
 

 

  

Ali je videonadzor zaposlenih dovoljen?  

Zakon o varstvu osebnih podatkov dovoljuje izvajanje videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne 
prostore in videonadzora delovnih prostorov, vsakega pa pod drugačnimi pogoji.  

Videonadzor znotraj delovnih prostorov (v pisarnah, jedilnicah, proizvodnih prostorih itd.) se lahko izvaja le 
v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih 
podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. In sicer le v tistih 
predelih delovnih prostorov, kjer je predhodno našteto treba varovati. 

Prepovedano je izvajati videonadzor v delovnih prostorih zunaj delovnega mesta, zlasti v garderobah, 
dvigalih in sanitarnih prostorih. Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora vnaprej pisno 
obveščeni o njegovem izvajanju, pred uvedbo videonadzora pa se mora delodajalec posvetovati tudi z 
reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. 

Kot navedeno pa lahko delodajalec izvaja tudi videonadzor dostopa v njihove poslovne prostore, če je to potrebno za 
varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore 
ali iz njih ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. 

Odločitev delodajalca o tem mora biti pisna, v njej pa morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. 

Takšen videonadzor pa se lahko izvaja le na takšen način, da se ne more izvajati niti snemanje notranjosti 
stanovanjskih stavb, ki nimajo vpliva na dostop do njihovih prostorov, niti snemanje vhodov v stanovanja. Vse 
zaposlene, ki opravljajo delo v tako nadzorovanem prostoru, je prav tako treba pisno obvestiti o izvajanju 
videonadzora. 

»Problematične so zlasti kršitve, povezane z nezakonitim videonadzorom delovnih prostorov, in 
sporna uporaba posnetkov za namene nadzora nad zaposlenimi. Narašča predvsem uporaba 
videonadzornih sistemov, ki vodilnim omogočajo, da prek osebnega računalnika, tablice ali 
pametnega telefona dostopajo do tako imenovane žive slike, ki jo prikazujejo kamere v delovnih 
prostorih,« je opozorila Mojca Prelesnik, da sta takšen nadzor zaposlenih in posledično 
poseganje v njihovo zasebnost nedopustna, saj pomenita nesorazmeren poseg v njihovo 
zasebnost. 

Tako je neposredno spremljanje žive slike kamer lahko dovoljeno na primer na bančnih okencih, vendar imajo 
dostop do tega lahko samo varnostniki, osebe v nadzornem centru ipd., »nikakor pa ne tudi vodilni, ki se v sistem 
vključujejo iz drugih razlogov, na primer, da preverjajo, kako zaposleni opravljajo svoje delo – to se v praksi 
že pogosto dogaja«, je opozorila informacijska pooblaščenka in dodala, da uporabniki pogosto pozabijo na 
ustrezno zavarovanje (vsaj s kakovostnimi gesli) dostopa do kamer na računalnikih, tablicah ali pametnih telefonih.  

Smernice glede izvajanja videonadzora 

Rabite pomoč? 

NOVICE  
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Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi - Gorjuša, 28.2.2019 

ob 12.00  

11.02.2019 - Čas je, da se spet vidimo in nadaljujemo z aktivnostmi.  

 

Za nizke plače naj prevzamejo odgovornost delodajalci!  

19.12.2018 - Zahteve sindikatov so že dolgo enake – najnižja osnovna plača naj 

bo enaka minimalni plači.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 4; 21.2.2019  

22.02.2019 - Nova številka Delavske enotnosti prinaša zanimivo branje...  

 
Tematska številka DE - Razbijamo mite, 1.2.2019  

01.02.2019 - Mit: Sindikati so samo za zgago Mit: Gospodarstvo si ne more 

privoščiti dviga plač  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Ekonomska izhodišča za kolektivna pogajanja; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Odgovorno iskanje poti med željami in ekonomsko realnostjo.  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  
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Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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