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NASLOV 

Varstvo osebnih podatkov v zvezi z delom in varstvom pri delu 

IZVLEČEK 

V diplomski nalogi je obdelano področje varstva osebnih podatkov delavca. 

Ker se varstvo osebnih podatkov delavca navezuje tako na varstvo osebnih podatkov, 

kot temeljno človekovo pravico zagotovljeno z Ustavo Republike Slovenije, kot tudi 

na razmerje med delavcem in delodajalcem, sta v uvodnem delu predstavljeni 

omenjeni področji. 

V nadaljevanju diplomske naloge sledi področje obdelave delavčevih osebnih 

podatkov glede na zakonodajo. To področje zajema vsa dejstva, ki jih delodajalec kot 

upravljavec potrebuje pri procesu zbiranja in poznejše obdelave osebnih podatkov 

delavcev, vključno s posredovanjem podatkov. Predstavljene so pravne podlage, ki 

omogočajo obdelavo osebnih podatkov ter občutljivih osebnih podatkov delavcev, 

kot tudi načela, ki se jih mora pri obdelavi osebnih podatkov držati. Natančneje je 

predstavljena vsebina evidenc osebnih podatkov delavcev, ki jih je dolžan vzpostaviti 

ter ažurno voditi. Glede na to, da je delavec na tem področju šibkejša stranka, so 

opisane njegove pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Del diplomske naloge 

je namenjen Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki opisuje ukrepe in načela 

za zavarovanje osebnih podatkov delavcev.  

Konec diplomske naloge je namenjen obveznim ter priporočljivim listinam, kot so 

razna soglasja, seznami ter evidence, ki jih upravljavec osebnih podatkov delavcev 

potrebuje, da delo z osebnimi podatki poteka varno ter na način, ki ga narekujejo 

zakoni. Opisan je postopek prijave evidenc osebnih podatkov delavcev v register, ki 

ga vodi Informacijski pooblaščenec. 

KLJUČNE BESEDE 

varstvo osebnih podatkov, zasebnost, oblike opravljanja dela, delovno razmerje, 

obdelava osebnih podatkov, evidenca osebnih podatkov 
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TITLE 

Protection of personal data in connection with the work and protection 

at work 

ABSTRACT 

In the diploma the protection of personal data of the worker is treated. 

Since the data protection of the worker refers both to the protection of personal data 

as a fundamental human right, guaranteed by the Constitution of the Republic of 

Slovenia, as well as the relationship between the worker and the employer, are in the 

introductory part presented the mentioned areas. 

Followed by the area the employee's processing of personal data by the law. This 

area includes all of the facts by employer as the operator of personal data needs in 

the process of collection and later processing of personal data of employees, 

including the provision of information. Presented are the legal bases, which enable 

the processing of personal data and sensitive personal data of workers, as well as the 

principles which must be kept in processing of personal data. More specifically, is 

presents the content of the register workers' personal data, which is required to 

establish and keep up to date. Given that the worker is in this field the weaker client, 

so his rights in relation to the processing of personal data are described. Part of the 

diploma is dedicated to Regulations on the protection of personal data, that describes 

the measures principles for the protection of workers' personal data. 

The end of the diploma is devoted to the mandatory and recommended documents 

such as various consensuses, lists and registers, which the data controller of workers 

needs to work that the work with personal data is carried out safely and in a manner 

dictated by the law. Is also described the application process registers personal data 

of workers in the register managed by the Information Commissioner. 

KEYWORD personal data protection, privacy, forms of work, employment 

relationship, personal data processing, registers of personal data 
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1 UVOD 

Pravico do zasebnosti in z njo pravico do varstva osebnih podatkov pridobimo že ob 

rojstvu, saj jo med temeljnimi človekovimi pravicami zagotavlja Ustava Republike 

Slovenije˙(Uradni list RS, št. 33/1991, v nadaljevanju URS).  

Čeprav sta pravica do zasebnosti ter pravica do varstva osebnih podatkov temeljni 

človekovi pravici, pa je v današnjem svetu ob tako zmogljivi informacijski 

tehnologiji, ki jo trg ponuja, njihovo varovanje bolj zahtevno. 

Dandanes je veliko zlorabe osebnih podatkov, meja med zasebnostjo in javnostjo pa 

je vedno tanjša, saj lahko naši osebni podatki preko informacijske tehnologije pridejo 

v sekundi na drug konec sveta. Zato moramo biti kot posameznik pri posredovanju 

svojih osebnih podatkov skrbni, in le teh ne posredujemo prav povsod, kjerkoli nas o 

tem povprašajo. Prav tako morajo biti previdni tudi upravljavci osebnih podatkov. Pri 

zbiranju osebnih podatkov pa se morajo zavedati predvsem načela sorazmernosti in 

zbirati le tiste osebne podatke posameznikov, ki jih za doseganje določenega namena 

resnično potrebujejo.   

Zbiranje, obdelavo, namen uporabe, nadzor in varstvo ter zlorabo osebnih podatkov 

ter izkoriščanje osebnih podatkov v drugačne namene, za katere so bili prvotno 

zbrani, ureja zakonodaja. Nadzor nad pravilnim delom z osebnimi podatki oziroma 

nadzor nad varstvom osebnih podatkov pa izvaja državni nadzorni organ-

Informacijski pooblaščenec. Ampak ker se točnega pomena varstva osebnih 

podatkov v sedanji družbi še ne zavedamo prav dobro, se prav tako ne zavedamo tudi 

tega, da smo velikokrat tarča zlorabe oziroma nam je kot posamezniku velikokrat 

kršena osnovna človekova pravica. 

Z obdelavo osebnih podatkov se srečujemo praktično povsod; v nagradnih igrah, pri 

zdravniku, v šoli kot tudi na delovnem mestu. In prav obdelavi osebnih podatkov v 

delovnem razmerju bom v diplomski nalogi posvetila največ pozornosti. 

S pomočjo Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, v 

nadaljevanju ZVOP-1), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, v 

nadaljevanju ZDR-1), Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

(Uradni list RS, št. 40/2006, v nadaljevanju ZEPDSV), Zakona o varstvu in zdravju 



2 

 

pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju ZVZD-1) ter na podlagi 

pridobljene prakse s področja varstva osebnih podatkov v zasebnem podjetju med 

praktičnim usposabljanjem, bom v diplomski nalogi poskušala obdelati področja in 

predpise, ki jih morajo upravljavci osebnih podatkov upoštevati od začetka do konca 

procesa zaposlovanja posameznikov. Njen praktičen pomen bo predvsem v tem, da 

bo ponujala upravljavcu osebnih podatkov, v tem primeru delodajalcu v zasebnem 

sektorju, celovit vpogled tako glede procesa zbiranja in obdelave osebnih podatkov 

kot tudi zahtev in izjem, ki jih je treba pri tem upoštevati. 
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2 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

ZVOP-1 definira osebni podatek, kot katerikoli podatek, ki se nanaša na 

posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Omenjena definicija je povzeta 

iz 2. člena Direktive 95/46/ES in pomeni, da se za vse podatke, ki se kakorkoli 

nanašajo na določeno osebo, uporabljajo pravila varstva osebnih podatkov (Pirc 

Musar in drugi, 2006). 

Varstvo osebnih podatkov je ustavna kategorija in je zagotovljeno vsakemu 

posamezniku, ne glede na narodnost, spol, jezik ali drugo osebno okoliščino. URS 

uvršča varstvo osebnih podatkov pod pravico do zasebnosti, le ta pa je umeščena v 

področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

URS v 38. členu določa: »Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je 

uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja.  

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov 

določa zakon. 

Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj in 

pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.« 

Dr. Janez Čebulj iz omenjene določbe razbere štiri načela: »načelo zakonitosti, 

načelo predhodne določitve namena zbiranja in uporabe osebnih podatkov, načelo 

seznanjenosti z zbiranjem osebnih podatkov ter načelo sodnega varstva.« (Čebulj, 

1998, str. 2) 

Varstvo osebnih podatkov je v današnjem času zelo pomembno, žal pa se njegove 

pomembnosti še ne zavedamo vsi v zadostni meri. Z uporabo informacijske 
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tehnologije je nezakonito pridobivanje posameznikovih osebnih podatkov zelo 

enostavno, s tem pa je kršena ena izmed človekovih pravic - pravica do zasebnosti. 

Preprečevanje takšnih posegov v posameznikovo zasebnost in njegovo dostojanstvo 

določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Poleg načel in ukrepov za preprečevanje neustavnih, nezakonitih ter neupravičenih 

posegov v zasebnost, pa ZVOP-1 določa še pravice posameznikov ter obveznosti 

obdelovalcev osebnih podatkov (1. člen, ZVOP-1). 

Nadzor nad pravilnim upoštevanjem določb ZVOP-1 izvaja državni nadzorni organ - 

Informacijski pooblaščenec.  

2.1 Zasebnost in pravica do zasebnosti 

Že izraz »zasebnost« nam pove, da je to nekaj, kar hočemo obdržati zase, nekaj, za 

kar nočemo, da vedo vsi. Po navadi so to neki podatki, informacije, ki jih želimo 

nekako izolirati pred javnostjo. Glede na to, da je v današnjem času meja med 

zasebnostjo in javnostjo vse tanjša, so naši osebni podatki veliko bolj izpostavljeni 

zlorabi kot kdajkoli prej.  

Pojem zasebnosti ter njegovo vsebino je težko definirati, saj večina teoretikov meni, 

da je zasebnost večdimenzionalen pojem, kar pomeni, da na samo »vsebino« 

zasebnosti vpliva več dejavnikov. Predvsem pa je zasebnost subjektiven pojem, saj 

vsak posameznik zase določi mejo zasebnosti in točno ve, kdaj je ta meja 

prekoračena.  

