
 

1 

Številka: 007-83/2017/ 

Datum: 16.1.2018 

 

 

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 II 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. 510-24/2017-18 

 

 

Spoštovani, 

 

v zvezi z našim mnenjem št. 007-83/2017/3 smo dne 22. 12. 2017 prejeli vaša pojasnila o tem, da so 

osebni podatki ZRSZ podatke obdeluje v skladu s petim odstavkom 49. člena Zakona o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) ter, da so podatki, ki jih ZRSZ vodi v zbirki podanih soglasij 

določeni v 48. členu ZZSDT. 

 

K 7. členu: 

 

Ponovno smo pregledali osnutek sporazuma ter določbe ZZSDT. Pri tem smo ugotovili, da ZZSDT 

nima določb o tem, kateri osebni podatki se v okviru »seznama kandidatov« posredujejo (razkrivajo, 

pošiljajo) s strani slovenskega ZRSZ srbskemu organu. Sklicevanje na 48. člen ZZSDT ne pride v 

poštev, ker je nedopustno, če bi se na seznamu nahajali vsi osebni podatki iz tega člena. Ker torej ni 

nikjer določeno, kakšna je konkretna  vsebina seznama, bi v praksi lahko prišlo do težav glede 

vprašanja zakonitosti posredovanja osebnih podatkov, zlasti če bi šlo v nekem konkretnem primeru za 

nesorazmeren nabor osebnih podatkov na seznamu. Zato predlagamo, da se na kratko (na primer v 

oklepaju) zapiše, kateri osebni podatki se nahajajo na seznamu (na primer osebno ime, spol, datum 

rojstva). Na tak način bo zadoščeno ustavni zahtevi po določenosti obdelav osebnih podatkov v 

zakonu ali višjem predpisu (v konkretnem primeru v mednarodni pogodbi, ki je lahko podlaga za 

obdelavo osebnih podatkov). 

 

K 16. in 19. členu: 

 

Ker gre za obveščanje za potrebe vodenja uradnega postopka, zaradi česar bo organ lahko sam 

določil, kateri podatki so potrebni za vodenje postopka, določanje konkretnih osebnih podatkov v 

obvestilu (prvi odstavek 16. člena in prvi odstavek 19. člena) ni nujno. Zato na ti dve določbi nimamo 

več pripomb.  

 

K 20. in 21. členu: 

 

Ker ni jasen konkreten namen obveščanja (tj. zakaj je potrebno obvestilo in kaj na podlagi obvestila 

stori nosilec države zaposlitve oziroma države izvora), predlagamo, da se na kratko določi, katere 
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osebne podatke vsebuje obvestilo (npr. osebno ime, številka dovoljenja, datum in obdobje podaljšanja 

dovoljenja, datum vrnitve v domovino). Razlogi za to pripombo so enaki kot pri pripombi k 7. členu. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

 

Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

samostojni svetovalec IP 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 

 

 

 

 

 


