

elektronski nadzor. Namen naloge je tudi proučiti, do kolikšne mere se zaposleni strinjajo z 

elektronskim nadzorom na delovnem mestu. 

Osrednji cilj naloge je ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo svojih osebnostnih pravic v 

delovnem razmerju in meja, ki jih zakonodaja postavlja delodajalcu pri elektronskem nadzoru 

zaposlenih. Cilj naloge je tudi preveriti, ali so zaposleni pripravljeni za zavarovanje lastne 

zasebnosti na delovnem mestu uveljavljati pravno varstvo.  

V empiričnem delu naloge smo si zastavili naslednje cilje:  

 raziskati, do kolikšne mere udeleženci raziskave poznajo svoje osebnostne pravice v 

delovnem razmerju; 

 ugotoviti, ali udeleženci raziskave vedo, kakšen nadzor izvaja nad njimi delodajalec; 

 ugotoviti, do kolikšne mere udeleženci raziskave dopuščajo nadzor delodajalca; 

 preveriti, ali se udeleženci raziskave z nadzorom, ki ga izvaja delodajalec, strinjajo; 

 preveriti, v kolikšni meri udeleženci ocenjujejo, da bi v primeru nezakonitega nadzora 

delodajalca proti njemu uporabili pravna sredstva.   

Na podlagi navedenih ciljev smo za potrebe sinteze teoretičnega in empiričnega dela zastavili 

naslednje trditve: 

 Zaposleni se zavedajo pomena varstva osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem 

mestu. 

 Zaposleni poznajo zakonodajo na področju varstva zasebnosti in omejitve, ki jih glede 

elektronskega nadzora delodajalcu postavlja zakonodaja. 

 Delavci so pripravljeni uveljaviti oziroma so uveljavljali pravno varstvo v primeru kršitve 

varstva osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu. 
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5.2 Metodologija in potek raziskave  

V empiričnem delu smo se odločili, da bomo za raziskavo uporabili eno izmed kvantitativnih 

metod zbiranja podatkov, in sicer anketo z zaprtimi tipi vprašanj, ki sodelujočemu ponujajo 

odgovore, sam pa izbere enega. Za zaprti tip vprašanj smo se odločili, ker sta tako primerjava 

odgovorov in analiza vprašalnikov enostavnejši, lažje smo potrdili ali ovrgli postavljene 

trditve, spraševanci hitreje in lažje odgovarjajo, zaradi česar obstaja večja verjetnost 

sodelovanja, potrebnega je manj časa za pridobitev večjega števila rešenih anket (zlasti pri 

spletnih anketah), poleg navedenega omogočajo naprednejše statistične analize. Uporabili 

smo tudi vprašanje z mersko lestvico. Pri ocenjevanju sklopa več trditev smo uporabili 

Likertovo lestvico, in sicer 5-stopenjsko. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega anketiranja, saj je na ta način lažje priti do 

večjega števila anketirancev. Ljudje namreč hitreje odgovorijo s kliki kot pa pisanjem. Pri 

nekaterih sodelujočih je bila potrebna dodatna spodbuda, vendar so si nato le vzeli čas in 

poklikali svoje odgovore. Ne gre zanemariti dejstva, da so bile določene ankete izpolnjenene 

preko povezave Facebook, kar kaže na vse večjo popularnost družbenih omrežij tudi v luči 

raziskav. 

Namen raziskave je bil doseči čim več oseb, ki so v delovnih razmerjih, saj se danes čisto na 

vsakem delovnem mestu srečujemo z uporabo sodobnih tehnologij. Ne samo javni sektor in 

večje korporacije, tudi določene trgovine uporabljajo evidentiranje s pametnimi karticami, 

prav tako pa tudi zaposleni v trgovinah uporabljajo elektronsko pošto, kar velja zlasti za 

vodje. Povezavo na spletno anketo smo tako poslali na naslove različnih podjetij in znancev, 

ki so zaposleni v posameznih podjetjih, ti pa so nato anketo posredovali ostalim zaposlenim v 

njihovem podjetju. 

Največ anket je bilo rešenih na podlagi neposrednega klika na anketno povezavo v elektronski 

pošti, 82 anketnih vprašalnikov je bilo izpolnjenih lastnoročno.  

V vprašalniku smo vprašanja razdelili na osem vsebinsko zaokroženih področij, in sicer:  

1. poznavanje področja osebnih podatkov, 

2. uporaba pametnih kartic, 

3. preverjanje identitete s pomočjo biometrije, 

4. uporaba video nadzora znotraj organizacije, 

5. nadzor telefonskih pogovorov, 

6. blokiranje spletnih strani, 

7. uporaba elektronske pošte, 

8. varnost osebnih podatkov pri delodajalcu. 

Posamezne sklope vprašalnika so sestavljala vprašanja zaprtega tipa. Vsako vprašanje je 

imelo en pravilen odgovor. Določena vprašanja so vsebovala trditve, ki so jih morali 
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anketiranci ovrednotiti na podlagi 5-stopenjske lestvice. Stopnje so bile naslednje: 1 – sploh 

ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti drži niti ne drži, 4 – drži, 5 – popolnoma drži. 

Predpostavljali smo, da vsi anketiranci na svojem delovnem mestu nimajo stika z vsebino 

vseh vprašanj, zato smo dopustili, da so lahko nekatera vprašanja pustili neizpolnjena. V 

spletni anketi jih je, v kolikor so nikalno odgovorili na določeno vprašanje (npr. na vprašanje 

Ali imate službeni prenosni telefon?), preusmerilo na vprašanje v drugem sklopu.  

Anketa je bila za reševanje na voljo mesec in pol (od 20. 10. 2017 do 15. 12. 2017), dokončal 

in pravilno izpolnil jo je 201 anketiranec.  

Vse zbrane podatke smo razvrstili v Excelovo tabelo. Pri analizi zbranih podatkov smo za 

klasična vprašanja zaprtega tipa izbrali izračun v odstotkih ter prikaz v tortnem grafu, ki 

najbolj nazorno in razumljivo prikazujejo odgovore. Za vprašanja z mersko lestvico pa smo 

uporabili izračun aritmetične sredine in prikaz v paličnem grafu. Anketiranci so posameznim 

trditvam podajali določeno oceno od 1 do 5, izračun aritmetične sredine je odgovoru dal 

mejno vrednost, ki je najbolje opisovala enotno mnenje anketirancev, ki so odgovorili na 

vprašanje. 

5.3 Analiza rezultatov raziskave 

Odgovore anketnih vprašalnikov smo razvrstili v Excelovo tabelo in rezultate prikazali v 

odstotkih ter v obliki aritmetične sredine – povprečne ocene. Vsi rezultati so v nadaljevanju 

prikazani z grafikoni in tabelami. 

5.3.1 Demografski podatki 

Iz Slike 1 lahko razberemo, da je v anketi sodelovalo več žensk kot moških, in sicer je izmed 

201 anketiranca anketo rešilo 62,19 odstotka žensk in 37,81 odstotka moških. 



28 

 

 

Slika 1: Struktura anketirancev glede na spol 

V Preglednici 1 in na Sliki 2 prikazujemo starostne skupine anketirancev, ki so odgovorili na 

vprašanja v anketi. V največjem številu sta bili zastopani skupini od 35 do 45 let (46 

odstotkov) in od 25 do 35 let (34 odstotkov), sledijo anketiranci v starostni skupini od 45 do 

55 let (18 odstotkov). Iz starostne skupine do 25 let so anketo rešili le 4 anketiranci (2 

odstotka). Vprašalnika ni rešil nihče iz starostne skupine nad 55 let. 

Preglednica 1: Struktura anketirancev glede na starost 

Starost Št. anketirancev Odstotek 

Do 25 let 4 2,00 % 

Od 25 do 35 let 69 34,00 % 

Od 35 do 45 let 93 46,00 % 

Od 45 do 55 let 35 18,00 % 

Nad 55 let 0 0,00 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

37,81 % 

 62,19 % 

Moški

Ženski
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Slika 2: Struktura anketirancev glede na starost 

Anketirance smo nato vprašali, koliko let so že zaposleni v organizaciji, v kateri trenutno 

delajo. V Preglednici 2 in na Sliki 3 prikazujemo skupine anketirancev glede na delovno dobo 

ali staž v organizaciji. V največjem številu sta bili zastopani skupini, ki v organizaciji delata 

od 5 do 10 let (27,86 odstotka) in od 10 do 20 let (25,37 odstotka). Sledijo zaposleni s stažem 

v organizaciji do 3 leta (19,90 odstotka), tem pa zaposleni, ki v organizaciji delajo od 3 do 5 

let (14,93 odstotka). Na zadnjem mestu so zaposleni, ki imajo v organizaciji nad 20 let 

delovne dobe (11,94 odstotka). 