Zasebnost delimo na več področji: 

 »prostorska zasebnost (možnost posameznika, da je sam), 

 zasebnost osebnosti (svoboda misli, opredelitve, izražanja), 
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 informacijska zasebnost (možnost posameznika, da obdrži podatke in 

informacije o sebi, ker ne želi, da bi bili z njimi seznanjeni drugi, oziroma 

varstvo osebnih podatkov«) (Čebulj, 1992, str. 7) 

Pravica do zasebnosti spada med osebnostne pravice, gre torej za človekovo pravico, 

ki je ustavno zajamčena in ki temelji na naravnem pravu.  
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3 OBLIKE OPRAVLJANJA DELA 

Časi, ko je bil edini način za opravljanje dela, delovno razmerje s pogodbo o 

zaposlitvi za nedoločen čas, so že zdavnaj mimo. 

Situacija na trgu dela je ljudi prisilila, da začnejo drugače razmišljati in biti bolj 

fleksibilni, kar zadeva opravljanja dela. V ta namen zakonodaja ponuja različne 

oblike opravljanja dela.  

Najbolj pogosto obliko opravljanja dela – s pogodbo o zaposlitvi, ureja ZDR-1. 

Ostale oblike opravljanja dela, kot so javna dela, opravljanja začasnega ali občasnega 

dela ter samozaposlovanje, ureja Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD). 

Opravljanje dela s podjemno pogodbo, na splošno ureja Obligacijski zakonik (v 

nadaljevanju OZ). Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) pa 

omogoča avtorjem različnih del ustvarjanje zaslužka preko avtorske pogodbe.  

3.1 Opravljanje del na podlagi civilno-pravne pogodbe 

3.1.1 Podjemna pogodba 

»Podjemna pogodba se sklene, če gre za delavca, ki ni zaposlen pri delodajalcu in ni 

elementov za zaposlitev, gre pa za fizično ali umsko delo, ki da določen dogovorjen 

rezultat dela v določenem času. Podjemna pogodba se sklene le za določen čas in ne 

sme imeti značaja delovnega razmerja.« (Podjemna pogodba, 2014) 

S podjemno pogodbo, se podjemnik zavezuje, opraviti določen posel, kot je izdelava 

ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se 

zavezuje, da mu bo za opravljeno delo plačal (619. člen, OZ). 

3.1.2 Avtorska pogodba 

Ena od možnih oblik opravljanja dela je tudi na podlagi avtorske pogodbe, ki jo 

lahko naročnik in avtor skleneta le, ko gre za opravljanje avtorskega dela.  

Avtorsko delo je v ZASP definirano kot: individualna intelektualna stvaritev s 

področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izraženo, če 

ni s tem zakonom drugače določeno (5. člen, ZASP). 
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Vsebina avtorske pogodbe ni zakonsko določena, zato je potrebno, da sestavljena 

pogodba ustreza obema pogodbenima strankama. Kot vsaka pogodba je tudi avtorska 

pogodba le dogovor, v kateri se avtor s podpisom zaveže, da bo opravil »svoje« delo 

in ga predal naročniku, naročnik pa mu bo za opravljeno delo, po dogovoru, ustrezno 

plačal (Avtorska pogodba, 2014). 

3.1.3 Opravljanje del na osnovi pogodbe o opravljanju začasnega ali 

občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja 

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali 

občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in 

upravičencem, ki ima lahko nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa 

zakon, ki ureja delovna razmerja. 

Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji 

status upokojenca (1. odstavek 27. člen, ZUTD). 

3.2 Opravljanje del na osnovi pogodbe o zaposlitvi 

3.2.1 Pogodba o zaposlitvi 

»Pogodba o zaposlitvi oziroma sklenitev pogodbe je enako kot drugi pravni posli 

dejanje, s katerim se uresniči volja, skleniti delovno razmerje. Volja je element 

nastanka, spremembe ali prenehanja delovnega razmerja. Za sklenitev pogodbe 

morajo biti izpolnjene zahtevane predpostavke, kot so poslovna sposobnost, prava 

volja, dopustnost in če je tako predpisano, posebna oblika.« (Cvetko, 1999, str. 26)  

Čeprav so za delovna razmerja vsi elementi pogodbe o zaposlitvi izredno pomembni, 

pa dr. Cvetko vsebino pogodbe o zaposlitvi deli na dva dela: 

1. bistveni elementi pogodbe o zaposlitvi so: podrejenost (subordinacija), 

odplačnost ter obveznost osebnega opravljanja dela in 

2. nebistveni elementi pogodbe o zaposlitvi so: trajanje pogodbe, zagotavljanje 

dela, lojalnost in podobno (Cvetko in drugi, 2004). 

Posameznik, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi mora ustrezati določenim pogojem: 
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 minimalna starost: posameznik, ki stopa v delovno razmerja mora 

dopolniti 15 let, 

 pogoji za opravljanje dela: posameznik, mora za razpisano prosto mesto 

ustrezati pogojem za opravljanje dela, ki jih določa delodajalec s splošnim 

delovnim aktom ter kolektivno pogodbo (Cvetko, 1999). 

Po ZDR-1 je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, pogodba o zaposlitvi za 

določen čas pa izjema, in se lahko sklene le v primerih, določenih z zakonom. 

Nadalje velja zakonska domneva o sklenitvi pogodbe za nedoločen čas, kadar čas 

trajanja ni pisno določen, oziroma, če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni 

sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, kar vse izhaja iz 12. člena ZDR-1.  

Praviloma mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena v pisni obliki. V primeru, če 

pogodbeni stranki ne skleneta pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to ne vpliva na 

obstoj delovnega razmerja, če obstajajo elementi delovnega razmerja (17. Člen ZDR-

1). 

Delovno razmerje se torej sklene s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, obstajajo 

pa tudi izjeme, ki jih določa 54. člen ZDR, ko se delovno razmerje lahko sklene za 

določen čas.  

3.3 Opravljanje dela v času brezposelnosti 

3.3.1 Opravljanje javnih del 

Javna dela so poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest (49. člen, 

ZUTD). 

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, 

ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih 

mest (50. člen, ZUTD). 

Določila v 50. členu ZUTD veljajo za posameznike, ki so več kot eno leto 

neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb (Vključitev v javna dela, 

2014). 
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Pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno zaradi opravljanja javnih del skleneta delodajalec - 

neprofitna organizacija in brezposelna oseba za določen čas enega leta. 

3.4 Samozaposlovanje 

V zadnjem času je pogosto omenjena oblika opravljanja dela tudi s samozaposlitvijo.  

Spodbujanje samozaposlovanja je namenjeno uresničitvi podjetniške ideje in 

ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja 

gospodarske družbe in spodbujanju katerekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se kot 

pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve. 

V spodbujanje samozaposlovanja se vključujejo brezposelne osebe ter iskalci 

zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (34. člen, ZUTD). 

Ministrstvo za delo je subvencije za samozaposlovanje z letošnjim letom ukinilo, v 

letu 2015 pa napoveduje bolj sistematičen pristop k spodbujanju samozaposlovanja 

(Samozaposlovanje, 2014). 

3.5 Evidence na področju dela in socialne varnosti 

Vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti ureja ZEPDSV. 6. člen 

ZEPDSV določa evidence, ki se vodijo v zvezi z delom: 

  evidenca o zaposlenih delavcih,  

  evidenca o stroških dela,  

  evidenca o izrabi delovnega časa,  

  evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu,  

  evidenca brezposelnih oseb,  

  evidenca o potrebi po delavcih,  

  evidenca o državljanih Evropske unije in z njimi izenačenih državljanov, ki 

se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije,  
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  evidenca o državljanih tretjih držav, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju 

Republike Slovenije,  

ter evidence s področja socialne varnosti: 

  evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja,  

  evidenca o družinskih članih državljanov Republike Slovenije na začasnem 

delu v tujini – upravičencih do zdravstvenega varstva,  

  evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja,  

 evidenca o socialnih prejemkih,  

 evidenca o družinskih prejemkih,  

 evidenca o starševskih nadomestilih,  

 evidenca o uživalcih pravic iz naslova varstva vojnih invalidov, vojnih 

veteranov in žrtev vojnega nasilja,  

 evidence s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Za varstvo osebnih podatkov delavcev, ki opravljajo delo na podlagi civilno-pravne 

pogodbe se upoštevajo splošne določbe ZVOP-1. 

Osebni podatki posameznikov, kateri opravljajo kakršnokoli obliko dela od zgoraj 

opisanih, se zbirajo ter obdelujejo v predpisanih evidencah, ki jih določajo različni 

zakoni. Vsebina evidence o zaposlenih delavcih, evidence o stroških dela, evidence o 

izrabi delovnega časa ter evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih 

sporov pri delodajalcu, določa ZEPDSV v 13., 16., 18. in 20. členu, podrobneje so 

omenjene evidence opisane v petem poglavju diplomske naloge.  

Vsebina evidence brezposelnih oseb, evidence o potrebi po delavcih, evidence o 

državljanih Evropske unije in z njimi izenačenih državljanov, ki se zaposlijo in 

delajo na ozemlju Republike Slovenije ter evidence o državljanih tretjih držav, ki se 

zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije, pa določa ZUTD. Poleg spodaj 
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naštetih vrst osebnih podatkov, ki so skupni vsem omenjenim evidencam, 123. člen v 

nadaljevanju določa še za vsako evidenco specifične podatke, ki jih mora vsebovati. 

Skupni osebni podatki, ki se vodijo v vseh naštetih evidencah, so: 

- ime in priimek;  

- datum rojstva;  

- spol;  

- EMŠO;  

- davčno številko;  

- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro države);  

- državljanstvo;  

- status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet - če se oseba o 

tem izjavi);  

- pripadnost k romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi);  

- številko transakcijskega računa osebe;  

- telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva;  

- izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, dodatna 

znanja in delovne izkušnje;  

- zmožnost za delo in omejitve;  

- zavarovalno dobo;  

- delovno dobo (123. člen, ZUTD). 

