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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

DIREKTORAT ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE 

e-naslov: gp.mddsz@gov.si  

 

 

 

 

ZADEVA: Sporazum o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji – 

MNENJE 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. 510-24/2017-1  

 

 

 

Spoštovani, 

 

 

na podlagi vašega zaprosila, ki smo ga prejeli 27. 10. 2017 in 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo pripombe na osnutek zgornjega sporazuma. 

 

K 7. členu 

 

V točki d sporazum govori o tem, da rok za pošiljanje seznamov kandidatov določita pristojna organa s 

protokolom. Če posebne zakonske ali mednarodnopravne podlage, ki bi določala konkretno vsebino 

teh seznamov ni, predlagamo, da se s predmetnim sporazumom (kot sicer ustrezno pravno podlago 

za določanje obdelav osebnih podatkov) določijo konkretni osebni podatki, ki se bodo obdelovali 

na oziroma v zvezi s seznamom kandidatov. Protokol pristojnih organov jih, vsaj po slovenski ureditvi, 

namreč ne bi smel določati.  

 

K 16. členu 

 

Smiselno enako kot v pripombi k 7. členu predlagamo, da se določi vsebina (tj. konkretne vrste 

osebnih podatkov) pisnega obvestila o prenehanju pogodbe o zaposlitvi v prvem odstavku 16. člena.  

 

K 19. členu 

 

Smiselno enako kot v pripombi k 7. členu predlagamo, da se določi vsebina (tj. konkretne vrste 

osebnih podatkov) obvestila v prvem odstavku 19. člena.  

 

K 20. členu 

 

Smiselno enako kot v pripombi k 7. členu predlagamo, da se določi vsebina (tj. konkretne vrste 

osebnih podatkov) obvestila v tretjem odstavku 20. člena.  
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K 21. členu  

 

Smiselno enako kot v pripombi k 7. členu predlagamo, da se določi vsebina (tj. konkretne vrste 

osebnih podatkov) obvestila v drugem odstavku 21. člena.  

 

Dodatno IP izpostavlja, da v sporazumu pogrea določbe o ustreznem zagotavljanju varstva osebnih 

podatkov glede na to, da gre za izmenjavo osebnih podatkov z državo, ki ni članica EU niti zanjo ni 

bilo s strain Evropske komisije ali IP ugotovljeno, da ima v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven 

varstva osebnih podatkov. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

 

Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

samostojni svetovalec IP 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 