Preglednica 2: Struktura anketirancev glede na staž v organizaciji 

Staž v organizaciji Št. anketirancev Odstotek 

Do 3 let 40 19,90 % 

Od 3 do 5 let 30 14,93 % 

Od 5 do 10 let 56 27,86 % 

Od 10 do 20 let 51 25,37 % 

Nad 20 let 24 11,94 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

1,99 % 

34,33 % 

46,27 % 

17,41 % 

0,00 % 

Do 25 let

Od 25 do 35 let

Od 35 do 45 let

Od 45 do 55 let

Nad 55 let
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Slika 3: Struktura anketirancev glede na staž v organizaciji 

5.3.2 Analiza vprašanj o poznavanju zakonodaje na področju elektronskega nadzora in 

varovanja osebnih podatkov med zaposlenimi 

V teoretičnem delu smo povzeli zakonodajo na področju varovanja zasebnosti na delovnem 

mestu s poudarkom na elektronskem nadzorovanju zaposlenih. Zanimalo nas je, kako 

anketiranci dojemajo svoje poznavanje zakonodaje na področju elektronskega nadzora 

zaposlenih. V četrtem vprašanju smo tako anketirance povprašali, kako ocenjujejo svoje 

poznavanje zakonodaje na področju elektronskega nadzora. Kot je razvidno iz Preglednice 3 

in s Slike 4, je večina anketirancev, in sicer 37,31 odstotka, odgovorila, da zakonodajo na tem 

področju pozna slabo, 33,83 odstotka anketirancev je odgovorilo, da jo poznajo srednje, 14,93 

odstotka pa, da jo poznajo dobro. Le peščica anketirancev je odgovorila, da to zakonodajo 

pozna odlično (4,48 odstotka). Spodbudno pa je, da je le 8,45 odstotka anketirancev 

odgovorilo, da zakonodajo na področju elektronskega nadzora poznajo zelo slabo.   

Preglednica 3: Analiza poznavanja zakonodaje na področju elektronskega nadzora 

zaposlenih 

Kako bi ocenili vaše poznavanje zakonodaje na področju 

elektronskega nadzora zaposlenih? 

Št. anketirancev Odstotek 

Slabo 75 37,31 % 

Srednje 68 33,83 % 

Dobro 30 14,93 % 

Zelo slabo 17 8,45 % 

Odlično 9 4,48 % 

Ne želim odgovarjati 2 1,00 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

19,90 % 

14,93 % 

27,86 % 

25,37 % 

11,94 % 
Do 3 let

Od 3 do 5 let

Od 5 do 10 let

Od 10 do 20 let

Nad 20 let
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Slika 4: Analiza poznavanja zakonodaje na področju elektronskega nadzora zaposlenih 

Anketirance smo povprašali, kaj je po njihovem mnenju osebni podatek. Preglednica 4 in 

Slika 5 kažeta, da večina anketirancev pozna definicijo osebnega podatka in je torej na 

vprašanje odgovorila pravilno (87,06 odstotka), tj. da je to katerikoli podatek, ki se nanaša na 

posameznika, in je lahko v katerikoli obliki. 8,96 odstotka anketirancev je odgovorilo, da je 

osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, 3,98 odstotka sodelujočih v 

anketi pa je odgovorilo, da je osebni podatek katerikoli podatek v elektronski obliki, ki se 

nanaša na posameznika. 

Preglednica 4: Analiza poznavanja definicije osebnega podatka 

Kaj od navedenih odgovorov je po vašem mnenju osebni podatek? Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Je katerikoli podatek v elektronski obliki, ki se nanaša na posameznika. 8 3,98 % 

Je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. 18 8,96 % 

Je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, in je lahko v 

katerikoli obliki. 

175 87,06 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

8,46 % 

37,31 % 

33.83 % 

14,93 % 

4,48 % 

1,00 % 

Zelo slabo

Slabo

Srednje

Dobro

Odlično

Ne želim odgovarjati
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Slika 5: Analiza poznavanja definicije osebnega podatka 

 

Iz Preglednice 4 in s Slike 5 lahko razberemo, da večina anketirancev pozna definicijo 

osebnega podatka.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je bilo anketirancem znotraj organizacije predstavljeno, 

kaj so osebni podatki in kako z njimi ravnati, zato smo jih o tem povprašali. Iz Preglednice 5 

in s Slike 6 lahko razberemo, da je večina, to je 41,30 odstotka anketirancev, odgovorila 

pritrdilno, kar pomeni, da jim je bilo znotraj organizacije predstavljeno, kaj so osebni podatki 

in kako z njimi ravnati. 37,81 odstotka anketirancev je odgovorilo, da jih delodajalci niso 

seznanili z definicijo osebnega podatka ter načini, kako z njimi ravnati. 11,44 odstotka pa jih 

je na vprašanje odgovorilo, da ne vedo. Takih, ki so se o tem pozanimali sami, pa je 9,45 

odstotka. 

Preglednica 5: Analiza seznanjanja anketirancev z osebnimi podatkih s strani 

delodajalca 

Ali vam je bilo znotraj organizacije predstavljeno, kaj so 

osebni podatki in kako z njimi ravnati? 

Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Da 83 41,30 % 

Ne 76 37,81 % 

Pozanimal sem se sam 19 9,45 % 

Ne vem 23 11,44 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

3,98 % 

8,96 % 

87,06 % 

Je katerikoli podatek v
elektronski obliki, ki se
nanaša na posameznika.

Je katerikoli podatek, ki se
nanaša na posameznika.

Je katerikoli podatek, ki se
nanaša na posameznika, v
katerikoli obliki.
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Slika 6: Analiza seznanjanja anketirancev z osebnimi podatki s strani delodajalca 

5.3.3 Analiza vprašanj o poznavanju pravic do pravnega varstva in uveljavljanju 

pravnega varstva med zaposlenimi 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo anketirancem predstavili definicijo občutljivih 

osebnih podatkov: » bčutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali 

narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, 

zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali 

evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so 

tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s 

kakšno od prej navedenih okoliščin.« Nato nas je zanimalo, kdaj je po njihovem mnenju 

delodajalec upravičen do obdelovanja občutljivih osebnih podatkov. Pri navedenem vprašanju 

so bili pravilni trije odgovori, eden pa je bil popolnoma napačen, in sicer je bil to odgovor »če 

je obdelava nujno potrebna zaradi boljšega nadzora delodajalca nad zaposlenim«.  

Kot lahko razberemo iz Preglednice 6 in s Slike 7 je večina anketirancev (55,72 odstotka) 

odgovorila, da lahko delodajalec obdeluje občutljive osebne podatke le, če je posameznik 

(zaposleni) podal pisno privolitev. Ostala slaba polovica anketirancev (40,30 odstotka) pa je 

odgovorila, da lahko delodajalec obdeluje občutljive osebne podatke, v kolikor je ogroženo 

življenje in telo posameznika – zaposlenega, na katerega se osebni podatki nanašajo. 3,98 

odstotka anketirancev je popolnoma napačno sklepalo, da je obdelava dopustna, če je nujno 

potrebna zaradi boljšega nadzora delodajalca nad zaposlenim. Nihče ni izbral odgovora, da je 

obdelava dopustna, če občutljive osebne podatke za namene zdravstvenega varstva 

prebivalstva ali posameznikov ter vodenja ali opravljanja varstvenih služb obdelujejo 

zdravstveni delavci v skladu z zakonom. 

Iz navedenega lahko razberemo, da večina razume pomen varovanja osebnih občutljivih 

podatkov ter pomen obdelave le-teh v primeru ogrožanja življenja in zdravja posameznika.  

41,29 % 

37,81 % 

9,45 % 

11,44 % 

Da

Ne

Pozanimal sem se sam

Ne vem
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Preglednica 6: Analiza poznavanja dopustnosti obdelave občutljivih osebnih podatkov 

Prosim, obkrožite, v katerih primerih, ki so navedeni spodaj, je po vašem 

znanju in vedenju delodajalec upravičen, da lahko obdeluje občutljive 

osebne podatke. 

Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Če je posameznik (zaposleni) podal pisno osebno privolitev. 112 55,72 % 

Če je obdelava podatkov nujno potrebna zaradi varovanja življenja in 

telesa posameznika – zaposlenega, na katerega se podatki nanašajo. 

81 40,30 % 

Če je obdelava nujno potrebna zaradi boljšega nadzora delodajalca nad 

zaposlenim. 

8 3,98 % 

Če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva ali posameznikov 

ter vodenja ali opravljanja varstvenih služb obdelujejo zdravstveni 

delavci v skladu z zakonom. 

0 0,00 % 

SKUPAJ 201 100,00  % 

 

 

Slika 7: Analiza poznavanja dopustnosti obdelave občutljivih osebnih podatkov 

V nadaljevanju smo anketirancem postavili trditvi, vezani na delodajalčevo spoštovanje 

zasebnosti delavca. Sodelujoči v anketi so morali oceniti, ali čutijo, da delodajalec spoštuje 

njihovo zasebnost. 