ZJU pa določa vsebino Centralne kadrovske evidence, ki se vodi za vse javne 

uslužbence. Osebni podatki javnih uslužbencev, ki se vodijo v omenjeni evidenci, so: 

 identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO);  

 podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za 

nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja);  
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 podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih 

mestih oziroma položajih v organih;  

 podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu;  

 podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na 

različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih 

izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;  

 podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev;  

 podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in 

službeni dobi;  

 podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o 

opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;  

 podatki o letnih ocenah;  

 podatki o priznanjih in nagradah;  

 podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti;  

 podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti;  

 podatki o prenehanju delovnega razmerja;  

 kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec;  

 podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov;  

 podatki, potrebni za obračun plače, in  

 drugi podatki v skladu z zakonom (47. člen, ZJU). 
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4 OPREDELITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

Dr. Cvetko opisuje delovno razmerje, kot »posebno razmerje med delodajalcem in 

delojemalcem, do katerega pride na podlagi pogodbe o zaposlitvi.« (Cvetko, 1999, 

str. 64) 

V ZDR-1 se definicija delovnega razmerja glasi: »delovno razmerje je razmerje med 

delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran 

delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo 

po navodilih in pod nadzorom delodajalca.« (1. odstavek 4. člen ZDR-1, str. 89)  

Iz opisane definicije delovnega razmerja lahko razberemo pet ključnih elementov 

omenjenega razmerja:  

 prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, 

 delo za plačilo, 

 osebno delo, 

 nepretrgano opravljanje dela, 

 delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 

Delovno razmerje torej obstaja, če obstajajo vsi zgoraj našteti elementi delovnega 

razmerja, tudi če delavcu ni bila izročena pogodba o zaposlitvi v pisni obliki. 
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5 OBDELAVA DELAVČEVIH OSEBNIH PODATKOV 

Obdelava osebnih podatkov se začne že zelo zgodaj. Delodajalec lahko ob ustrezni 

pravni podlagi - soglasje kandidata (priloga 3), posameznikove osebne podatke 

obdeluje že takoj, ko na razpisano prosto delovno mesto kandidat pošlje prijavo z 

življenjepisom.  

Izraz »obdelava osebnih podatkov« zajema vsakršno aktivnost oziroma niz 

aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, bodisi zbiranje, pridobivanje, 

vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, 

uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, 

razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje (Pirc 

Musar in drugi, 2006). 

Pristojni organ za nadzor nad varstvom osebnih podatkov, t. i. Informacijski 

pooblaščenec pa je v enem izmed svojih neobveznih mnenj zapisal, da je 

nepooblaščen vstop v zbirko osebnih podatkov ter njihovo kopiranje, prav tako 

obdelava osebnih podatkov (Mnenje Informacijskega pooblaščenca, 2006). 

Načeloma upravljavec osebnih podatkov pridobiva oziroma zbira osebne podatke 

neposredno od posameznika, lahko pa določene osebne podatke pridobi iz že 

obstoječih evidenc osebnih podatkov - posredno pridobivanje. V ta namen ZVOP-1 v 

svojem 19. členu predpisuje pravila o obveščanju posameznika o zbiranju osebnih 

podatkov. 

Ker je varstvo osebnih podatkov zagotovljeno vsakemu posamezniku že z določili 

URS, ima vsak posameznik tudi določene pravice z zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov, ki so natančneje opisane v točki 5.3. 

Osebni podatki delavcev se načeloma lahko obdelujejo, če za to obstaja pravna 

podlaga. Obdelava osebnih podatkov se v zasebnem sektorju nekoliko razlikuje od 

obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju. Več o pravnih podlagah v javnem in 

zasebne sektorju pri obdelavi osebnih podatkov se nahaja v točki 5.4. 

Obdelavo osebnih podatkov lahko izvaja delodajalec - upravljavec oziroma njegov 

pooblaščeni delavec - obdelovalec, lahko pa obdelavo oziroma posamezna opravila v 
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zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri njem zaposlenih delavcev zaupa zunanjemu 

oziroma pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec mora biti usposobljen 

ter registriran za opravljanje takšne dejavnosti. Prav tako mora pogodbeni 

obdelovalec zagotavljati ustrezno zavarovanje pridobljenih osebnih podatkov. 

Osebni podatki morajo biti varovani s posebnimi ukrepi, ki jih določa Pravilnik o 

zavarovanju osebnih podatkov. Po prenehanju pogodbe je pogodbeni obdelovalec 

dolžan »delodajalcu« nemudoma vrniti vse osebne podatke, ki jih je pridobil v času 

pogodbenega razmerja. 

Poleg delodajalcev imajo pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov, zbranih v 

evidencah osebnih podatkov, ki jih kot obvezne narekuje 6. člen ZEPDSV, še: 

 »Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (za potrebe izvajanja obveznega 

socialnega zavarovanja in socialnega varstva), 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (za potrebe izvajanja obveznega 

socialnega zavarovanja in socialnega varstva), 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje socialnega varstva (za 

potrebe vodenja postopkov za priznanje pravic iz naslova pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja), 

 Ministrstvo pristojno za delo, družino in socialne zadeve (za potrebe vodenja 

postopkov za priznanje pravic iz naslova socialnega varstva, starševskega 

varstva, družinskih prejemkov, ter varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov 

in žrtev vojnega nasilja), 

 Statistični urad Republike Slovenije (za potrebe izvajanja nacionalnega 

programa izvajanja statističnih raziskovanj v skladu z zakonom)« (10. člen 

ZEPDSV). 

V ta namen se omenjene evidence med seboj povezujejo na zahtevo z enotnimi 

povezovalnimi znaki, kot so: 

 EMŠO in davčna številka za fizične osebe ter 
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 davčna in matična številka delodajalca iz Poslovnega registra Slovenije za 

pravne osebe (11. člen ZEPDSV). 

5.1 Načela pri obdelavi osebnih podatkov 

Pri obdelavi osebnih podatkov delavcev se morajo upravljavci držati predpisanih 

načel: 

 Načelo zakonitosti in poštenosti nalaga, da se osebni podatki obdelujejo 

zakonito ter pošteno (2. člen, ZVOP-1). To pomeni, da obdelavo osebnih 

podatkov določa zakon, obdelovalec osebnih podatkov, torej tisti, ki osebne 

podatke obdeluje pa to počne na pošten način oziroma brez zavajanja 

posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo. 

 Načelo sorazmernosti pomeni, da se obdelujejo samo tisti osebni podatki 

posameznikov, ki so ključni in resnično pomembni glede na namen obdelave 

(3. člen, ZVOP-1). 

 Načelo prepovedi diskriminacije zagotavlja varstvo osebnih podatkov 

vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved, 

etično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno 

usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 

državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino (4. člen, ZVOP-1). 

 Načelo točnosti in ažurnosti preprečuje, da bi upravljavec osebnih podatkov v 

evidencah osebnih podatkov zbiral netočne oziroma pomanjkljive osebne 

podatke posameznikov. Osebni podatki, ki se zbirajo oziroma obdelujejo 

morajo biti točni in ažurni, kar pomeni, da se morajo popolnoma skladati z 

resničnim stanjem in biti morajo brez zaostanka oziroma tekoči osebni 

podatki. Da pa so osebni podatki res točni, zakon upravljavcu osebnih 

podatkov nalaga pravico, da pred vnosom osebnih podatkov v evidenco, 

osebne podatke na posameznikovem osebnem dokumentu preveri (18. člen, 

ZVOP-1). Prav tako je dolžnost upravljavca, da preverja ažurnost osebnih 
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podatkov in v primeru spremembe osebnih podatkov, te prilagodi glede na 

dejansko stanje. 

5.2 Občutljivi osebni podatki 

Posebno pozornost in nego pri sami obdelavi osebnih podatkov zahtevajo občutljivi 

osebni podatki. To so osebni podatki posameznika, ki segajo globoko v intimo 

njegove osebnosti. 

Občutljivi osebni podatki so najsubtilnejša kategorija osebnih podatkov, ki posegajo 

v »globino« razkrivanja posameznikove osebnosti, poseganje vanje pa pomeni 

kršenje temeljne človekove pravice do zasebnosti (Pirc Musar in drugi, 2006). 

Po 19. točki 6. člena ZVOP-1 so občutljivi osebni podatki tisti, ki se navezujejo na 

rasno, narodno ali narodnostno poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, 

članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje, vpis ali izbris v ali iz 

kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške. 

Obdelava občutljivih osebnih podatkov je določena z zakonom, določa jo 13. člen 

ZVOP-1, podrobneje pa je opisana v točki 5.4.1. 

Z občutljivimi osebnimi podatki se srečamo že pri načelu enakega obravnavanja 

oziroma prepovedi diskriminacije, ki jo določa ZDR-1 v 6. členu, ter pri prepovedi 

diskriminacije, ki jo v svojem 4. členu določa ZVOP-1.  

Prepoved diskriminacije oziroma načelo enakega obravnavanja posameznikov v 

delovnih razmerjih pravi, da mora delodajalec vsakega posameznika v zaposlitvenem 

procesu (lahko je to faza, preden se posameznik zaposli pri delodajalcu oziroma se 

prijavi na razpisano prosto delovno mesto, lahko je to faza, ko je delavec že vključen 

v delovni proces, ali pa je to faza, ko pogodba o zaposlitvi preneha) obravnavati 

enako. Osebne okoliščine oziroma občutljivi osebni podatki kot so: narodnost, rasa 

ali etično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barva kože, zdravstveno 

stanje, invalidnost, vera ali prepričanje, starost, spolna usmerjenost, družinsko stanje, 

članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ter druge osebne okoliščine, ne smejo 

vplivati na drugačno obravnavanje posameznikov. Prav tako mora delodajalec 

posameznikom ponuditi enake možnosti pri zaposlovanju, napredovanju, 
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usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah, delovnih razmerah, delovnem 

času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi (6. člen, ZDR-1).  

Prepoved diskriminacije ima v tem primeru dvoplasten značaj oziroma zaščito, saj je 

v prvi fazi prepovedano zbiranje in obdelovanje občutljivih osebnih podatkov 

delavcev, v drugi fazi pa v primeru, da se občutljivi osebni podatki zbirajo, se ti ne 

smejo uporabljati izven dopustnih namenov. 

