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Številka: 007-1/2022/3
Datum: 10. 1. 2022

Ministrstvo RS za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.mju@gov.si

Zadeva: Predlog Zakona o spremembi Zakona o državni upravi - MNENJE
Zveza: Vaše e-zaprosilo za mnenje z dne 6. 1. 2022

Spoštovani,

na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB1, 177/20) ter 57. člena 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 razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) v nadaljevanju 
posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca (IP) k prejetemu predlogu Zakona o spremembi 
Zakona o državni upravi.

IP po pregledu gradiva ugotavlja, da se predlog zakona nanaša izključno na spremembo 74.č člena 
ZDU-1, gre pa za vzpostavitev novega informacijskega sistema ter njegovo povezovanje s centralno 
kadrovsko evidenco državne uprave, ki se vodi na podlagi 46. člena ZJU, njen upravljavec pa je MJU 
RS. 

IP želi opozoriti na izjemno pomemben vidik pri zagotavljanju varnosti in varstva osebnih podatkov, ki 
je tudi eden ključnih elementov zagotavljanja odgovornosti upravljavcev za varstvo osebnih podatkov. 
Gre za t.i. oceno učinkov v zvezi z varstvom podatkov (angl. Data Protection Impact Assessment:
DPIA), ki jo Splošna uredba o varstvu podatkov opredeljuje v 35. členu. V zvezi s tem instrumentov je 
IP pripravil smernice, ki so dostopne na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-
varstvu-podatkov-gdpr/smernice-ocene-u%C4%8Dinkov-na-varstvo-osebnih-podatkov

V kolikor takšna DPIA še ni bila opravljena, IP močno priporoča, da omenjene smernice temeljito 
preučite pred nadaljnjimi koraki v smeri izgradnje oziroma delovanja novega informacijskega sistema
ter njegovega povezovanja s centralno kadrovsko evidenco državne uprave. V smernicah IP poudarja, 
da je v inšpekcijskem nadzoru pogosto odkril nepravilnosti in kršitve zakona, do  katerih ne bi prišlo, 
če bi zavezanec pred izvedbo določnega projekta ali uporabo določene tehnologije pravočasno 
izvedel DPIA in tako sam zmanjšal tveganje za nastanek nezakonitosti ali takšno tveganje v celoti 
izničil. Pomen in učinkovitost DPIA narašča z velikostjo in intenzivnostjo obdelave osebnih podatkov v 
projektu, pri čemer lahko za »projekt« štejemo:

- spremembo zakonodaje,

- uvedbo, povezovanje ali razvoj novih informacijskih 
rešitev,

- konkretno uporabo določene tehnologije,

- razširitev namena obdelave že zbranih osebnih 
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podatkov ali načina obdelave (npr. izvoz podatkov),

- drugo pomembno spremembo v poslovnem okolju 
s pomembnejšim vplivom na varstvo osebnih podatkov.

IP zato svetuje, da opravite temeljit razmislek, ali je izvedba DPIA za vas kot upravljavca osebnih 
podatkov obvezna oziroma se odločiti, ali bi to oceno glede na naravo obdelave in morebitne 
posledice za pravice in svoboščine posameznikov opravili. IP njeno izdelavo vsekakor priporoča, saj 
prav dobro izvedena DPIA pogosto poda koristne usmeritve za ustrezno izvedbo posameznega 
projekta ter ustrezno prepoznavo in upravljanje tveganj za pravice posameznikov in bistveno 
pripomore k zagotovitvi skladnosti obdelav osebnih podatkov s predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov.

IP želi preventivno opozoriti tudi na besedilo, ki sicer ni vključeno v sam predlog spremembe 74.č 
člena, se pa nahaja v obrazložitvi 1. člena predloga zakona. Navedeno je, da »Sedaj posamezni 
organi podatke za interni trg dela posredujejo z dopisi, informacijski sistem pa bo omogočal direkten 
vnos podatkov, prav tako pa bo omogočal vnos podatkov tudi javnim uslužbencem, ki pa bodo v 
sistem vstopali na podlagi svojega soglasja«. IP opozarja, da je treba pri tem upoštevati podrobnejša 
določila glede pogojev, po katerih se šteje, da je soglasje oziroma privolitev veljavna, ki so določeni v 
7. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Upoštevajoč vse navedeno IP predlaga, da izpostavljeno upoštevate v nadaljnjem urejanju zadevne 
tematike.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Matej Sironič,
Svetovalec pooblaščenca
za varstvo osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka

Poslati:
- naslovniku po e-pošti;
- arhiv IP.
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