Anketirani so z oceno 3,50 (na lestvici od 1  do 5) ocenili trditev, da delodajalec dosledno in v 

skladu z zakonom varuje osebne podatke zaposlenih. Prav tako se načeloma strinjajo 

(povprečna ocena 3,59 na lestvici od 1 do 5) s trditvijo, da delodajalec dosledno spoštuje 

55,72 % 
40,03 % 

3,98 % 

0,00 % 
Če je posameznik (zaposleni) podal
pisno osebno privolitev.

Če je obdelava podatkov nujno
potrebna zaradi varovanja življenja in
telesa posameznika - zaposlenega, na
katerega se podatki nanašajo.

Če je obdelava nujno potrebna zaradi
boljšega nadzora delodajalca nad
zaposlenim.

Če jih za namene zdravstvenega
varstva prebivalstva ali posameznikov
ter vodenja ali opravljanja varstvenih
služb obdelujejo zdravstveni delavci v
skladu z zakonom.
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zasebnost zaposlenih. Rezultati kažejo na veliko mero zaupanja med delavcem in 

delodajalcem. Povprečni oceni sta prikazani na Sliki 8. 

 

Slika 8: Povprečni oceni trditev, vezanih na delodajalčevo spoštovanje zasebnosti 

delavcev 

Udeležence raziskave smo nato povprašali, ali so kdaj zahtevali vpogled v svoje osebne 

podatke, ali zaupajo svojemu delodajalcu, da ustrezno varuje njihove osebne podatke pred 

nepooblaščenimi osebami, ter kako bi se odzvali v primeru kršitev. 

Anketiranci večinoma niso nikoli zahtevali vpogleda v svoje osebne podatke, so pa trditvi 

dodelili povprečno oceno 3,46 (na lestvici od 1 do 5), kar bi pomenilo, da so v preteklosti 

vendarle že kdaj zahtevali vpogled v svoje osebne podatke. Anketirani niso popolnoma 

prepričani, da drugi zaposleni in nepooblaščene osebe ne dostopajo do njihovih osebnih 

podatkov, trditev so namreč ocenili s 3,10. Sicer pa so načeloma prepričani, da nepooblaščene 

osebe ne dostopajo do osebnih podatkov (ocena 3,15). Sodelujoči v anketi bi v primeru, če bi 

delodajalec kršil njihovo pravico do zasebnosti in z njim ne bi mogli doseči dogovora o 

prenehanju kršitve, razmišljali o sprožitvi sodnega postopka, trditvi so namreč podali oceno 

3,17. Sicer pa je večina anketiranih odgovorila, da zoper delodajalca v preteklosti ni bil 

sprožen spor na sodišču zaradi kršitve varstva osebnih podatkov (povprečna ocena 2,32). Prav 

tako menijo, da ne more kar vsak vpogledati v osebne podatke zaposlenih, trditvi so namreč 

dali nizko povprečno oceno 2,24. Rezultati so prikazani v Preglednici 7. 

  

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

MOJ DELODAJALEC DOSLEDNO IN V SKLADU Z 
ZAKONOM VARUJE OSEBNE PODATKE 

ZAPOSLENIH.  

MOJ DELODAJALEC DOSLEDNO SPOŠTUJE 
ZASEBNOST ZAPOSLENIH. 
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Preglednica 7: Analiza trditev, vezanih na varstvo osebnih podatkov 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

Nikoli nisem zahteval vpogleda v svoje 

osebne podatke. 

18 38 27 70 48 3,46 

V primeru, da bi se na delovnem mestu zgodil 

poseg v mojo pravico do zasebnosti in se z 

delodajalcem ne bi mogel dogovoriti glede 

prenehanja posegov, bi bil pripravljen sprožiti 

tudi sodni spor zoper delodajalca. 

20 45 49 55 32 3,17 

Prepričan sem, da nepooblaščene osebe ne 

dostopajo do osebnih podatkov. 

21 47 45 56 32 3,15 

Prepričan sem, da drugi zaposleni in 

nepooblaščene osebe ne dostopajo do mojih 

osebnih podatkov. 

24 45 51 48 33 3,10 

Zoper delodajalca je bil v preteklosti/je 

trenutno sprožen spor na sodišču zaradi 

kršitve varstva osebnih podatkov. 

59 72 33 20 17 2,32 

Vsak lahko prosto vpogleda v osebne podatke 

drugih zaposlenih. 

69 65 32 19 16 2,24 

5.3.4 Analiza vprašanj o uporabi pametnih kartic 

Anketirance smo nato povprašali po uporabi pametnih kartic v njihovi organizaciji. Polovica 

anketiranih (49,75 odstotka) na svojem delovnem mestu uporablja pametno kartico, druga 

polovica anketiranih (50,25 odstotka) pa pametne kartice ne uporablja. 

Preglednica 8: Uporaba pametnih kartic 

Ali v vaši organizaciji uporabljate pametne kartice 

(beleženje prihoda in odhoda, identifikacija oseb)? 

Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Da 100 49,75 % 

Ne 101 50,25 % 

Ne vem 0 0,00 % 

Ne želim odgovoriti 0 0,00 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

V Preglednici 9 prikazujemo odgovore na trditve, ki se nanašajo na sklop o uporabi pametnih 

kartic. Trditve je vrednotilo 100 anketirancev. Iz preglednice lahko razberemo, da so trditve 

prejele v povprečju ocene nad 3 (na lestvici od 1 do 5), kar pomeni, da se anketiranci 

načeloma strinjajo s trditvijo, da delodajalec uporablja pametne kartice zato, da ima večji 
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nadzor nad zaposlenimi (povprečna ocena 3,44). Anketirancem se sicer zdi uporaba pametnih 

kartic smotrna (3,50), po  drugi strani pa tudi nepotrebna (3,27). Anketirani se delno strinjajo 

z dvema trditvama, in sicer s trditvijo, da služi uporaba pametnih kartic predvsem za 

evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu (3,20), in s trditvijo, da so pametne kartice znak 

napredka tehnologije (3,20). Najnižjo oceno (3,01) so anketirani dodelili trditvi, da 

delodajalec s pametnimi karticami pripomore k večji varnosti zaposlenih. 

Preglednica 9: Analiza trditev o uporabi pametnih kartic 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

Uporaba pametnih kartic je smotrna. 11 11 14 45 19 3,50 

Delodajalec uporablja pametne kartice zato, 

da ima večji nadzor nad zaposlenimi. 

11 10 27 28 24 3,44 

Uporaba pametnih kartic je nepotrebna. 13 17 18 34 18 3,27 

Uporaba pametnih kartic služi zgolj 

hitrejšemu evidentiranju prisotnosti na 

delovnem mestu. 

13 15 25 33 14 3,20 

Uporaba pametnih kartic kaže na napredek v 

tehnologiji in ne poseg v zasebnost delavca. 

13 15 25 33 14 3,20 

Z uporabo pametnih kartic delodajalec 

zagotavlja večjo varnost zaposlenih. 

16 21 20 32 11 3,01 

5.3.5 Analiza vprašanj o uporabi biometrije 

Uporaba biometričnih podatkov pri nas ni pogost način preverjanja identitete. To potrjujejo 

tudi rezultati ankete. Iz Preglednice 10 in s Slike 9 je namreč razvidno, da je le 6 anketirancev 

(2,99 odstotka) izmed vseh anketiranih odgovorilo, da v njihovi organizaciji preverjajo 

identiteto s pomočjo biometrije. Pri 96,51 odstotka anketiranih znotraj organizacije ne 

preverjajo identitete s pomočjo biometrije. Ena oseba je odgovorila, da tega ne ve. 

Preglednica 10: Preverjanje identiteto s pomočjo biometrije (prstnih odtisov) 

Ali v vaši organizaciji preverjajo identiteto s pomočjo biometrije 

(prstnih odtisov)? 

Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Da 6 2,99 % 

Ne 194 96,51 % 

Ne vem 1 0,50 % 

Ne želim odgovoriti 0 0,00 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 
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Slika 9: Preverjanje identitete s pomočjo biometrije (prstnih odtisov) 

Sledile so trditve, vezane na uporabo biometrije znotraj organizacije. Sodelujoči v anketi so 

morali med drugim oceniti, ali občutijo oddajo prstnih odtisov kot poseg v zasebnost in ali 

lahko delodajalec z odvzemom prstnih odtisov zaščiti delavce pred kaznivimi dejanji oz. 

hitreje odkrije kršitelje. 