Prav tako občutljivi osebni podatki ne smejo vplivati na varstvo osebnih podatkov, 

ker 4. člen ZVOP-1 prepoveduje izvajanje diskriminacije pri varstvu osebnih 

podatkov, saj mora biti varstvo osebnih podatkov zagotovljeno vsakemu 

posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etično pripadnost, 

spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, 

rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katero drugo 

osebno okoliščino (4. člen ZVOP-1).  

Obe prepovedi vezani na diskriminacijo, pa izhajata iz načela enakosti pred 

zakonom, ki ga URS v 14. členu uvršča med človekove pravice in temeljne 

svoboščine. 

5.3 Pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov 

Vsak posameznik, katerega osebni podatki se v delovnem razmerju obdelujejo, ima z 

zakonom določene naslednje pravice: 

 Pravica do vpogleda v register: državni nadzorni organ za varstvo osebnih 

podatkov mora najkasneje v roku osmih dni omogočiti vsakemu posamezniku 

vpogled v register evidenc osebnih podatkov ter prepis podatkov (29. člen 

ZVOP-1).  

 Pravica posameznika do seznanitve: delodajalec mora delavca o vsaki 

obdelavi njegovih osebnih podatkov obvestiti na jasen in razumljiv način. 

Prav tako pa mora delodajalec obvestiti delavca v primeru, če je njegove 

osebne podatke obdelovala nepooblaščena oseba, saj so se v takem primeru 

delavčevi osebni podatki obdelovali v nasprotju z zakonom. Delodajalec je v 
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ta namen dolžan posredovati podatke o tem, kdo in kdaj je obdeloval 

delavčeve osebne podatke (Pirc Musar in drugi, 2006).  

Upravljavec mora delavcu omogočiti tudi vpogled v kataloge evidenc osebnih 

podatkov, omogočiti vpogled v evidence osebnih podatkov, ki vsebujejo 

njegove osebne podatke, ter njihovo prepisovanje in kopiranje, posredovati 

izpis osebnih podatkov v evidencah, ki se nanašajo nanj, posredovati seznam 

uporabnikov, katerim so bili posredovanji njegovi osebni podatki, kdaj, na 

kakšni podlagi in za kakšen namen, dati informacije o virih, na katerih 

temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje evidenca osebnih podatkov, in 

o metodi obdelave, dati informacije o namenu obdelave ter vrstah osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, pojasniti 

tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja 

avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika (30. 

člen ZVOP-1). 

 Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora: upravljavec 

osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za 

katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali pa so bili 

zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (1. točka 32. člena ZVOP-1). 

5.4 Pravne podlage obdelave delavčevih osebnih podatkov  

Čeprav je v uvodnem delu predstavljeno, da v tej diplomski nalogi dajem prednost 

varstvu osebnih podatkov delavcev v zasebnem sektorju, se mi zdi ključnega 

pomena, da na področju pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov primerjam 

pravne podlage javnega sektorja s pravnimi podlagami zasebnega sektorja.  

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov se v javnem in zasebnem sektorju 

nekoliko razlikujejo. 

Strožja ureditev področja obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju se kaže 

predvsem v tem, da obdelavo osebnih podatkov opredeljuje zakon, ter določa točne 

osebne podatke, kateri se v določenem primeru sploh lahko obdelujejo. Ne glede na 
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zakonska določila pa upravljavec osebnih podatkov v javnem sektorju za obdelavo 

pomembnih osebnih podatkov, poleg zakonskih določil potrebuje tudi soglasje 

posameznika. Možnost, ko lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke 

samo na podlagi soglasja posameznika, je samo ena in ta je možna samo, kadar ne 

gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. V tem primeru 

morajo biti evidence osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, ločene od 

evidenc osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilcev javnih 

pooblastil. Prav tako se lahko v javnem sektorju obdelujejo osebni podatki 

posameznikov, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo 

pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe ter tisti osebni podatki, 

ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega 

sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega 

se nanašajo podatki (9. člen ZVOP-1). 

Zakon zasebnemu sektorju dopušča bistveno več svobode pri obdelavi osebnih 

podatkov. Obdelava osebnih podatkov v zasebnem sektorju se lahko izvaja na 

podlagi zakona ali na podlagi osebne privolitve posameznika, oziroma če je obdelava 

osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali 

za izpolnjevanje pogodbe ter, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov 

zasebnega sektorja in ti interesi prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega 

se nanašajo (10. člen ZVOP-1). 

Osebne podatke delavcev lahko delodajalec oziroma njegov pooblaščeni delavec, 

obdeluje samo, če ima pravno podlago v zakonu ali soglasju delavca. Brez podlage v 

zakonu lahko v skladu z 48. členom ZDR-1 obdeluje osebne podatke delavcev le, če 

je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v 

zvezi z delovnim razmerjem.  

Eden od primerov, ko delodajalec obdeluje osebne podatke na omenjen način - brez 

pravne podlage je, ko delavec koristi pravico iz delovnega razmerja in prijavi svoje 

otroke kot davčno olajšavo. V ta namen delodajalec obdeluje tudi osebne podatke 

(ime in priimek, davčna številka) otrok delavca. Prav tako lahko delodajalec obdeluje 

osebne podatke delavčevih otrok za uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega 

razmerja, kot so letni dopust, omejitev nočnega dela ali pravice do dela s krajšim 

delovnim časom in drugih pravic, povezanih z varstvom materinstva in starševstva, v 
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vsakem primeru, pa mora delodajalec dokazovati, da so ti podatki resnično potrebni 

za uresničevanje določenih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja (Mnenje 

Informacijskega pooblaščenca, 2007). 

Vsi prejšnji zakoni, ki so urejali varstvo osebnih podatkov, so od upravljavca osebnih 

podatkov zahtevali, da v primeru, ko potrebuje za obdelavo osebnih podatkov 

soglasje posameznika, mora le tega oblikovati v fizično – pisno obliko. Zdajšnji 

ZVOP-1 pa od upravljavca zahteva samo pridobitev osebne privolitve posameznika, 

ki pa je lahko ustna ali pisna. Je pa pisna oblika zelo priporočljiva zaradi lažjega 

dokazovanja, v primeru poznejšega ugotavljanja raznih kršitev v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov. Iz enakih razlogov je zelo pomembno, da se v izjavi navede tudi 

vrsta osebnih podatkov za obdelavo, katerih posameznik daje soglasje (priloga 2). 

Zakoni, ki določajo obdelavo delavčevih osebnih podatkov, so: Zakon o evidencah 

na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o 

delovnih razmerjih ter Zakon o varstvu osebnih podatkov.  

Nobeden od naštetih zakonov pa ne daje delodajalcu pravice, da zbira fotokopije 

osebnih dokumentov, kar pomeni, da delodajalec lahko zahteva osebni dokument in s 

tem preveri resničnost osebnih podatkov delavca, ne sme pa od njega zahtevati 

fotokopij osebnih dokumentov in le teh arhivirati (Mnenje Informacijskega 

pooblaščenca, 2006). 

5.4.1 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): 

ZVOP-1 s svojimi določili preprečuje nezakonito in neupravičeno poseganje v 

posameznikovo informacijsko oziroma podatkovno zasebnost. Poleg tega določa še 

načela, ukrepe in obveznosti, ki jih nalaga upravljavcem osebnih podatkov pri 

obdelavi osebnih podatkov posameznikov.  

Zaradi narave občutljivih podatkov, njihove nedotakljivosti in občutljivosti je 

obdelava omenjenih osebnih podatkov prepovedana. Z ZVOP-1 pa so v 13. členu 

določene tudi pravne podlage za obdelavo občutljivih osebnih podatkov. 

Možnosti, ko se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo, so: 
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 če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, 

v javnem sektorju pa tudi določena z zakonom; 

 če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic 

upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja v skladu z zakonom, 

ki določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika; 

 če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika; 

 na katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na 

katerega se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati 

svoje privolitve iz 1. točke; 

 če jih za namene zakonitih delavnosti obdelujejo ustanove, združenja, 

društva, verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s 

političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se 

obdelava nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi 

cilji z njimi v rednem stiku, ter če se ti podatki ne posredujejo drugim 

posameznikom ali osebam javnega ali zasebnega sektorja brez pisne 

privolitve posameznika, na katerega se nanašajo; 

 če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno 

objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe; 

 če je za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter 

vodenja, ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in 

zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom; 

 če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku; 

 če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa (13. Člen 

ZVOP-1). 

Primer, ko lahko delodajalec obdeluje občutljiv osebni podatek delavca (z naslova 2. 

točke 13. člena ZVOP-1), kot je denimo članstvo v sindikatu, je izvedba obračuna 

sindikalne članarine za delavca, ki ga dejansko ni mogoče izvesti brez podatka o tem, 

v kateri sindikat je včlanjen delavec. Kot neposredno zakonsko podlago za obdelavo 
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omenjenega podatka, lahko v tem primeru štejemo 3. odstavek 207. člen ZDR-1, kjer 

je določeno, da na zahtevo sindikata, delodajalec v skladu z aktom sindikata, 

katerega član je delavec, zagotavlja tehnično izvedbo obračuna in plačevanja 

sindikalne članarine. V primeru, pa da delavec ne želi, da njegov delodajalec izve v 

kateri sindikat je včlanjen, mora delavec sam plačevati članarino na transakcijski 

račun sindikata, v katerega je včlanjen (Mnenje Informacijskega pooblaščenca, 

2007). 

5.4.2 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) 

ZEPDSV določa vrste evidenc ter njihovo vsebino, opredeljuje načine zbiranja 

osebnih podatkov, načine vodenja ter načine povezovanja evidenc osebnih podatkov 

(1. člen ZEPDSV). 

Podatki v evidencah, ki jih v 6. členu določa ZEPDSV, se vodijo po enotnih 

metodologijah, standardih, šifrantih in klasifikacijah, ki jih predpiše minister, 

pristojen za področje posamezne evidence. Podatki se zbirajo tako, da se prenašajo iz 

listin, obrazcev ali računalniških nosilcev podatkov, ki jih upravljavcem evidenc 

posredujejo subjekti, ki so po zakonu dolžni voditi te podatke. Za potrebe zbiranja 

oziroma vnosa podatkov, se lahko določeni osebni podatki prenesejo tudi iz drugih 

evidenc (3. člen ZEPDSV). 

