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Številka: 007-27/2015/2 

Datum: 28. 4. 2015 

 

Poslanska skupina SDS 

 

 
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – mnenje 
Informacijskega pooblaščenca 
ZVEZA: Vaše elektronsko sporočilo z dne 23. 4. 2015 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti prejel zaprosilo za mnenje k vašemu 
predlogu novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: predlog novele ZASP), zato na podlagi 
48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) daje predhodno 
mnenje o usklajenosti določb predloga z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke.  
 
Ugotavljamo, da se na obdelavo osebnih podatkov nanaša predvsem 5. člen predloga novele ZASP 
(sprememba 155. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ureja dolžnost obveščanja. Glede na določbe 
navedenega člena naj bi namreč kolektivne organizacije na svoji spletni strani za javnost prosto dostopno 
objavile med drugim: 
- seznam avtorjev, ki so se v skladu s šestim odstavkom 151. člena tega zakona odpovedali svojim pravicam, 

navedbo pravice in avtorskega dela, na katerem se je avtor odpovedal pravici (3. točka); 
- seznam avtorjev, ki so kolektivni organizaciji v skladu s sedmim odstavkom 151. člena tega zakona 

prepovedali upravljanje svojih pravic, navedbo pravice in avtorskega dela ter trajanje prepovedi (4. točka); 
- seznam oseb, zaposlenih v kolektivni organizaciji (15. točka); 
- seznam avtorjev ali avtorskih del, za katere zaradi pomanjkljivih podatkov ni mogoče izplačati avtorskega 

honorarja ali nadomestila (16. točka). 
 
Pri tem žal niste priložili obrazložitev posameznih sprememb, zaradi česar nam ni jasen namen, ki se ga želi 
doseči z objavo navedenih osebnih podatkov. Posledično težko podamo dokončno mnenje o ustreznosti 
navedenih določb z vidika 38. člena Ustave RS. Iz te določbe in iz ustaljene prakse Ustavnega sodišča RS 
namreč izhaja, da mora zakon, ki določa obdelavo osebnih podatkov jasno opredeliti tudi legitimen namen 
obdelave osebnih podatkov. Na tem mestu opozarjamo tudi na načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, po 
katerem morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere 
se zbirajo in nadalje obdelujejo.  
 
IP pa je pristojnemu ministrstvu dne 11. 3. 2015 posredoval tudi svoj predlog sprememb ZASP, ki je dostopen 
na naši spletni strani, na povezavi: https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/Predlog_sprememb_in_dopolnitev_ZASP__marec_2015_.pdf 
 

 

S spoštovanjem, 

        

 Informacijski pooblaščenec          

             Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

            Informacijska pooblaščenka 

 

 

 