V Preglednici 11 in na Sliki 10 prikazujemo odgovore na trditve, ki se nanašajo na sklop o 

uporabi biometrije znotraj organizacije. Trditve je vrednotilo 6 anketirancev. Iz povprečnih 

ocen lahko razberemo, da večina anketirancev meni, da želi delodajalec z biometrijo imeti 

večji nadzor nad zaposlenimi (3,67). Prav tako večina od 6 anketirancev čuti odvzem prstnih 

odtisov kot poseg v zasebnost (3,33). Zelo različno so anketirani ocenili trditev, da lahko 

delodajalec z biometrijo zaščiti delavce pred kaznivimi dejanji, anketirani so namreč izbrali 

različne stopnje strinjanja, skupna povprečna ocena pa je znašala 3,17, kar kaže na to, da 

večina meni, da lahko odvzem prstnih odtisov pomeni hitrejše odkrivanje kršiteljev. Večina 

od 6 anketiranecev tudi meni, da je odvzem prstnih odtisov nepotreben (3,00). Prav tako se 

anketirani zaradi uporabe biometrijskih tehnik ne počutijo nič bolj varni (3,00). Večina 

anketiranih ni popolnoma prepričana, da imajo v podjetju pravilnik o uporabi biometrijskih 

tehnik, ki je objavljen (3,00). Ob oddaji prstnih odtisov se anketirani ne počutijo izrazito 

nelagodno (2,83). S trditvijo, da lahko delodajalec z biometrijo zagotavlja večjo varnost v 

podjetju, se večina anketiranih ne strinja (2,33). 

  

2,99 % 

96,52 % 

0,50 % 

0,00 % 

Da

Ne

Ne vem

Ne želim odgovoriti
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Preglednica 11: Analiza trditev o uporabi biometrije znotraj organizacije 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocen 

Delodajalec želi z biometrijo imeti večji 

nadzor nad zaposlenimi. 

0 1 2 1 2 3,67 

Odvzem prstnih odtisov v podjetju zame 

pomeni poseg v zasebnost. 

1 0 1 4 0 3,33 

Z biometrijo lahko delodajalec zaščiti delavce 

pred kaznivimi dejanji in hitreje odkrije 

kršitelje. 

1 1 1 2 1 3,17 

Preverjanje zaposlenih preko prstnih odtisov je 

nepotrebno. 

0 2 3 0 1 3,00 

Kot zaposleni se počutim bolj varnega ob 

uporabi biometrije – prstnih odtisov. 

0 1 4 1 0 3,00 

V organizaciji imamo pravilnik o uporabi 

biometrijskih tehnik, ki je objavljen. 

1 1 1 3 0 3,00 

Kot zaposleni se počutim nelagodno ob oddaji 

prstnih odtisov. 

0 4 0 1 1 2,83 

Delodajalec lahko z biometrijo zagotavlja 

večjo varnost v podjetju. 

2 1 2 1 0 2,33 

 

 

Slika 10: Analiza trditev o uporabi biometrije znotraj organizacije 

5.3.6 Analiza vprašanj o uporabi video nadzora 

V teoretičnem delu naloge so opredeljena pomembna zakonska določila na področju video 

nadzora, predvsem 74. in 77. člen ZVOP-1. Kot smo ugotovili v teoretičnem delu, je video 

nadzor dopusten le v primeru, ko varovanja premoženja ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi. 

Iz Preglednice 12 in s Slike 11 lahko razberemo, da je 40,30 odstotka anketirancev 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

DELODAJALEC ŽELI Z BIOMETRIJO IMETI VEČJI NADZOR 
NAD ZAPOSLENIMI. 

ODVZEM PRSTNIH ODTISOV V PODJETJU ZAME 
POMENI POSEG V ZASEBNOST. 

Z BIOMETRIJO LAHKO DELODAJALEC ZAŠČITI DELAVCE 
PRED KAZNIVIMI DEJANJI, IN HITREJE ODKRIJE … 

PREVERJANJE ZAPOSLENIH PREKO PRSTNIH ODTISOV JE 
NEPOTREBNO. 

KOT ZAPOSLENI SE POČUTIM BOLJ VARNEGA OB 
UPORABI BIOMETRIJE – PRSTNIH ODTISOV. 

V ORGANIZACIJI IMAMO PRAVILNIK O UPORABI 
BIOMETRIJSKIH TEHNIK, KI JE OBJAVLJEN. 

KOT ZAPOSLENI SE POČUTIM NELAGODNO OB ODDAJI 
PRSTNIH ODTISOV. 

DELODAJALEC LAHKO Z BIOMETRIJO ZAGOTAVLJA 
VEČJO VARNOST V PODJETJU. 
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odgovorilo, da v njihovi organizaciji ne izvajajo video nadzora. 37,31 odstotka anketirancev 

je odgovorilo, da se znotraj njihove organizacije izvaja video nadzor. 11,94 odstotka 

anketirancev ne ve, ali se v njihovi organizaciji izvaja ta vrsta nadzora. 10,45 odstotka 

anketiranih na zastavljeno vprašanje ni želelo odgovoriti. 

Preglednica 12: Izvajanje video nadzora v organizaciji  

Ali v vaši organizaciji izvajajo video nadzor? Št. anketirancev Odstotek 

Da 75 37,31 % 

Ne 81 40,30 % 

Ne vem 24 11,94 % 

Ne želim odgovoriti 21 10,45 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

 

Slika 11: Izvajanje video nadzora v organizaciji 

Vprašanju so sledile trditve, vezane na uporabo video nadzora znotraj organizacije. Trditve je 

vrednotilo 99 anketirancev, torej tudi tisti, ki so odgovorili, da ne vedo ali v podjetju 

uporabljajo video nadzor. V Preglednici 13 smo zbrali trditve, ki nakazujejo na to, ali 

delodajalci eksplicitno opozorijo na izvajanje video nadzora, kot to določa ZVOP-1. Najvišjo 

povprečno oceno (3,56) je prejela trditev, da je delodajalec zaposlene seznanil z video 

nadzorom z nalepko. Delavci so bili tako ustrezno obveščeni o video nadzoru, in sicer z 

ustrezno nalepko. Večina se strinja s trditvijo, da želi delodajalec z video nadzorom v podjetju 

povečati svoj nadzor nad zaposlenimi (3,43). Kljub temu pa anketiranci zaupajo delodajalcu, 

da posnetih vsebin ne uporablja v nedovoljene namene (3,42). Prav tako se večina strinja, da 

lahko delodajalec z video nadzorom zagotavlja večjo varnost v podjetju (3,37). Anketiranci 

niso prepričani, ali se video nadzor izvaja zgolj na vhodu v poslovno stavbo (3,18) ali v 

celotni poslovni stavbi (3,03). Večina se načeloma strinja, da v podjetju obstaja pravilnik o 

video nadzoru (3,13), vendar niso seznanjeni z njim oziroma z njegovim dejanskim obstojem 

(2,97). Večina ni bila o video nadzoru seznanjena neposredno od nadrejenih (2,97). 

Predpostavljamo lahko, da so zgolj videli nalepko, ki opozarja na video nadzor. 

37,31 % 

40,30 % 

11,94 % 

10,45 % 
Da

Ne

Ne vem

Ne želim odgovoriti
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Preglednica 13: Analiza trditev o uporabi video nadzora 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

Z video nadzorom sem bil seznanjen z opozorilno 

nalepko. 

11 10 18 33 27 3,56 

Namen video nadzora v podjetju je nadzor nad 

zaposlenimi. 

12 12 16 39 20 3,43 

Zaupam delodajalcu, da posnetkov video nadzora 

ne uporablja za nedovoljene vrste nadzora. 

12 13 18 33 23 3,42 

Delodajalec lahko zagotavlja večjo varnost v 

podjetju z video nadzorom. 

12 13 19 36 19 3,37 

Video nadzor v podjetju se izvaja samo na vhodu 

v poslovno stavbo za zagotavljanje večje varnosti. 

18 17 13 31 20 3,18 

V organizaciji imamo pravilnik o video nadzoru. 14 18 26 23 18 3,13 

Video nadzor se izvaja v celotni poslovni stavbi. 19 25 11 22 22 3,03 

O video nadzoru v podjetju sem bil seznanjen 

osebno od nadrejenih. 

23 20 14 21 21 2,97 

Nisem seznanjen s pravilnikom o video nadzoru 

oziroma z njegovim obstojem v podjetju. 

23 16 16 29 15 2,97 

5.3.7 Analiza vprašanj o nadzoru nad prenosnimi telefoni 

Sledilo je vprašanje, vezano na uporabo prenosnih telefonov na delovnem mestu. Preglednica 

14 kaže, da ima 38,31 odstotka vseh anketiranih prenosni službeni telefon, velika večina 

anketiranih (61,69 odstotka) pa ga nima. 

Preglednica 14: Uporaba službenega prenosnega telefona 

Ali imate službeni prenosni telefon? Št. anketirancev Odstotek 

Da 77 38,31 % 

Ne 124 61,69 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

Zgornjemu vprašanju so sledile trditve, vezane na nadzor nad službenimi prenosnimi telefoni. 