Za uporabnike (državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi), 

ki osebne podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog, za statistične 

namene, ekonomska raziskovanja ter druga raziskovanja, ki imajo zakonsko podlago, 

pa zakon opredeljuje način posredovanja osebnih podatkov. ZEPDSV v 12. členu 

nalaga delodajalcu štiri obvezne evidence osebnih podatkov, ki jih mora vzpostaviti 

ter ažurno voditi: 

 evidenca o zaposlenih delavcih, 

 evidenca o stroških dela, 

 evidenca o izrabi delovnega časa, 

 evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. 
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Delodajalec pridobi te osebne podatke neposredno od podatkovnega vira, kar 

pomeni, da mu jih delavec sporoči sam. 

5.4.3 Zakon o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1) 

ZVZD-1določa pravice in dolžnosti delodajalcev v zvezi z varnim in zdravim delom 

ter ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  

Za namene posredovanja podatkov o nezgodah na delovnem mestu ter podatkov o 

odkritih poklicnih boleznih Inšpektoratu Republike Slovenije, delodajalec zbira in 

vodi osebne podatke posameznikov, ki so bili vključeni v nezgodo na delovnem 

mestu oziroma osebne podatke posameznikov, pri katerih je bila odkrita poklicna 

bolezen. V ta namen delodajalec vodi Evidenco nezgod pri delu in poklicnih bolezni 

Delodajalec inšpekciji za delo prijavi, takoj ob nastanku, vsako nezgodo pri delu s 

smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo 

tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen 

na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister za delo (1. in 3. točka 41. člena 

ZVZD-1).  

Katere osebne podatke delavcev v omenjeni evidenci vodi, pa je podrobneje opisano 

v točki 5.5. 

Obrazci in načini prijav nezgod so predpisani s Pravilnikom o prijavah na področju 

varnosti in zdravja pri delu, ki ga na podlagi 41. člena ZVZD-1 izdaja Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Pravilnik o prijavah na področju 

varnosti in zdravja pri delu, 2013). 

5.4.4 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

ZDR-1 ureja delovna razmerja, ki nastanejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi med 

delavcem in delodajalcem.  

Poleg tega ZDR-1 v 48. členu predpisuje dopustnost obdelave osebnih podatkov 

delavcev in kandidatov za zaposlitev. 
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Zbiranje, obdelava, uporaba ter posredovanje osebnih podatkov delavcev in 

kandidatov za zaposlitev tretjim osebam je dopustno, če je to nujno potrebno pri 

uresničevanju pravic in dolžnosti v delovnem razmerju oziroma, če to določa ZDR-1 

ali kateri drugi zakon. Ti zakoni so: ZEPDSV, ZVZD-1, ZVOP-1. Pravice in 

dolžnosti, zaradi katerih se za njihovo uresničevanje lahko obdelujejo osebni podatki, 

so primeroma naštete v točki 5.4. 

Obdelavo osebnih podatkov lahko izvaja le delodajalec oziroma v ta namen 

pooblaščeni delavec. Ko pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov delavca 

oziroma kandidata za zaposlitev ne obstoji več, se omenjen osebni podatki izbrišejo 

oziroma prenehajo uporabljati (prenehanje delovnega razmerja) (48. člen ZDR-1).  

5.5 Obvezne evidence osebnih podatkov v delovnem razmerju 

Po ZEPDSV je delodajalec dolžan voditi: 

 Evidenco o zaposlenih delavcih; 

 Evidenco o stroških dela;  

 Evidenco o izrabi delovnega časa; 

 Evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu; 

Po ZVZD-1 pa: 

 Evidenco s področja varstva in zdravja pri delu. 

Prve štiri vodi za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in 

socialnega varstva, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe 

inšpekcijskega nadzora, na podlagi ZEPDSV, zadnjo pa na podlagi ZVZD-1 z 

namenom posredovanja prijave inšpekciji dela (6. člen, ZEPDSV). 

5.5.1 Vsebina evidence o zaposlenih delavcih 

Vodenje osebnih podatkov v omenjeni evidenci se za posameznega delavca začne ob 

sklenitvi delovnega razmerja (ob soglasju kandidata za zaposlitev lahko že pred 
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sklenitvijo delovnega razmerja), zaključi pa se, ko delovno razmerje preneha. Osebni 

dokumenti delavca, za katerega se preneha vodenje osebnih podatkov v evidenci o 

zaposlenih delavcih zaradi prenehanja delovnega razmerja, se hranijo kot listine 

trajne vrednosti. Spremenjene osebne podatke iz rubrike »podatki o delavcu« mora 

delavec v osmih dneh od nastanka spremembe javiti delodajalcu, da jih ta ažurira 

(14. člen, ZEPDSV). 

Delodajalec posreduje podatke iz evidence Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za namen prijave v 

zavarovanje na predpisanem obrazcu (15. člen, ZEPDSV).  

Osebni podatki, ki se zbirajo v evidenci za vsakega delavca so: 

a) podatki o delavcu:  

-osebno ime,  

-datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  

-kraj rojstva, 

-država rojstva,  

-če je kraj rojstva v tujini,  

-enotna matična številka občana,  

-davčna številka, državljanstvo,  

-naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 

občina, šifra države, država),  

-naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra 

občine, občina, šifra države, država),  

-izobrazba,  

-ali je delavec invalid,   
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-kategorija invalidnosti,  

-ali je delavec delno upokojen,  

-ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  

-ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja 

dopolnilno delo,  

-naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, 

hišna številka, poštna številka, kraj);  

b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):  

-vrsta delovnega dovoljenja,  

-datum izdaje delovnega dovoljenja,  

-datum izteka delovnega dovoljenja,  

-številka delovnega dovoljenja,  

-organ, ki je izdal delovno dovoljenje;  

c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  

-datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  

-datum nastopa dela,  

-vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  

-razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  

-poklic, ki ga opravlja delavec,  

-strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 

katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  
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-naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil 

pogodbo o zaposlitvi,  

-število ur tedenskega rednega delovnega časa,  

-razporeditev delovnega časa,  

-kraj, kjer delavec opravlja delo,  

-ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;  

č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:  

-datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  

-način prenehanja pogodbe o zaposlitvi (13. člen, ZEPDSV). 

5.5.2 Vsebina evidence o stroških dela 

Delodajalec vzpostavi evidenco o stroških dela za posameznega delavca ob sklenitvi 

delovnega razmerja, njeno vodenje pa opusti takrat, ko delovno razmerje za 

posameznega delavca preneha. Osebni dokumenti delavca, za katerega se preneha 

vodenje osebnih podatkov v evidenci o stroških dela zaradi prenehanja pogodbe, se 

hranijo kot listine trajne vrednosti (17. člen, ZEPDSV). 

Delodajalec vpisuje podatke v evidenco stroškov dela za vsakega delavca enkrat 

mesečno: 

a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena ZEPDSV vpisuje še:  

-številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo osebni dohodki in ostali 

prejemki;  

b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:  

-plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o 

zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s 
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krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega 

časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;  

-zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s 

kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in 

nadomestila plač;  

-izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne 

plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna 

izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;  

-neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna 

izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo;  

c) podatke o drugih stroških dela:  

– povračila stroškov v zvezi z delom,  

– regres za letni dopust,  

– jubilejna nagrada,  

– dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev,  

– plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  

– solidarnostna pomoč,  

– odpravnina,  

– stroški izobraževanja delavcev,  

– davki na izplačane plače,  

– ostali stroški dela;  
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č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega 

delavca:  

-prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za 

starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;  

-prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za 

starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje (16. člen, ZEPDSV). 

5.5.3 Vsebina evidence o izrabi delovnega časa 

Delodajalec vzpostavi evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca ob 

sklenitvi delovnega razmerja, njeno vodenje pa opusti takrat, ko delovno razmerje za 

posameznega delavca preneha. Osebni dokumenti delavca, za katerega se preneha 

vodenje osebnih podatkov v evidenci o izrabi delovnega časa zaradi prenehanja 

pogodbe, se hranijo kot listine trajne vrednosti (19. člen, ZEPDSV). 

Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega 

delavca naslednje podatke:  

-podatke o številu ur,  

-skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim 

delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,  

-opravljene ure v času nadurnega dela,  

-neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z 

oznako vrste nadomestila,  

-neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij 

ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  

-neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,  
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-število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s 

povečanjem, oziroma, na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z 

oznako vrste statusa (18. člen, ZEPDSV). 

5.5.4 Vsebina evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri 

delodajalcu 

Podatke o stavkah in arbitražah delovnih sporov obdeluje in zbira Statistični urad 

Republike Slovenije. V primeru, ko pride pri delodajalcu do stavke ali arbitraže 

delovnega spora, mora le ta vzpostaviti evidenco o oblikah reševanja kolektivnih 

delovnih sporov. Podatke iz evidence vnese v obrazec, ki ga predpiše Minister, 

pristojen za delo, in ga v roku sedmih dni po končani stavki oziroma arbitraži 

delovnega spora posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije (21. člen, 

ZEPDSV). 

Podatki, ki jih vsebuje evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov, so: 

1) podatki o stavkah:  

a) podatke o delodajalcu:  

-ime delodajalca,  

-naslov delodajalca,  

-matična številka delodajalca iz PRS,  

-davčna številka delodajalca,  

-šifra dejavnosti delodajalca po SKD,  

-ime kolektivne pogodbe in šifra,  

-število zaposlenih,  

-šifra proračunskega porabnika;  
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b) podatke o organizatorju stavke:  

-naziv organizatorja stavke;  

c) podatke o stavki:  

-število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno,  

-število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki,  

-število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki,  

-razlogi za stavko,  

-ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih 

sporov (pomirjanje, arbitraža),  

-trajanje stavke,  

-število izgubljenih delovnih dni,  

-ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec,  

-ocena rezultatov stavke.  

