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Številka: 007-43/2016/2 

Datum: 8.6.2016 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje; gp.mddsz@gov.si 

 

 

Zadeva: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) – EVA 2015-2611-0071 

Zveza:    Vaš dopis št. 0070-7/2016, z dne 31. 5. 2016 ter priloženo gradivo 

 

 

 

 

Spoštovani,  

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za posredovanje pripomb k predlaganim 
spremembam Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: predlog zakona). V nadaljevanju vam na podlagi 48. 
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1) 
posredujemo mnenje IP z vidika varstva osebnih podatkov.  

 
IP po pregledu predlaganih dopolnitev sprememb predloga zakona ugotavlja, da bi se na obdelavo in zbiranje 
osebnih podatkov lahko nanašal predvsem novo predlagani 15.a člen ZUTD. 
 
V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. 

člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v 

nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – 

ZUstS-A, v nadaljevanju: ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

K 2. členu predloga zakona 

 

V skladu z 2. členom predloga zakona naj bi se na dodal nov 15.a člen, ki se glasi: 

 

»15.a člen 

(uporaba predpisov o državnih pomočeh) 

 

(1) Kadar so pri izvajanju ukrepov države na trgu dela izpolnjeni kriteriji državne pomoči, se upoštevajo tudi 

predpisi, ki urejajo državne pomoči. 

 

(2) Način izvajanja ukrepov države na trgu dela v primerih iz prejšnjega odstavka s podzakonskim aktom določi 

minister, pristojen za delo.«. 

 

Kot izhaja iz obrazložitev k temu členu, naj bi se s tem pri izvajanju ukrepov države na trgu dela (storitve za trg 

dela in APZ ter drugi ukrepi) v primeru izpolnjenih kriterijev državne pomoči zagotovila pravna podlaga za 

uporabo predpisov, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči. Navodila Ministrstva za finance (MF) za poročanje 

o državnih pomočeh in pomoči, kot še izhaja iz obrazložitev, po pravilu de minimis kot mogočo obliko pravne 

podlage, ki lahko zagotovi navedeno, določajo zakon, uredbo, program, pravilnik ipd., pri čemer MF zastopa 

stališče, da mora izbrana oblika pravne podlage določati kriterije državne pomoči, izvzete sektorje državne 

pomoči, prejemnike državne pomoči, kumulacijo državne pomoči in njen spodbujevalni učinek, dovoljeno mejno 

vrednost de minimis pomoči, hranjenje podatkov, upravičene stroške in intenzivnosti državne pomoči. Vse 
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navedeno naj bi bilo trenutno določeno v Katalogu ukrepov APZ
1
, ki poleg tega še konkretno določa upravičene 

stroške in prejemnike po posameznih ukrepih, v primeru uveljavitve predloga tega zakona pa bo navedena 

vsebina podrobneje določena s pravilnikom, izdanim na njegovi podlagi. 

 

Iz navedenega ni razvidno, ali naj bi bilo v zvezi s tem predvideno na podlagi predmetnega pravilnika tudi 

dodatno zbiranje osebnih podatkov poleg že predvidenega v ZUTD ali gre zgolj za zbiranje podatkov o 

poslovnih subjektih, ki ne predstavljajo osebnih podatkov. Zato IP iz previdnosti opozarja, da mora v skladu z 

Ustavo RS (38. člen) zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih podatkov določati zakon (podzakonski 

predpis torej ne zadošča). V kolikor ocenjujete, da bi bilo v zvezi s predlaganimi spremembami treba zbirati in 

obdelovati dodatne osebne podatke oziroma za druge namene poleg že predvidenih z ZUTD ali drugimi 

predpisi, ki imajo naravo zakona, predlagamo, da predlog zakona ustrezno dopolnite. 

 
Lepo vas pozdravljamo, 

 

 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

 informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 
Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

             

 

                                                
1 IP je vpogledal v zadnji Katalog ukrepov APZ dostopen na spletni strani: 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/#c8070 