V Preglednici 15 in na Sliki 12 prikazujemo odgovore na trditve. Trditve je vrednotilo 77 

anketirancev. Večina uslužbencev lahko uporablja prenosni službeni telefon tudi za osebne 

namene, trditvi so dodelili povprečno oceno 3,49. Anketiranci se zavedajo, da obstaja 
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možnost pregleda telefonskih klicev, trditvi so dodelili povprečno oceno 3,45. S povprečno 

oceno 3,29 so anketiranci načeloma pritrdili trditvi, da delodajalec ne izvršuje nobenega 

nadzora nad njihovimi telefonskimi klici in da jim popolnoma zaupa. Anketiranci so 

načeloma prepričani (povprečna ocena 3,22), da delodajalec ne pregleduje telefonskih klicev. 

S povprečno oceno 2,95 so anketiranci ocenili trditev, da jim je delodajalec izročil pogoje 

uporabe službenega prenosnega telefona, kar nakazuje, da delodajalci niso dosledni pri 

izvajanju določb zakona glede posredovanja pogojev uporabe. Anketiranci se ne strinjajo 

(povprečna ocena 2,88) s trditvijo, da želijo delodajalci z nadzorom klicev zagotoviti, da 

poslovne skrivnosti ostanejo v podjetju. Prav tako je nizko povprečno oceno (2,75) prejela 

trditev, da želi delodajalec z nadzorom telefonskih klicev doseči večji nadzor nad 

zaposlenimi. Delodajalci anketirancev niso opozorili na možnost pregleda klicev (povprečna 

ocena 2,53). Prav tako anketirani niso bili obveščeni o možnosti snemanja telefonskih klicev 

(povprečna ocena 2,38). Anketiranci verjamejo, da delodajalci ne snemajo njihovih 

telefonskih klicev (povprečna ocena 2,05). 

Preglednica 15: Analiza trditev o nadzoru službenih prenosnih telefonov  

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

Telefon lahko uporabljam prosto, tudi za osebne 

namene. 

10 10 12 22 23 3,49 

Vem, da obstaja možnost pregleda telefonskih 

klicev. 

10 11 12 22 22 3,45 

Delodajalec ne izvršuje nobenega nadzora nad 

telefonskimi klici. Popolnoma nam zaupa. 

11 10 19 20 17 3,29 

Prepričan sem, da delodajalec ne pregleduje 

telefonskih klicev. 

11 14 15 21 16 3,22 

Delodajalec mi je izročil pogoje uporabe telefona. 18 15 12 17 15 2,95 

Delodajalec želi z nadzorom zagotoviti, da 

poslovne skrivnosti ostanejo v podjetju. 

17 13 21 14 12 2,88 

Z nadzorom telefonskih klicev želi delodajalec 

imeti večji nadzor nad zaposlenimi. 

20 17 14 14 12 2,75 

Delodajalec me je opozoril na možnost pregleda 

telefonskih klicev. 

26 17 11 13 10 2,53 

O snemanju telefonskih klicev sem bil obveščen. 32 15 10 9 11 2,38 

Delodajalec snema moje telefonske klice. 38 17 12 0 10 2,05 
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Slika 12: Analiza trditev o nadzoru službenih prenosnih telefonov 

5.3.8 Analiza vprašanj o nadzoru nad uporabo interneta in elektronske pošte 

Večina delavcev na delovnem mestu uporablja internet in elektronsko pošto, zato smo 

anketirance povprašali tudi o uporabi le-teh. Odgovori v Preglednici 16 prikazujejo, da 

delodajalci zelo pogosto uporabljajo omejitve pri dostopu do spletnih strani, saj je skoraj 

polovica anketirancev, in sicer 45,77 odstotka, odgovorila, da imajo tovrstne omejitve. Dobra 

polovica anketiranih (54,23 odstotka) pa je odgovorila, da tovrstnih omejitev nima. 

Preglednica 16: Omejitve dostopa do določenih spletnih strani na delovnem mestu 

Ali imate na delovnem mestu omejitve pri dostopu do določenih 

spletnih strani? 

Št. 

anketirancev 

Odstotek 

Da 92 45,77 % 

Ne 109 54,23 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

V Preglednici 17 prikazujemo odgovore na trditve, ki se nanašajo na sklop o omejitvah 

dostopa do določenih spletnih strani. Trditve je vrednotilo 92 anketirancev. Večina 

anketirancev se v celoti strinja z blokado določenih spletnih strani (povprečna ocena 3,29) in s 

trditvijo, da želi delodajalec z blokado določenih spletnih strani doseči večjo produktivnost 

(povprečna ocena 3,25). Sicer pa se anketirani načeloma strinjajo, da bi zaposleni svoje delo 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

TELEFON LAHKO UPORABLJAM PROSTO, TUDI ZA 
OSEBNE NAMENE. 

VEM, DA OBSTAJA MOŽNOST PREGLEDA TELEFONSKIH 
KLICEV. 

DELODAJALEC NE IZVRŠUJE NOBENEGA NADZORA NAD 
TELEFONSKIMI KLICI. POPOLNOMA NAM ZAUPA. 

PREPRIČAN SEM, DA DELODAJALEC NE PREGLEDUJE 
TELEFONSKIH KLICEV. 

DELODAJALEC MI JE IZROČIL POGOJE UPORABE 
TELEFONA. 

DELODAJALEC ŽELI Z NADZOROM ZAGOTOVITI, DA 
POSLOVNE SKRIVNOSTI OSTANEJO V PODJETJU. 

Z NADZOROM TELEFONSKIH KLICEV ŽELI DELODAJALEC 
IMETI VEČJI NADZOR NAD ZAPOSLENIMI. 

DELODAJALEC ME JE OPOZORIL NA MOŽNOST 
PREGLEDA TELEFONSKIH KLICEV. 

O SNEMANJU TELEFONSKIH KLICEV SEM BIL OBVEŠČEN. 

DELODAJALEC SNEMA MOJE TELEFONSKE KLICE. 
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opravili enako kakovostno tudi brez blokade spletnih strani (povprečna ocena 3,24). Z oceno 

3,20 se anketiranci bolj ali manj strinjajo, da delodajalec nadzira spletni brskalnik. Blokiranje 

spletnih strani se jim zdi potrebno oz. mu izrazito ne nasprotujejo, trditev je dosegla nizko 

povprečno oceno (3,01). Anketiranci se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali zaposleni imeti 

blokiran dostop do vseh spletnih strani, ki jih ne potrebujejo pri delu (povprečna ocena 2,67). 

Preglednica 17: Analiza trditev o omejitvah dostopa do določenih spletnih strani 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

V celoti se strinjam z blokado določenih 

spletnih strani. 

11 18 17 25 21 3,29 

Z blokado spletnih strani želi delodajalec 

doseči večjo produktivnost.  

10 14 23 33 12 3,25 

Zaposleni bi svoje delo opravil enako 

kakovostno tudi brez blokade spletnih strani. 

9 23 13 31 16 3,24 

Delodajalec nadzira spletni brskalnik 

zaposlenih. 

13 12 25 28 14 3,20 

Blokiranje spletnih strani je nepotrebno. 17 17 20 24 14 3,01 

Zaposleni bi morali imeti blokiran dostop do 

vseh spletnih strani, ki jih ne potrebujejo pri 

delu. 

17 31 21 11 12 2,67 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko delodajalcev določi pogoje uporabe elektronske pošte. 

Odgovore prikazujemo v Preglednici 18. Raziskava je pokazala, da večina anketirancev 

(72,64 odstotka) pri svojem delu uporablja elektronsko pošto, dobra četrtina anketiranev 

(27,36 odstotka) pa elektronske pošte na delovnem mestu ne uporablja. 

Preglednica 18: Uporaba elektronske pošte na delovnem mestu 

Ali uporabljate elektronsko pošto na delovnem mestu? Št. anketirancev Odstotek 

Da 146 72,64 % 

Ne 55 27,36 % 

SKUPAJ 201 100,00 % 

 

Sledile so trditve, vezane na nadzor elektronske pošte na delovnem mestu. V Preglednici 19 in 

na Sliki 13 prikazujemo odgovore na trditve, ki se nanašajo na sklop o nadzoru elektronske 

pošte s strani delodajalcev. Trditve je vrednotilo 146 anketirancev. Večina anketirancev 

verjame, da delodajalec ne nadzira elektronske pošte (povprečna ocena 3,21). Anketiranci so 
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bili načeloma seznanjeni s pogoji uporabe elektronske pošte (povprečna ocena 3,07). S 

trditvijo, da delodajalec nadzira elektronsko pošto zaradi varstva poslovnih skrivnosti, se 

anketirani ne strinjajo (povprečna ocena 2,87). Prav tako se anketirani ne strinjajo s trditvijo, 

da delodajalec nadzira elektronsko pošto, da bi imel večji nadzor nad zaposlenimi (povprečna 

ocena 2,76). 

Preglednica 19: Analiza trditev, povezanih z nadzorom elektronske pošte 

Ocena 1 2 3 4 5 Povprečna ocena 

Menim, da delodajalec ne nadzira elektronske 

pošte. 