2) podatki o arbitražah delovnih sporov 

a) podatke o delodajalcu:  

-ime delodajalca,  

-naslov delodajalca,  

-matična številka delodajalca iz PRS,  

-davčna številka delodajalca,  

-šifra dejavnosti delodajalca po SKD,  
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-ime kolektivne pogodbe in šifra,  

-število zaposlenih,  

-šifra proračunskega porabnika;  

b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v 

delovnem sporu:  

-ime sindikalne organizacije,  

-naslov sindikalne organizacije,  

-število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu;  

c) podatke o arbitražah delovnih sporov:  

-vrsta delovnega spora,  

-razlogi za delovni spor,  

-ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže. (20. člen, ZEPDSV) 

5.5.5 Vsebina evidence nezgod pri delu in poklicnih bolezni 

Na podlagi 41. člena ZVZD-1 mora delodajalec inšpekciji dela nemudoma javiti 

vsako nezgodo pri delu oziroma poklicno bolezen. V ta namen delodajalec zbira in 

vodi osebne podatke posameznikov v evidenci nezgod pri delu in poklicnih bolezni. 

Osebni podatki, ki se zbirajo v evidenci nezgod pri delu in poklicnih bolezni, so: 

1) osebni podatki udeleženca v nezgodi 

- ime in priimek: 

- spol; 

- državljanstvo; 
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- EMŠO oziroma datum rojstva; 

2) osebni podatki delavca z ugotovljeno poklicno boleznijo: 

- ime in priimek; 

- spol; 

- državljanstvo; 

- EMŠO oziroma datum rojstva; 

- podatki o poklicni bolezni; 

- odločba, s katero je delavcu priznana poklicna bolezen (2. točka 41. člen ZVZD-1). 

5.6 Posredovanje osebnih podatkov uporabnikom in uporaba osebnih 

podatkov 

Osebne podatke, ki jih upravljavci v posameznih evidencah vodijo, lahko brezplačno, 

z ustrezno pravno podlago tudi posredujejo drugim, zunanjim uporabnikom osebnih 

podatkov. V omenjenem primeru gre za posredno pridobivanje oziroma zbiranje 

osebnih podatkov, saj le teh ne pridobijo direktno od posameznika, ampak od 

upravljavca. Pri posredovanju osebnih podatkov gre torej za razmerje med 

upravljavcem osebnih podatkov (Podjetje xy) in uporabnikom osebnih podatkov 

(ZZZS). 

Praktični primer posredovanja osebnih podatkov na podlagi 15. člena ZEPDSV je, ko 

delodajalec v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, posreduje osebne 

podatke delavca Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za namen prijave v 

zavarovanje.  

Po ZVOP-1 je uporabnik osebnih podatkov definiran kot fizična, pravna ali druga 

oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni 

podatki, kar pomeni, da se lahko zbrani osebni podatki posredujejo vsakomur, če ja 

ta to zahteva na upravičen način (pravna podlaga) (8. točka 6 člen ZVOP-1). 
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Osebni podatki, zbrani v evidencah osebnih podatkov, ki jih mora vzpostaviti in 

ažurno voditi delodajalec ter v drugih evidencah, ki jih določa 6. člen ZEPDSV, se 

lahko uporabljajo za odločanje v upravnih postopkih v skladu z zakoni, ki urejajo 

posamezna področja ter za namene izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in 

drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago (1. točka 5. člen ZEPDSV), 

posredujejo pa se naslednjim uporabnikom: Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, Statistični urad Republike Slovenije in 

Ministrstvo pristojno za delo, družino in socialne zadeve (10. člen ZEPDSV). 

Posredovanje oziroma razkritje osebnih podatkov drugim uporabnikom osebnih 

podatkov je možno le takrat, ko: 

 obstaja za posredovanje osebnih podatkov izrecna podlaga v zakonu; 

 je za posredovanje osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, 

pri čemer je treba upoštevati, da zakon za posamezne primere lahko določa, 

da se osebni podatki lahko posredujejo uporabnikom osebnih podatkov samo 

na podlagi pisne privolitve posameznika; 

 je posredovanje osebnih podatkov potrebno za izpolnjevanje pogodbenih 

obveznosti, kot jih določata 9. in 10. člen ZVOP-1. 

 je posredovanje osebnih podatkov nujno zaradi uresničevanja zakonitih 

interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi 

posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (Pirc Musar in drugi, 

2006). 

Upravljavec osebnih podatkov mora voditi evidenco posredovanih osebnih podatkov 

(tabela 2), ki mu omogoča poznejše ugotavljanje o posredovanih osebnih podatkih. V 

evidenco se vpisujejo osebni podatki, ki so bili posredovani, komu, kdaj ter na kakšni 

pravni podlagi so bili posredovani (3. odstavek 22. člen ZVOP-1). 
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5.7 Katalogi evidenc osebnih podatkov 

Vsak upravljavec osebnih podatkov z več kot 50 zaposlenimi in le ti niso politična 

stranka, sindikati, društva ali verska skupnost oziroma mediji, ki osebne podatke 

uporabljajo zgolj za obveščanje javnosti, je po 26. členu ZVOP-1, dolžan ob vsaki 

vzpostavitvi evidence osebnih podatkov vzpostaviti tudi njen katalog. 

Že leta 1990 je prvi ZVOP od upravljavcev osebnih podatkov zahteval vodenje in 

vzdrževanje, nov ZVOP-1 pa je vsebino le malo spremenil. 

Katalog evidence osebnih podatkov predstavlja opis evidence, torej se v njem navaja 

zgolj vrsta osebnih podatkov, ne pa dejanski osebni podatki. Sestavljen je iz 13. 

taksativno določenih točk, ki jih podrobneje opredeljuje 26. člen ZVOP-1, in sicer: 

1. naziv evidence osebnih podatkov; 

2. podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo: osebno ime, 

naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 

za samostojnega podjetnika posameznika pa še firma, sedež in matično 

številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež 

upravljavca osebnih podatkov in matično številko); 

3. pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov; 

4. kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 

5. vrste osebnih podatkov v evidenci osebnih podatkov; 

6. namen obdelave; 

7. rok hrambe osebnih podatkov; 

8. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v evidenci osebnih 

podatkov in pravna podlaga omejitev; 

9. uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v 

evidenci osebnih podatkov; 
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10. dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna 

podlaga iznosa; 

11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; 

12. podatki o povezanih evidencah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter 

javnih knjig; 

13. podatki o zastopniku pravne ali fizične osebe (za fizično osebo: osebno ime, 

naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 

za samostojnega podjetnika posameznika pa še firma, sedež in matična 

številka; za pravno osebo: naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež 

upravljavca osebnih podatkov in matična številka).  

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku, katerega osebni podatki se 

obdelujejo v evidencah osebnih podatkov ob podani zahtevi, v roku 15. dni od 

prejema zahteve omogočiti vpogled v katalog evidenc osebnih. Ravno zaradi tega je 

za upravljavca osebnih podatkov najboljše, da ima en izvod katalogov evidenc 

osebnih podatkov vedno nekje v bližini. 

Poleg posameznikov pa mora upravljavec osebnih podatkov s katalogi evidenc 

osebnih podatkov obveščati tudi informacijskega pooblaščenca, ki vodi register 

katalogov evidenc osebnih podatkov. Dolžnost upravljavca osebnih podatkov je, da v 

roku 15 dni pred vzpostavitvijo nove evidence osebnih podatkov o tem obvesti 

informacijskega pooblaščenca, obvešča pa ga tudi o spremembah in vnosih novih 

vrst osebnih podatkov, najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. Katalog 

evidence osebnih podatkov mu v primeru obveščanja Informacijskega pooblaščenca 

pomaga kot podlaga za obveščanje. Upravljavec osebnih podatkov posreduje 

nadzornemu organu podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., in 13. zgoraj 

navedene točke, pri čemer pa ni nič narobe, če posreduje tudi podatke iz 3., 7., 8., 

točke. Pri prijavi katalogov evidenc v register si lahko upravljavci pomagajo tudi z 

obrazci na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, kjer v rubriki Register 

najdemo že oblikovan obrazec RZOP za prijavo evidenc. Prav tako se upravljavci na 

omenjeni spletni strani in njeni rubriki lahko seznanijo, kako se dodajajo novi 

katalogi, kako se prejšnji popravljajo ter brišejo. Poleg elektronske prijave, pa je 
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potrebno vsak na novo prijavljen oziroma popravljen katalog podpisati in ožigosati 

ter posredovati na naslov Informacijskega pooblaščenca tudi v fizični obliki. 

Pooblaščenec to ažurira ter objavi v register. 

5.8 Zavarovanje osebnih podatkov 

Eden od temeljnih pogojev za učinkovito varstvo osebnih podatkov je njihovo 

zavarovanje. Z zavarovanjem osebnih podatkov delodajalec oziroma zunanji 

obdelovalec preprečuje namerno ali slučajno zlorabo osebnih podatkov. Izvajanje 

zavarovanja osebnih podatkov mora zajemati organizacijske, tehnične in logično-

tehnične postopke ter ukrepe, ki preprečujejo zlorabo osebnih podatkov. Za zlorabo 

osebnih podatkov se šteje nepooblaščeno uničenje osebnih podatkov, njihovo 

spremembo, izgubo ter nepooblaščeno obdelavo (24. člen, ZVOP-1). 

Načine in postopke, s katerimi se zavarujejo osebni podatki pred morebitno zlorabo, 

delodajalec določi sam, saj je zavarovanje odvisno od narave osebnih podatkov. Prav 

posebno pozoren pa mora biti pri zagotavljanju zavarovanja občutljivih osebnih 

podatkov, saj le ti zaradi svoje narave terjajo še večje varstvo pred zlorabo.  

