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Zadeva: Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zveza: Vaš dopis št. 007-221/2014/124 z dne 15. 9. 2015 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
dne 15. 9. 2015 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za posredovanje
pripomb k predlogu Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (v nadaljevanju: predlog zakona). Še posebej ste
nas prosili, za stališče, ali bi v predlog zakona lahko vključili nov člen (npr. za predlaganim 63. členom tega
zakona) oziroma novo določbo, na podlagi katere bi se štelo, da kandidat s samo vložitvijo prijave v
postopku interne objave oziroma javnega natečaja poda soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
ki jih organ potrebuje, da preveri, ali kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje za prosto delovno mesto. S tem bi
odpadla obveznost kandidata, da v prijavi na prosto delovno mesto priloži izjave o izpolnjevanju pogojev, ki
jih sedaj na podlagi veljavnih predpisov mora priložiti (Zakon o javnih uslužbencih in Uredba o postopku za
zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih).
IP nima zadržkov glede predlagane dodatne dopolnitve predloga zakona z novo določbo, na podlagi katere
bi se štelo, da kandidat s samo vložitvijo prijave v postopku interne objave oziroma javnega natečaja poda
soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki jih organ potrebuje, da preveri, ali kandidat izpolnjuje
zahtevane pogoje za prosto delovno mesto.
K 53. členu predloga zakona
Glede na to, da se centralna kadrovska evidenca že povezuje s Centralnim registrom prebivalstva, IP meni,
da bi bilo potrebno glede na določbe prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) v zakon jasno zapisati, da se za namene zagotavljanja
točnosti in ažurnosti osebnih podatkov Centralna kadrovska evidenca lahko poveže s Centralnim registrom
prebivalstva ter da se kot povezovalni znak lahko uporabi EMŠO.,
K 55. členu predloga zakona.
IP opozarja, da predlagana določba tretjega odstavka 55. člena predloga zakona, ki se glasi: »kadrovske
evidence se lahko elektronsko povezujejo, če se državni organi in lokalne skupnosti tako dogovorijo.
Dogovor o povezavi centralne kadrovske evidence državne uprave z drugimi kadrovskimi evidencami sklene
vlada«, ni skladna z Ustavo RS (obdelavo osebnih podatkov lahko določa le zakon) in z določbo 84. člena
ZVOP-1. Predlagamo, da se navedeni člen dopolni v smislu, da bi zakon ožje oziroma bolj konkretno določil,
katere kadrovske evidence se lahko povezujejo, pod kakšnimi pogoji se zbirke lahko povežejo ter kaj se
uporabi kot povezovalni znak (verjetno EMŠO).
Prav tako je po oceni IP neustrezna določba četrtega odstavka 55. člena predloga zakona, ki določa, »če so
kadrovske evidence povezane, ima vsaka oseba, ki ima pravico pridobiti podatke ene izmed povezanih
kadrovskih evidenc, pravico pridobiti podatke tudi iz drugih povezanih kadrovskih evidenc«, IP namreč na
podlagi zapisanega ne vidi potrebe, da bi v primeru povezave vsak organ vpogledoval v celotne kadrovske
evidence vseh drugih organov. Predlagamo, da se navedeni člen tudi v tem delu dopolni v smislu, da se v
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besedilu predloga zakona bodisi zoži in opredeli, do katerih podatkov lahko posamezni organi dostopajo oz.
za katere namene, bodisi jasneje opredeli za katere namene so potrebne širše pravice glede dostopanja v
primeru povezanih evidenc.

Lepo vas pozdravljamo ter vam želimo uspešno delo.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
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