19 24 35 44 24 3,21 

Delodajalec me je seznanil s pogoji uporabe 

elektronske pošte. 

24 32 23 44 23 3,07 

Delodajalec nadzira elektronsko pošto zaradi 

varstva poslovnih skrivnosti. 

20 28 61 25 12 2,87 

Delodajalec nadzira elektronsko pošto, da bi 

imel večji nadzor nad zaposlenimi. 

26 30 54 25 11 2,76 

 

Slika 13: Analiza trditev, povezanih z nadzorom elektronske pošte 

5.4 Povzetek ugotovitev  

V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da so anketiranci mnenja, da delodajalec 

dosledno spoštuje zasebnost zaposlenih (povprečna ocena 3,59 na lestvici od 1 do 5) ter da v 

skladu z zakonom varuje njihove osebne podatke (povprečna ocena 3,50 na lestvici od 1 do 

2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30

MENIM, DA DELODAJALEC NE NADZIRA ELEKTRONSKE 
POŠTE. 

DELODAJALEC ME JE SEZNANIL S POGOJI UPORABE 
ELEKTRONSKE POŠTE. 

DELODAJALEC NADZIRA ELEKTRONSKO POŠTO ZARADI 
VARSTVA POSLOVNIH SKRIVNOSTI. 

DELODAJALEC NADZIRA ELEKTRONSKO POŠTO, DA BI 
IMEL VEČJI NADZOR NAD ZAPOSLENIMI. 
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5). Anketiranci bi sicer razmišljali o sprožitvi sodnega postopka, v kolikor z delodajalcem ne 

bi bilo mogoče doseči dogovora o prenehanju kršitve. Povprečna ocena 3,17 (na lestvici od 1 

do 5) pa nakazuje, da anketiranci niso čisto prepričani, ali bi sodni postopek tudi dejansko 

sprožili. Večina anketirancev ni sprožila postopka zoper delodajalca oziroma jim ni znano, da 

je zoper delodajalca sprožen postopek zaradi kršitve zasebnosti na delovnem mestu 

(povprečna ocena 2,32). 

V uvodnem delu postavljena trditev, da so delavci pripravljeni uveljaviti oziroma so 

uveljavljali pravno varstvo v primeru kršitve varstva osebnih podatkov in zasebnosti na 

delovnem mestu, ne drži v celoti. Delavci sicer razmišljajo, da bi uveljavljali sodno varstvo, 

vendar z nižjo povprečno oceno. 

Anketiranci večinoma poznajo definicijo osebnega podatka. Kar 87 odstotkov anketiranih je 

namreč pravilno odgovorilo na vprašanje, kaj je osebni podatek. Še več anketirancev, 96 

odstotkov, je pravilno definiralo pogoje za obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Sicer pa 

večina anketirancev meni, da slabo pozna zakonodajo s področja elektronskega nadzora 

(37,83 odstotka). 33,83 odstotka anketiranih pa je mnenja, da srednje poznajo omenjeno 

zakonodajo. Lahko bi povzeli, da si anketiranci želijo več vedeti o elektronskem nadzoru 

oziroma da se ne počutijo suverene pri poznavanju zakonodaje s področja elektronskega 

nadzora. 

Glede na navedeno lahko delno potrdimo trditev, da zaposleni poznajo zakonodajo na 

področju varstva zasebnosti in omejitve, ki jih glede elektronskega nadzora delodajalcu 

postavlja zakonodaja. 

Moderne sodobne tehnologije ponujajo neslutene možnosti uporabe le-te v nedovoljene 

namene nadzora zaposlenih. V diplomski nalogi smo se osredotočili na zgolj posamezna 

področja elektronskega nadzora delodajalca, in sicer na uporabo pametnih kartic, biometrije in 

video nadzora, na nadzor nad prenosnimi službenimi telefoni ter na nadzor nad uporabo 

interneta in elektronske pošte. 

49,75 odstotka anketiranih pri svojem delu uporablja pametne kartice. Večina jih meni, da je 

uporaba pametnih kartic smotrna (povprečna ocena 3,50) ter da jih delodajalec uporablja za 

večji nadzor nad zaposlenimi (povprečna ocena 3,44). Večina uporabe pametnih kartic ne čuti 

kot poseg v zasebnost (povprečna ocena 3,20). Navedeno kaže na to, da so zaposleni uporabo 

pametnih kartic sprejeli in se zaradi uporabe le-teh ne čutijo ogroženi v smislu zasebnosti. 

V Sloveniji zelo malo podjetij uporablja biometrijo. Le 3 odstotki anketirancev so  odgovorili, 

da na njihovem delovnem mestu preverjajo identiteto z biometrijo. Anketiranci so izpostavili, 

da odvzem prstnih odtisov pomeni zanje poseg v zasebnost (povprečna ocena 3,33) in da se 

ob tem ne počutijo nič bolj varne (povprečna ocena 3,00). Prav tako pa se ne počutijo 

nelagodno ob oddaji prstnega odtisa (povprečna ocena 2,83). Iz navedenih odgovorov lahko 
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povzamemo, da sodobna biometrijska tehnika tako med delavci kot delodajalci ni ravno 

zaželena. 

37,31 odstotka anketirancev je odgovorilo, da v podjetju, v katerem so zaposleni, delodajalci 

izvajajo video nadzor, 10,45 odstotka anketirancev na vprašanje ni želelo odgovoriti, 11,94 

odstotka vprašanih pa sploh ne ve, ali se video nadzor izvaja. Večina anketirancev je 

odgovorila, da jih je delodajalec seznanil z video nadzorom z nalepko (povprečna ocena 

3,56). Anketiranci menijo, da želi delodajalec imeti na ta način večji nadzor nad zaposlenimi 

(povprečna ocena 3,43). Kljub temu pa anketiranci zaupajo delodajalcu, da posnetih vsebin ne 

uporablja za nedovoljene namene (povprečna ocena 3,42). Anketiranci se strinjajo, da v 

podjetju obstaja pravilnik o izvajanju video nadzora (3,13), vendar z njim oziroma njegovim 

obstojem niso seznanjeni (povprečna ocena 2,97). Večina anketiranih ni bila o video nadzoru 

seznanjena neposredno od delodajalca (povprečna ocena 2,97). 

S prenosnim službenim telefonom razpolaga 38,31 odstotkov anketirancev, ki telefon lahko 

uporabljajo tudi za zasebne namene (povprečna ocena 3,49). Anketirani se zavedajo, da 

obstaja možnost pregleda telefonskih klicev (povprečna ocena 3,45), vendar so kljub temu 

prepričani, da delodajalec ne pregleduje telefonskih klicev (povprečna ocena 3,22). 

Delodajalec anketiranim ni izročil pogojev uporabe telefona (povprečna ocena 2,95). 

Anketiranci prav tako trdijo, da delodajalec ne snema njihovih pogovorov (povprečna ocena 

2,05). Povzamemo lahko, da anketiranci v veliki meri zaupajo svojim delodajalcem. 

Anketiranci so razumevajoči do blokiranja spletnih strani. Kar 45,77 odstotka anketirancev 

ima na svojem delovnem mestu blokirane določene spletne strani. Anketiranci se strinjajo z 

blokado določenih spletnih strani (povprečna ocena 3,29). Prav tako se strinjajo s trditvijo, da 

želi delodajalec na ta način doseči večjo produktivnost (povprečna ocena 3,25). Ne strinjajo 

pa se s tem, da bi morali imeti blokiran dostop do vseh spletnih strani, ki jih pri delu ne 

potrebujejo (povprečna ocena 2,67). 

Med anketiranci je 72,64 odstotka takih, ki pri svojem delu uporabljajo elektronsko pošto. 

Anketiranci so načeloma prepričani, da delodajalec ne nadzira elektronske pošte (povprečna 

ocena 3,21). Anketirani so bili načeloma seznanjeni s pogoji uporabe elektronske pošte 

(povprečna ocena 3,07). Anketiranci menijo tudi, da delodajalec ne nadzira elektronske pošte 

z namenom večjega nadzora (povprečna ocena 2,76) ali varovanja poslovnih skrivnosti 

(povprečna ocena 2,87). 
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6 SKLEP  

V uvodnih poglavjih smo izpostavili, kako razvoj tehnologije prinaša delodajalcem neslutene 

možnosti za nadzor zaposlenih ter da je meja med pravicami delodajalcev do varovanja 

premoženja in pravicami delavcev do zasebnosti zelo tanka. Namen in cilj diplomske naloge 

je bil ugotoviti, v kolikšni meri delodajalci spoštujejo zakonske določbe, vezane na varstvo 

zasebnosti delavcev na delovnem mestu, ter predvsem ugotoviti, kako zaposleni dojemajo 

elektronski nadzor delodajalca ter koliko se zaposleni zavedajo pravic do spoštovanja njihove 

zasebnosti.  