Delodajalec svoje ukrepe ter postopke (organizacijske, tehnične in logično-tehnične) 

določi v obveznem internem aktu - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, saj mu 

25. člen ZVOP-1 nalaga sprejetje pravilnika, v katerem so opisani postopki 

zavarovanja osebnih podatkov. Poleg predpisanih postopkov in ukrepov za 

zavarovanje osebnih podatkov mora delodajalec v svojem pravilniku določiti tudi 

osebe, ki so odgovorne za določene evidence osebnih podatkov, ter osebe, ki lahko 

zaradi narave svojega dela obdelujejo določene osebne podatke. Pri določanju 

omenjenih oseb mora paziti, da je krog le teh čim manjši (Pirc Musar in drugi, 2006).  

Pri obdelavi osebnih podatkov mora upravljavec osebnih podatkov predpisane 

postopke za zavarovanje osebnih podatkov upoštevati, saj je v primeru, da obdeluje 

osebne podatke ter ne zagotovi ustreznega zavarovanja le teh, lahko sankcioniran z 

globo, ki jo predpisuje 93. člen ZVPO-1. 

Kako upravljavec zavaruje osebne podatke, se pokaže že v 11. točki kataloga 

posamezne evidence osebnih podatkov, kjer so navedeni splošni ukrepi za 

zavarovanje osebnih podatkov (Pirc Musar in drugi 2006).  
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S pravilnikom ali drugim internim aktom je treba določiti način: 

 varovanja prostorov, opreme ter sistemsko programske opreme, vključno z 

vhodno-izhodnimi enotami, 

 varovanja aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni 

podatki, 

 preprečitve nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem 

prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, 

 zagotavljanja učinkovitega načina blokiranja, uničenja, izbrisa, ali 

anonimiziranja osebnih podatkov, 

 omogočanja poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki 

vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je 

to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice 

posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih 

podatkov (24. člen, ZVOP-1). 

Z načini in ukrepi, ki jih zajema Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov se 

zavaruje vse osebne podatke, tudi tiste, pridobljene z videonadzorom (v primeru, če 

upravljavec izvaja videonadzor) in tiste osebne podatke, pridobljene z biometrijo (v 

primeru, če upravljavec izvaja biometrijo).  

Podatki pridobljeni z videonadzorom (posnetek zvoka, posnetek slike) so osebni 

podatki, saj je z njimi možno določiti posameznika. 

Prav tako je možno določiti posameznika s podatki, pridobljeni z biometrijo (prstni 

odtis, posnetek šarenice, očesne mrežnice …).  
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6 PROCES OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

V nadaljevanju bom opisala dejanski postopek obdelave osebnih podatkov v 

namišljenem, zasebnem podjetju z več kot 50 zaposlenimi delavci. Poleg postopka 

zbiranja in obdelave osebnih podatkov v teoretičnem delu diplomske naloge, bom v 

tem delu naloge izdelala primere potrebnih listin - dokumentov, ki jih upravljavec 

osebnih podatkov potrebuje, da delo z osebnimi podatki poteka karseda varno, ter na 

način, ki ga zahteva zakon. 

6.1 Izjava o zavarovanju osebnih podatkov 

Vsaka odgovorna oseba in oseba, ki ima zaradi narave svojega dela pravico do 

obdelave in vpogleda v določeno evidenco osebnih podatkov, mora podpisati izjavo, 

v kateri se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljala izključno za namene, za 

katere so bili prvotno zbrani. Poleg odgovornosti pri obdelavi osebnih podatkov, pa 

se v izjavi seznani tudi s sankcijami v primeru zlorabe osebnih podatkov. Primer 

izjave o zavarovanju osebnih podatkov z vsemi potrebnimi podatki, se nahaja v 

prilogi številka 1. 

6.2 Seznam odgovornih oseb ter oseb, ki imajo zaradi narave svojega 

dela dovoljen vpogled v posamezne evidence osebnih podatkov 

Za vsako evidenco osebnih podatkov mora biti določena odgovorna oziroma 

pooblaščena oseba ter osebe, ki imajo zaradi narave svojega dela, dovoljenje do 

obdelave in vpogleda v evidence osebnih podatkov. Osebe, ki jih kot odgovorne za 

posamezno evidenco, ter osebe, ki imajo zaradi narave svojega dela dovoljenje za 

obdelavo in vpogled v posamezne evidence, določi direktor podjetja, morajo biti 

zavedene na ažurnem seznamu odgovornih oseb. 

Ključni namen seznama je v zavarovanju osebnih podatkov, saj so na seznamu 

navedene tiste osebe, ki lahko obdelujejo osebne podatke in v primeru zlorabe 

osebnih podatkov, so najbolj izpostavljene prav te osebe, ki so navedena na 

ažurnemu seznamu. 

Primer seznama odgovornih oseb ter oseb, ki imajo zaradi narave svojega dela 

dovoljenje do vpogleda v evidence, prikazuje spodnja tabela 1. 
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Tabela 1: Seznam odgovornih oseb in ostalih obdelovalcev posameznih evidenc 

osebnih podatkov 

Zap. 

št 

Funkcija Ime in priimek, 

v primeru 

pogodbenega 

obdelovalca še 

naziv 

Delovno 

mesto 

Datum začetka 

obdelave in 

hrambe 

osebnih 

podatkov 

Podpis 

direktorja 

Podpis odgovorne 

osebe/obdelovalca 

Opombe 

1. Odgovorna 

oseba 

      

2. Obdelovalec       

3. Obdelovalec       

 

6.3 Soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov 

Kot je bilo že omenjeno v teoretičnem delu diplomske naloge je za vsako obdelavo 

osebnih podatkov praviloma potrebna pravna podlaga. Obdelavo osebnih podatkov 

lahko določa zakon, lahko jih obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja oziroma 

na podlagi soglasja posameznika. Za soglasje posameznika velja, da ni nujno v pisni 

obliki, je pa takšna oblika soglasja priporoča, saj bi v primeru poznejšega 

ugotavljanja morebitnih kršitev imelo soglasje pisne oblike večjo dokazno vrednost.  

V diplomski nalogi bom glede na pomembnost dala poudarek na pisno soglasje. 

Priporočljivo je, da delavca, katerega osebni podatki se bodo obdelovali, obvestimo 

na jasen in razumljiv način. V soglasju navedemo naslov evidence, vrsto podatkov, 

ki jih obdelujemo, namen obdelave osebnih podatkov ter trajanje obdelave osebnih 

podatkov.  

Poleg tega moramo delavca obvestiti, da bodo osebni podatki uporabljeni zgolj in 

samo za v soglasju navedene namene ter skrbno varovani, prav tako moramo delavca 

seznaniti s tem, da ima možnost kadarkoli pisno preklicati podpisano soglasje. 
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Primer soglasja naj bo izdelan na tak način, da bo z enim soglasjem upravljavec 

osebnih podatkov pridobil pravno podlago za večino evidenc, pri katerih za obdelavo 

osebnih podatkov potrebuje soglasje posameznikov (priloga 2). 

Priloga 3 predstavlja soglasje, ki je namenjeno vsem kandidatom za zaposlitev.  

Ko posameznik - kandidat pošlje prošnjo ter ostale priloge k prošnji za zaposlitev, 

mora v primeru, da se strinja s hrambo osebnih podatkov navedenih na prošnji ter 

ostalih prilogah, podpisati soglasje. Tudi to soglasje mora vsebovati enake elemente, 

ki so priporočljivi za soglasje, ki ga podpiše delavec za obdelavo osebnih podatkov. 

6.4 Izdelava in prijava katalogov evidenc osebnih podatkov v register 

Za vsako evidenco osebnih podatkov (ne glede na pravno podlago), ki jo podjetje 

vodi, mora vzpostaviti tudi njen katalog. Katalog posamezne evidence se izdela na 

podlagi 26. člena ZVOP-1, ki določa 13 taksativno določenih točk, ki jih mora 

katalog vsebovati. Katalog ter njegova vsebina sta podrobneje opisana v podpoglavju 

5.7 z naslovom Katalog evidence osebnih podatkov. Primer kataloga evidence 

osebnih podatkov bom povzela po eni izmed najpogostejših evidenc osebnih 

podatkov, ki jih narekuje ZEPDSV, to je Evidenca o zaposlenih delavcih (priloga 4). 

Katalogi služijo kot sredstvo obveščanja tako posameznikov, katerih osebni podatki 

se obdelujejo kot tudi Informacijskega pooblaščenca, ki vodi register evidenc. Prav 

tako je upravljavec dolžan obvestiti Informacijskega pooblaščenca v primeru, če z 

vodenjem določene evidence osebnih podatkov preneha, to sporoči najkasneje v 8 

dneh od dneva prenehanja vodenja evidence. Poleg samega dejstva, da je z vodenjem 

evidence prenehal, sporoči še, kaj je z osebnimi podatki, zbranimi v evidenci, naredil 

(izbrisal, uničil, blokiral) (Pirc Musar in drugi, 2006). 

Upravljavci osebnih podatkov morajo vse kataloge evidenc osebnih podatkov 

prijaviti v register evidenc osebnih podatkov. Ogled katalogov je tako možen vsem, 

saj so javno objavljeni na spletni strani Informacijskega pooblaščenca. 

Prijavljeni katalogi v registru se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih katalogov, 

saj upravljavcem osebnih podatkov pri prijavi katalogov evidenc osebnih podatkov, 
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ni potrebno posredovati vseh 13. točk, ampak le 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., in 

13., točko.  

Prijava v register pa poteka na način, ki ga predstavlja diagram poteka na spodnji 

sliki 1, pri čemer ima v obravnavanem primeru zavezanec položaj upravljavca. 

 

 

Slika 1: Diagram poteka prijave katalogov evidenc osebnih podatkov v register 
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6.5 Evidenca posredovanj osebnih podatkov 

Po 3. odstavku 22. člena ZVOP-1 je vsak upravljavec osebnih podatkov dolžan 

vzpostaviti in ažurno voditi tudi Evidenco posredovanj osebnih podatkov z zunanjim 

uporabnikom. 

Evidenca posredovanj osebnih podatkov se vzpostavi za namene poznejšega 

ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj ter na kakšni 

podlagi.  

Dolžnost upravljavca osebnih podatkov je, da v roku 30 dni od dneva posredovanja 

osebnih podatkov, o tem obvesti posameznika. Poleg obvestila o posredovanju, mora 

upravljavec osebnih podatkov posamezniku navesti tudi, katere osebne podatke je 

posredoval, kdaj ter katerim zunanjim uporabnikom (Pirc Musar in drugi, 2006). 

