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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-E 

– EVA 2019-2611-0050 – MNENJE 

ZVEZA: Gradivo št. 007-16/2019-19, z dne 4. 9. 2019 in 007-16/2019-11, z dne 30. 8. 2019 

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis s Predlogom Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) – EVA 2019-2611-0050. Na podlagi 48. člena 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 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 (v nadaljevanju - Splošna uredba) 

IP ugotavlja, da se na obdelavo osebnih podatkov nanaša več členov, pri čemer gre zlasti za 

organizacijske spremembe v zvezi z ureditvijo samih ukrepov urejanja trga dela in primarno ne za 

novo obliko ureditve obdelav osebnih podatkov.    

 

Nabor podatkov in način organizacije ter obveznosti in pooblastila posameznih deležnikov v procesu 

izvedbe ukrepov urejanja trga dela ter s tem povezana obdelava osebnih podatkov morajo biti stvar 

odločitve stroke, zato v tem delu IP nima posebnih pripomb. Prav tako IP ni pristojen za tolmačenje ali 

podajanje stališč o ustreznosti samega načina izvedbe ukrepov. 

 

Zgolj iz previdnosti (zlasti v zvezi s spremembami člena 74 ZUTD) izpostavljamo, da morajo biti v 

skladu s členom 38 Ustave nabor in namen zbiranja osebnih podatkov določeni z zakonom. Glede na 

prejeta gradiva tako sklepamo, da zbiranje in obdelava osebnih podatkov (tudi morebitna javna 

objava) izven zakonsko opredeljene niso predvidene. Prav tako njihovo opredeljevanje zgolj s 

podzakonskim aktom ne bi bilo ustrezno. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