Pojem zasebnosti ni nov, je pa s sodobno tehnologijo dobil nove razsežnosti. Sodobna 

tehnologija olajšuje nadzor nad zaposlenimi in na ta način delodajalcu omogoča lažji poseg v 

zasebnost zaposlenega. 

Akti Evropske unije in ratificirane mednarodne pogodbe, ki urejajo področje varstva 

zasebnosti in osebnih podatkov, so postali del slovenskega pravnega sistema in zagotovili 

varovanje zasebnosti na delovnem mestu. Slovenska zakonodaja zadovoljivo ureja področje 

varovanja zasebnosti na delovnem mestu, vendar pomanjkljiv nadzor in nov pomen varovanja 

zasebnosti vplivata na vse več kršitev. Oškodovanci pa se redko odločajo za tožbe.  

Prav zaradi tehnološkega napredka in varstva osebnih podatkov je bil leta 2004 v Sloveniji 

sprejet že tretji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), trenutno pa je v pripravi novela 

zakona. Zaradi napredka v tehnologiji so postali osebni podatki vse bolj ogroženi in tudi 

javni. Poleg navedenega se izvajajo vse bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih 

podatkov, razvila se je tudi dodatna močnejša sodna praksa Sodišča Evropske unije in 

Evropskega sodišča za človekove pravice glede varstva osebnih podatkov.  

Vse navedeno je pripeljalo do novega paketa reform varstva osebnih podatkov v Evropski 

uniji, in sicer sprejema Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 

aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter 

Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene 

preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 

sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 

2008/977/PNZ. Prenovljena zakonodaja na evropski ravni bo vodila do sprejema novega 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki ima – že danes – skoraj pomen zakonika, 

saj poskuša čim bolj sistemsko urediti vse vsebine na enem mestu. 

Zakonodaja zelo podrobno definira področja varstva osebnih podatkov in na ta način 

zagotavlja večje varstvo osebnih podatkov. Cilj ZVOP-2 je z enim predpisom čim bolj 

natančno urediti celotno področje. Raziskava je pokazala, da anketiranci poznajo definicijo 
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osebnega podatka, vendar se ne počutijo suverene pri poznavanju zakonodaje s področja 

elektronskega nadzora. To, da bodo lahko na enem mestu našli skoraj vse odgovore na 

vprašanja o varstvu osebnih podatkov, pomeni na dolgi rok vse večjo ozaveščenost delavcev 

in državljanov o svojih pravicah na področju varstva osebnih podatkov. 

Večina anketirancev ni nikoli vpogledala v svoje podatke, razlog tiči v odgovoru, da večina 

anketirancev zaupa delodajalcu, da ta ne dovoli dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim 

osebam. Sprememba zakonodaje na evropski ravni dopušča posameznikom še večje možnosti 

nadzora nad svojimi podatki, med drugim do vpogleda v lastne podatke, ki jih zbirajo 

posamezni deležniki, ter do zahteve po brisanju lastnih osebnih podatkov. Prenovljena 

zakonodaja torej vrača moč osebam, na katere se nanašajo osebni podatki, s tem da daje večje 

možnosti zaščite lastnih osebnih podatkov. 

Pomembna sprememba, ki jo je vpeljala Splošna uredba o varstvu podatkov, je zahteva po 

privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki pomeni, da mora 

posameznik podati prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje, s čimer 

izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Definicija je tako strožja. 

Raziskava je sicer pokazala, da se večina anketirancev zaveda, da je obdelovanje osebnih 

podatkov dovoljeno le s pisno privolitvijo posameznika, katerega podatki se obdelujejo. 

Novi zakonodajni okvir (za zdaj) ne uvaja bistvenih sprememb pri video nadzoru. Le-tega 

bolj definira ter dodaja pogoje snemanja znotraj poslovnih prostorov. Anketiranci niso izrazili 

posebnih nevšečnosti, vezanih na video nadzor. Večina je odgovorila, da so bili obveščeni o 

video nadzoru ter da zaupajo delodajalcu, da posnetkov ne porablja za nedovoljene vrste 

nadzora. V večini primerov se video nadzor izvaja na vhodih v poslovno stavbo. 

Kljub temu da večina anketiranih ni naklonjenih biometriji – večina anketirancev namreč 

oddajo prstnih odtisov doživlja kot poseg v zasebnost – nova zakonodaja omogoča širšo 

uporabo biometrije v zasebnem sektorju. Uporaba biometrije je sicer strogo regulirana in 

dovoljena zgolj na podlagi odločbe informacijskega pooblaščenca RS, ki preveri ali je 

biometrija upravičena glede na zakonske pogoje. 

Novost je tudi definicija povezovanja zbirk podatkov, ki je s sodobno tehnologijo zelo 

pogosta. Namen definiranja in urejanja pogojev za povezovanje zbirk osebnih podatkov je 

omejiti visoka tveganja za pravico posameznika do varstva osebnih podatkov, ki nastanejo, če 

je omogočen enostaven dostop do velike količine osebnih podatkov posameznika na enem 

mestu, kot na primer v sistemu eSociala, ki povezuje 44 zbirk osebnih podatkov. 

Posebna novost je tudi izbris osebnih podatkov, in sicer na način, da ni mogoča obnova 

izbrisanega podatka, zlasti je to pomembno z vidika objavljanja osebnih podatkov na spletu in 

drugih javnih portalih in socialnih omrežjih. 
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Varovanje zasebnosti na delovnem mestu smo uspešno vnesli v pravni sistem, vendar pa 

dejansko varovanje zasebnosti še ni ponotranjeno kot vrednota, ki bi morala biti visoko 

spoštovana in sestavni del odnosa med delavcem in delodajalcem. Na podlagi rezultatov 

raziskave lahko sklenemo, da je med delodajalci in delavci glede uporabe osebnih podatkov 

visoko zaupanje. Do obsežnejšega varstva zasebnosti bo prišlo, ko bo pojem zasebnosti 

zakoreninjen kot vrednota v družbi. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Matjaž Želodec, študent dodiplomskega študija na Fakulteti za management. V okviru 

svoje zaključne naloge raziskujem varstvo zasebnosti in nadzor nad delavci na delovnem 

mestu.   

Pred vami je anketni vprašalnik, ki sem ga pripravil v okviru diplomske naloge. Vprašalnik je 

anonimen in služi zgolj za izdelavo diplomske naloge. Anketa vsebuje 20 vprašanj. Reševanje 

vprašalnika vam bo vzelo 4‒5 minut. S svojimi odgovori boste prispevali k raziskavi na 

področju varstva osebnih podatkov delavcev na delovnem mestu. Na podlagi prejetih 

odgovorov bom v diplomski nalogi predstavil varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu 

ter možne rešitve za boljše zagotavljanje varstva zasebnosti na delovnem mestu. Za vaš čas in 

sodelovanje pri reševanju anketnega vprašalnika se vam iskreno zahvaljujem. 

 

I. DEMOGRAFSKI PODATKI ANKETIRANCEV 

 

1. Spol 

o Moški 

o Ženski  

 

2. Starost  

o Do 25 let 

o Od 25 do 35 let 

o Od 35 do 45 let 

o Od 45 do 55 let 

o Nad 55 let 

 

3. Koliko let ste zaposleni v organizaciji? 

o Do 3 leta 

o Od 3 do 5 let 

o Od 5 do 10 let 

o Od 10 do 20 let 

o Nad 20 let 
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II. POZNAVANJE PODROČJA OSEBNIH PODATAKOV  

 

4. Kako bi ocenili vaše poznavanje zakonodaje na področju elektronskega nadzora 

zaposlenih? 

o Zelo slabo 

o Slabo 

o Srednje 

o Dobro 

o Odlično 

o Ne želim odgovarjati 

 

5. Kaj od navedenih odgovorov je po vašem mnenju osebni podatek? 

o Je katerikoli podatek v elektronski obliki, ki se nanaša na posameznika. 

o Je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. 

o Je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, in je lahko v katerikoli obliki. 

 

6. Ali vam je bilo znotraj organizacije predstavljeno, kaj so osebni podatki in kako z 

njimi ravnati? 

o Da 

o Ne 

o Pozanimal sem se sam 

o Ne vem 

 

7. Delodajalec lahko obdeluje tudi občutljive osebne podatke, to so podatki o rasnem, 

narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, 

članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz 

kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; 

občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče 

določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin. Zakon o varstvu 

osebnih podatkov v 13. členu določa, v katerih primerih se lahko obdelujejo 

občutljivi osebni podatki. Prosim, obkrožite, v katerih primerih, ki so navedeni 

spodaj, je po vašem znanju in vedenju delodajalec upravičen, da lahko obdeluje 

občutljive osebne podatke.  