Vsebina evidence posredovanj osebnih podatkov mora vsebovati elemente, ki jih 

prikazuje spodnja tabela 2. 

Tabela 2: Evidenca posredovanj osebnih podatkov zunanjim uporabnikom 

Zap. 

št. 

Datum 

posredovanja 

osebnih podatkov 

Podlaga za 

posredovanje 

osebnih 

podatkov 

Zunanji uporabniki, 

katerim so bili 

posredovanji osebni 

podatki 

Vrste osebnih 

podatkov, ki 

so bili 

posredovani 

Podpis osebe, katera je 

posredovala osebne 

podatke zunanjim 

uporabnikom 

1.      

2.      

3.      

4.      



45 

 

7 ZAKLJUČEK 

Živimo v času, ko je spoštovanje in upoštevanje temeljnih človekovih pravic včasih 

vprašljivo. Takšno je tudi stanje pri upoštevanju pravice do zasebnosti in z njo 

pravice do varstva osebnih podatkov. 

Upoštevanje pravice do varstva osebnih podatkov tako na splošno, kot tudi v 

delovnem razmerju je dandanes ključnega pomena, saj glede na zmogljivost 

tehnologije, ki jo trg ponuja, pride kaj hitro do zlorabe osebnih podatkov 

posameznika. Zato pa tukaj stoji zakon, ki ga mora delodajalec, kot upravljavec 

osebnih podatkov upoštevati.  

Delodajalec v zasebnem sektorju lahko osebne podatke delavcev obdeluje samo na 

določeni pravni podlagi oziroma takrat, ko določene osebne podatke potrebuje za 

uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za razliko od delodajalca v 

javnem sektorju, ko lahko osebne podatke delavcev obdeluje samo na podlagi 

zakona. V največ primerih daje delodajalcu zakon pravno podlago, na kateri obdeluje 

osebne podatke delavcev, velikokrat pa si mora delodajalec za obdelavo določenih 

osebnih podatkov, priskrbeti osebno soglasje posameznika - delavca, za katero pa je 

priporočljiva, da je v pisni obliki, saj ima v primeru poznejšega ugotavljanja 

morebitnih kršitev večjo dokazno vrednost. 

Pri obdelavi delavčevih osebnih podatkov se mora delodajalec držati določenih 

načel, ki narekujejo pravilno in pošteno obdelavo osebnih podatkov. Posebno 

previden pa mora biti pri obdelavi občutljivih osebnih podatkov, saj ti zaradi svoje 

narave potrebujejo še večjo pozornost in varnost. 

Delo z osebnimi podatki delavcev lahko opravlja delodajalec - upravljavec, lahko pa 

obdelavo zaupa tudi zunanjemu pogodbenemu obdelovalcu. V vsakem primeru pa 

mora delo z osebnimi podatki potekati na varen način, oziroma tako, da se osebni 

podatki ne zlorabljajo, brišejo, prepisujejo oziroma kakorkoli nepooblaščeno 

obdelujejo. V ta namen mora tako delodajalec kot tudi zunanji obdelovalec 

upoštevati ukrepe in načine, ki so predpisani v obveznem internem aktu - Pravilniku 

o zavarovanju osebnih podatkov. V primeru, da upravljavec oziroma pogodbeni 

obdelovalec pri obdelavi osebnih podatkov ne upoštevata ukrepov, ki jih predpisuje 
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omenjen pravilnik, zakon določa tudi sankcije. Pri pooblaščanju oseb, ki imajo 

omogočen dostop do osebnih podatkov ter dovoljenje za delo z osebnimi podatki 

delavcev, mora biti delodajalec zelo previden, saj je priporočljivo, da je krog 

omenjenih oseb čim manjši.  

Delavec ima vso pravico biti seznanjen o obdelavi svojih osebnih podatkov na jasen 

in razumljiv način, poleg tega pa mu mora delodajalec omogočiti vpogled v evidence 

osebnih podatkov, njihove kataloge, predstaviti namen in metodo obdelave ter 

načine, s katerimi so njegovi osebni podatki zavarovani pred zlorabo. Omogočen mu 

mora biti vpogled v register, prav tako pa mora upravljavec na delavčevo zahtevo 

izbrisati, popraviti, dopolniti ali blokirati osebne podatke, ki niso ažurni ter so bili 

obdelani v nasprotju z zakonom. 

Dobro delavno razmerje temelji na dobrem odnosu med delavcem in delodajalcem in 

le na takšen način, da delodajalec spoštuje delavca ter njegove temeljne pravice. Le 

tako lahko pripelje do lepšega jutri ter boljšega počutja delavca v poslovnem okolju. 
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PRILOGA 1: IZJAVA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV  

 
Podjetje xy 

Slovenska ulica 01 

1000 Ljubljana 

 

Priimek in ime:………………………………………………………………………………... 

Datum in kraj rojstva:……………………………………………………………...…………. 

Stalno/začasno prebivališče:………………………………………………………...………... 

IZJAVLJAM, 

da sem seznanjen/a z določbami Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je Podjetje xy 

sprejelo dne xx.yy.2013 in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007). 

Pri svojem delu sem dolžan/a izvajati s Pravilnikom predpisane postopke in ukrepe za 

zavarovanje osebnih podatkov in varovati osebne podatke, za katere sem izvedel/a oziroma bil/a 

z njimi seznanjen/a pri opravljanju svojega dela. 

Za kršitev sem disciplinsko odgovoren/a in sem seznanjen/a, da tovrstna kršitev pomeni hujšo 

kršitev pogodbenega razmerja, kar ima lahko za posledico prenehanje pogodbenega razmerja iz 

krivdnega razloga. 

Izrečen ukrep ne izključuje tudi kazenske ali odškodninske odgovornosti. 

 

V …………………………., dne…………………… 

Podpis………………………………………………. 
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PRILOGA 2: SOGLASJE POSAMEZNIKA ZA OBDELAVO OSEBNIH 

PODATKOV 

Podjetje xy 

Slovenska ulica 01 

1000 Ljubljana 

 

Priimek in ime:………………………………………………………………………………………...... 

Datum in kraj rojstva:……………………………………………………………………..………...…... 

Stalno/začasno prebivališče:………………………………………………………………...………..…. 

SOGLAŠAM, 

da Podjetje xy obdeluje moje osebne podatke v naslednjih evidencah: 

 EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV: (datum in čas nastanka videoposnetka, št. 

videoposnetka) za namene varovanja lastnine podjetja in zaposlenih, ter ostalih, ki se gibajo v 

poslovnih prostorih podjetja. Hramba osebnih podatkov v evidenci videoposnetkov traja 

največ 1 mesec. 

 EVIDENCA KOD ALARMNEGA SISTEMA: (ime in priimek, koda alarmnega sistema) za 

namene varovanja lastnine podjetja. Hramba osebnih podatkov v evidenci kod alarmnega 

sistema traja za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi. 

Podjetje xy zagotavlja, da bo moje osebe podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal zgolj v 

namene, ki so pri posamezni evidenci osebnih podatkov navedeni. 

Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli pisno prekličem. 

 

V ……………….., dne………………………… 

Podpis…………………………………………… 
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PRILOGA 3: SOGLASJE KANDIDATOV ZA ZAPOSLITEV 

Podjetje xy 

Slovenska ulica 01 

1000 Ljubljana 

 

Priimek in ime:…………………………………………………………………………….. 

Datum in kraj rojstva:………………………………………………………………………….. 

Stalno/začasno prebivališče:…………………………………………………………………… 

SOGLAŠAM, 

da lahko Podjetje xy moje osebne podatke navedene v posredovani prošnji za zaposlitev ter priloge 

k prošnji trajno hrani v evidenci kandidatov za zaposlitev in jih uporablja za zaposlitvene namene. 

Seznanjen sem, da se lahko iz evidence kadarkoli izpišem in sicer tako, da pošljem na sedeš 

podjetja pisno zahtevo za izpis iz evidence kandidatov za zaposlitev. 

Podjetje xy zagotavlja, da bo moje osebne podatke skrbno varovalo v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in jih uporabljal zgolj v 

zaposlitvene namene. 

 

V……………………, dne……………...……… 

Podpis…………….......................................  
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PRILOGA 3: KATALOG EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH 

Podjetje xy  

Slovenska ulica 01 

1000 Ljubljana 

 

1. Naziv evidence; EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov; Podjetje xy, Slovenska ulica 01, 1000 Ljubljana. 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov; Zakon o evidencah na področju dela in socialne 

varnosti. 

4. Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; Osebni podatki se nanašajo na 

zaposlene delavce v Podjetju xy. 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov; a) podatki o delavcu: osebno ime, datum 

rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična 

številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, 

kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, 

hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je 

delavec invalid,  kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja 

dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem 

delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja 

dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju 

delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka 

delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki 

o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta 

sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga 

opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 

katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za 

katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, 

razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca 

vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 
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6. Namen obdelave; Osebni podatki se obdelujejo za namene uveljavljanja pravic iz sistema 

socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja 

ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

7. Rok hrambe osebnih podatkov; Osebni podatki iz evidence o zaposlenih delavcih se hranijo 

trajno. 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v evidenci osebnih podatkov in 

pravna podlaga omejitev; Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1. 

9. Uporabniki ali kategorija uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v evidenci osebnih 

podatkov; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  

10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa; 

Osebni podatki iz evidence o zaposlenih delavcih se ne iznašajo v tretjo državo. 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; Evidenca o zaposlenih delavcih se vodi 

računalniško, dostop v računalniško bazo podatkov je varovan z geslom, ki ga imajo samo 

pooblaščene osebe. Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so v času odsotnosti 

pooblaščene osebe zaklenjeni. 

12. Podatki o povezanih evidencah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig; Osebni 

podatki iz evidence o zaposlenih delavcih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 

knjigami. 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1; Ni zastopnika iz tretjega odstavka 

5. člena ZVOP-1. 


