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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
 
Radivoj.Radak@gov.si 
 
 
 
 
Zadeva:   Predlog ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEC (osnutek z dne 14.02.07) 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 48. čl. Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) daje 
predhodna mnenja ministrstvom, državnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih 
skupnosti, drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb 
predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo osebne 
podatke.  
 
Pooblaščenec je pregledal poslani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev in vam v zvezi s tem sporoča, da je v dopolnjenem 35. členu, ki 
ureja obdelavo osebnih podatkov, dovolj natančno opredeljen namen obdelave osebnih 
podatkov, poleg tega pa vrste osebnih podatkov, ki se bodo obdelovale, niso prekomerne 
glede na namen obdelave. Problematičen je predvsem deveti odstavek čistopisa 35. člena, 
kjer je določeno, da minister, pristojen za delo, podrobneje predpiše vrste evidenc ter način in 
postopke vodenja. Podzakonski predpis, ki ga izda minister, namreč glede na drugi odstavek 
38. člen Ustave Republike Slovenije ter glede na določbe 8. člena ZVOP-1 ne more 
predpisovati zbirk osebnih podatkov in njihove vsebine, saj se le to lahko določi oziroma 
predpiše le z zakonom. Glede na to, da so evidence oziroma zbirke osebnih podatkov že 
predpisane v prejšnjih odstavkih tega člena, bi bilo potrebno v tem odstavku zgolj določiti, da 
minister, pristojen za delo, predpiše podrobnejša navodila o oblikah obdelave podatkov v 
zbirkah ter pravicah in načinih dostopa do podatkov.  
 
 
Pooblaščenec želi v zvezi s poslanim predlogom opozoriti še na drugi odstavek 35d. člena, ki 
določa vodenje evidence zaposlitev državljanov iz EU, EGP in Švicarske konfederacije, pri 
čemer pa iz navedenega člena ni razviden namen, vsebina, način zbiranja podatkov ter čas 
shranjevanja podatkov v tej evidenci. Zaradi tega bi bilo potrebno navedeni člen dopolniti in 
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sicer tako, da se jasno določi tudi namen, vsebina, način zbiranja ter čas shranjevanja 
podatkov v tej evidenci. 
 
 
S spoštovanjem, 
                   Informacijski pooblaščenec          
                   Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 
                                   pooblaščenka 
 
Poslati:  
• naslovniku, 
• arhiv, tu. 