Delodajalec lahko obdeluje občutljive podatke, ... 

o ... če je posameznik (zaposleni) podal pisno osebno privolitev. 

o ... če je obdelava podatkov nujno potrebna zaradi varovanja življenja in telesa 

posameznika – zaposlenega, na katerega se podatki nanašajo. 

o ... če je obdelava nujno potrebna zaradi boljšega nadzora delodajalca nad zaposlenim. 

o ... če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva ali posameznikov ter vodenja ali 

opravljanja varstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci v skladu z zakonom.
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8. V spodnji preglednici označite s križcem, do kolikšne mere se strinjate s trditvijo.  

 popol-

noma 

se 

strin-

jam 

strinjam 

se 
niti-niti 

ne 

strinjam 

se 

sploh se 

ne 

strinjam 

Moj delodajalec dosledno in v 

skladu z zakonom varuje osebne 

podatke zaposlenih.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Moj delodajalec dosledno 

spoštuje zasebnost zaposlenih. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

III. UPORABA POSAMEZNE VRSTE ELEKTRONSKEGA NADZORA 

ZNOTRAJ ORGANIZACIJE 

A. UPORABA PAMETNIH KARTIC 

9. Ali v vaši organizaciji uporabljate pametne kartice (beleženje prihoda in odhoda, 

identifikacija oseb)? 

o Da  

o Ne 

o Ne vem 

o Ne želim odgovarjati 
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o  

10. Prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, tako da 

obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti ne drži,     

4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži). 

Uporaba pametnih kartic je smotrna. 1 2 3 4 5 

Z uporabo pametnih kartic delodajalec zagotavlja večjo varnost 

zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Uporaba pametnih kartic služi zgolj hitrejšemu evidentiranju 

prisotnosti na delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 

Uporaba pametnih kartic je nepotrebna. 1 2 3 4 5 

Uporaba pametnih kartic kaže na napredek v tehnologiji in ne 

poseg v zasebnost delavca. 

1 2 3 4 5 

Delodajalec uporablja pametne kartice zato, da ima večji nadzor 

nad zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

 

B. PREVERJANJE IDENTITE S POMOČJO BIOMETRIJE 

 

11. Ali v vaši organizaciji preverjajo identiteto s pomočjo biometrije (prstnih odtisov)? 

o Da 

o Ne (Če ne, prosim, ne odgovarjajte na vprašanje št. 12.) 

o Ne vem 

o Ne želim odgovoriti 
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12. Prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, tako da 

obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti ne drži,     

4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži). 

Odvzem prstnih odtisov v podjetju zame pomeni poseg v 

zasebnost. 

1 2 3 4 5 

Delodajalec želi z biometrijo imeti večji nadzor nad zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

Preverjanje zaposlenih preko prstnih odtisov je nepotrebno. 1 2 3 4 5 

Kot zaposleni se počutim nelagodno ob oddaji prstnih odtisov. 1 2 3 4 5 

Kot zaposleni se počutim bolj varnega ob uporabi biometrije – 

prstnih odtisov. 

1 2 3 4 5 

Delodajalec lahko z biometrijo zagotavlja večjo varnost v 

podjetju. 

1 2 3 4 5 

Z biometrijo lahko delodajalec zaščiti delavce pred kaznivimi 

dejanji in hitreje odkrije kršitelje. 

1 2 3 4 5 

V organizaciji imamo pravilnik o uporabi biometrijskih tehnik, ki 

je objavljen. 

1 2 3 4 5 

 

C. VIDEO NADZOR ZNOTRAJ ORGANIZACIJE 

 

 

13. Ali v vaši organizaciji izvajajo video nadzor?  

o Da 

o Ne (Če ne, prosim, ne odgovarjajte na vprašanje št. 14.) 

o Ne vem 

o Ne želim odgovoriti 
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14. Prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, tako da 

obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti ne drži,     

4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži). 

Z video nadzorom sem bil seznanjen z opozorilno nalepko. 1 2 3 4 5 

Video nadzor v podjetju se izvaja samo na vhodu v poslovno 

stavbo za zagotavljanje večje varnosti. 

1 2 3 4 5 

Video nadzor se izvaja v celotni poslovni stavbi. 1 2 3 4 5 

O video nadzoru v podjetju sem bil seznanjen osebno od 

nadrejenih. 

1 2 3 4 5 

V organizaciji imamo pravilnik o video nadzoru. 1 2 3 4 5 

Delodajalec lahko zagotavlja večjo varnost v podjetju z video 

nadzorom. 

1 2 3 4 5 

Nisem seznanjen s pravilnikom o video nadzoru oziroma z 

njegovim obstojem v podjetju. 

1 2 3 4 5 

Namen video nadzora v podjetju je nadzor nad zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

Zaupam delodajalcu, da posnetkov video nadzora ne uporablja za 

nedovoljene vrste nadzora. 

1 2 3 4 5 

 

D. NADZOR TELEFONSKIH POGOVOROV 

 

15. Ali imate službeni prenosni telefon?  

o Da 

o Ne 
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15. Če ga imate, prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih 

trditvah, tako da obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti 

drži niti ne drži, 4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži). 

Delodajalec me je opozoril na možnost pregleda telefonskih 

klicev. 

1 2 3 4 5 

Vem, da obstaja možnost pregleda telefonskih klicev. 1 2 3 4 5 

Delodajalec mi je izročil pogoje uporabe telefona. 1 2 3 4 5 

Telefon lahko uporabljam prosto, tudi za osebne namene. 1 2 3 4 5 

Delodajalec ne izvršuje nobenega nadzora nad telefonskimi klici. 

Popolnoma nam zaupa. 

1 2 3 4 5 

Prepričan sem, da delodajalec ne pregleduje telefonskih klicev. 1 2 3 4 5 

Delodajalec snema moje telefonske klice. 1 2 3 4 5 

O snemanju telefonskih klicev sem bil obveščen. 1 2 3 4 5 

Delodajalec želi z nadzorom zagotoviti, da poslovne skrivnosti 

ostanejo v podjetju. 

1 2 3 4 5 

Z nadzorom telefonskih klicev želi delodajalec imeti večji nadzor 

nad zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

 

 

E. BLOKIRANJE SPLETNIH STRANI 

 

16. Ali imate na delovnem mestu omejitve pri dostopu do določenih spletnih strani?   

o Da 

o Ne 
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17. Če da, prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, 

tako da obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti 

ne drži, 4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži).  

V celoti se strinjam z blokado določenih spletnih strani. 1 2 3 4 5 

Zaposleni bi morali imeti blokiran dostop do vseh spletnih strani, 

ki jih ne potrebujejo pri delu. 

1 2 3 4 5 

Blokiranje spletnih strani je nepotrebno. 1 2 3 4 5 

Zaposleni bi svoje delo opravil enako kakovostno tudi brez 

blokade spletnih strani. 

1 2 3 4 5 

Z blokado spletnih strani želi delodajalec doseči večjo 

produktivnost.  

1 2 3 4 5 

Delodajalec nadzira spletni brskalnik zaposlenih. 1 2 3 4 5 

 

F.  UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE 

 

18. Ali uporabljate elektronsko pošto na delovnem mestu? 

o Da 

o Ne 

 

19. Če da, prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, 

tako da obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti 

ne drži, 4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži).   

Delodajalec me je seznanil s pogoji uporabe elektronske pošte. 1 2 3 4 5 

Delodajalec nadzira elektronsko pošto zaradi varstva poslovnih 

skrivnosti. 

1 2 3 4 5 

Delodajalec nadzira elektronsko pošto, da bi imel večji nadzor 

nad zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

Menim, da delodajalec ne nadzira elektronske pošte. 1 2 3 4 5 
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G. VARNOST OSEBNIH PODATKOV PRI DELODAJALCU 

 

20. Prosim, da s pomočjo lestvice izrazite svoje mnenje o posameznih trditvah, tako da 

obkrožite ustrezno številko (1 ‒ sploh ne drži, 2 ‒ ne drži, 3 ‒ niti drži niti ne drži,     

4 ‒ drži, 5 ‒ popolnoma drži).  

Vsak lahko prosto vpogleda v osebne podatke drugih zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Prepričan sem, da drugi zaposleni in nepooblaščene osebe ne 

dostopajo do mojih osebnih podatkov. 

1 2 3 4 5 

Prepričan sem, da nepooblaščene osebe ne dostopajo do osebnih 

podatkov. 

1 2 3 4 5 

Nikoli nisem zahteval vpogleda v svoje osebne podatke. 1 2 3 4 5 

Zoper delodajalca je bil v preteklosti/je trenutno sprožen spor na 

sodišču zaradi kršitve varstva osebnih podatkov. 

1 2 3 4 5 

V primeru, da bi se na delovnem mestu zgodil poseg v mojo 

pravico do zasebnosti in se z delodajalcem ne bi mogel 

dogovoriti glede prenehanja posegov, bi bil pripravljen sprožiti 

tudi sodni spor zoper delodajalca. 

1 2 3 4 5 

 

 

Zahvaljujem se vam za vaš čas, namenjen reševanju ankete. 


