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Pravica do svobode izražanja in pravica do varstva osebnih podatkov – to sta pravici, nad
katerima bdi Informacijski pooblaščenec kot samostojen in neodvisen državni organ.
Vsaka od teh pravic je pomemben steber demokracije; pri delu javnega sektorja in v vsakodnevnem življenju državljank in državljanov Republike Slovenije pa se prepletata in tako
pripomoreta k rasti pravne države.
Sprejem Zakona o Informacijskem pooblaščencu je omogočil sobivanje in spoštovanje
obeh pravic. Usklajena razlaga in premišljen pristop k obema pravnima področjema sta
izjemno pomembna za pravno varnost, predvsem pa za zavedanje, da je poslanstvo Informacijskega pooblaščenca enakovredna in budna skrb za obe temeljni človekovi pravici.
V skladu s 14. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu je Informacijski
pooblaščenec pripravil poročilo o svojem delu leta 2007 in ga maja 2008 posredoval
Državnemu zboru Republike Slovenije. Letošnje poročilo je drugo po vrsti in obeležuje
dve leti delovanja tega samostojnega in neodvisnega državnega organa. Z veseljem ugotavljam, da je raven spoštovanja in zavedanja pomena obeh pravic vsako leto višja, vendar nas dosežena raven ne sme zadovoljiti.
Pri Informacijskem pooblaščencu s ponosom ugotavljamo, da imamo dobre področne
zakone, ki nam omogočajo učinkovito delo. Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja je eden boljših na svetu, mnoge države ga imajo za vzor, sploh tiste, ki tega
področja še nimajo zakonsko urejenega. Tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov ima
vse elemente, ki jih nadzorni organ potrebuje za kakovostno opravljanje svojega dela, za
sam nadzor in za inšpekcijo. Kljub temu pa bi bili zakoni le mrtva črka na papirju, če ne bi
vsi zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu iskreno čutili predanosti svojemu delu in
se z vso prizadevnostjo sproti in hitro odvzali na vsak sum kršitve katere od omenjenih
človekovih pravic.
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Informacijski pooblaščenec dobro sodeluje z vsemi državnimi organi, tako da v nega
tivnem smislu ni mogoče izpostaviti prav nobenega. S svojimi strokovnimi argumenti,
izraženimi v pripombah k predpisom v pravodajnem postopku, prispeva k boljši pravni
ureditvi in večji uveljavitvi obeh omenjenih pravic.
Za posamezna v praksi najbolj težavna področja je Informacijski pooblaščenec leta 2007
izdal nekaj publikacij in smernic, vse leto pa je tudi skrbel za javnost svojega dela ter
ozaveščanje pravnih in fizičnih oseb z rednimi stiki z mediji, prek svoje spletne strani
ter seveda z neposredno komunikacijo z zavezanci. Strokovnjaki Informacijskega
pooblaščenca so sodelovali na številnih izobraževalnih konferencah, kongresih in okrog
lih mizah. Leta 2007 je Informacijski pooblaščenec s svojimi dejavnostmi zaznamoval dan
varstva osebnih podatkov in peti svetovni dan pravice vedeti.
Posebno pozornost je Informacijski pooblaščenec v preteklem letu posvetil problemom,
ki jih sproža hitri razvoj sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Te sicer
lajšajo vsakodnevno življenje, vendar hkrati tudi povečujejo možnosti vdora v zasebnost
na splošno in zlorabe osebnih podatkov. Nove tehnologije in storitve, kot so RFID (Ra
dio Frequency Identification), RuBee, biometrija, tehnologije za nadzor nad lokacijo in
gibanjem posameznika in podobno, predstavljajo nove grožnje predvsem posameznik
ovi zasebnosti. V okolju vsenavzočnih mrežno povezljivih tehnologij se posameznik
čedalje manj zaveda kdo, kdaj, kje in kako obdeluje njegove osebne podatke, s tem pa se
povečujejo tudi možnosti vsakršnih zlorab osebnih podatkov, za katere posameznik ne
bo nujno niti izvedel.
Za boljše obveščanje tako strokovne kot laične javnosti je bila prenovljena in predvsem
oblikovno osvežena spletna stran, ki je zdaj uporabniku še prijaznejša. Tako so na spletu
za ozaveščanje javnosti objavljena prav vsa pravna mnenja s področja varstva osebnih
podatkov in odločbe s področja dostopa do informacij javnega značaja.
Zaradi povečanega obsega dela in številnih novih pristojnosti ter mednarodnih obveznosti
se je leta 2007 povečalo število zaposlenih, zlasti število državnih nadzornikov za varstvo
osebnih podatkov. 1. 1. 2007 je bilo pri Informacijskem pooblaščencu 25 zaposlenih,
31. 12. 2007 pa že 29.
Še naprej se bom trudila, da bo delo Informacijskega pooblaščenca prepoznavno tako
doma kot v tujini.

ii
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
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Nastanek Informacijskega pooblaščenca

Državni zbor Republike Slovenije je 30. 11. 2005 sprejel Zakon o Informacijskem
pooblaščencu1, po katerem je bil 31. 12. 2005 ustanovljen nov samostojen in neodvisen
državni organ. Omenjeni zakon je združil dva organa, in sicer Pooblaščenca za dostop do
informacij javnega značaja, ki je imel že prej status neodvisnega organa, in Inšpektorat za
varstvo osebnih podatkov, ki je deloval kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Ob
uveljavitvi ZInfP je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja nadaljeval delo
kot Informacijski pooblaščenec, ki je prevzel inšpektorje in druge uslužbence Inšpektorata
za varstvo osebnih podatkov, pripadajočo opremo in sredstva. Hkrati je prevzel tudi vse
nedokončane zadeve, arhive in evidence, ki jih je vodil Inšpektorat za varstvo osebnih
podatkov. S tem so se pristojnosti organa, ki je skrbel za nemoteno izvajanje dostopa do
informacij javnega značaja, močno spremenile in se razširile še na pravno področje var
stva osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je tako postal tudi državni nadzorni
organ za varstvo osebnih podatkov in delo začel 1. 1. 2006.
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1.1.

S takšno ureditvijo, ki je primerljiva z ureditvijo v razvitih evropskih državah, se je poeno
tila praksa dveh organov, še danes pa se povečuje zavedanje pravice do zasebnosti in
pravice vedeti – ti sta zaradi te ureditve v še večjem sožitju.
Predstojnika Informacijskega pooblaščenca, ki je funkcionar, imenuje Državni zbor Re
publike Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije. Organ Informacijski
pooblaščenec vodi Nataša Pirc Musar.

1.2.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec je po 2. členu ZInfP pristojen za:
• odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali
drugače kratil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v
okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja, in za nadzor na podlagi le-tega izdanih predpisov;
• inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali
obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter
opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
• odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi
zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi podatki, do
izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po
določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
• Informacijski pooblaščenec lahko na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vloži
zahtevo po presoji ustavnosti zakonov, drugih predpisov ter splošnih aktov, izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s
postopkom, ki ga vodi – tako na področju dostopa do javnih informacij kot varstva oseb
nih podatkov.
1

Uradni list RS, št. 113/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 51/2007–ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP.

1

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

Informacijski pooblaščenec ima pristojnost pritožbenega organa tudi po Zakonu o medi
jih2. Po ZMed se zavrnilni odgovor organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi pred
stavnik medija, šteje kot zavrnilna odločba. Molk organa zavezanca ob takem vprašanju
pa je prekršek in obenem tudi razlog za pritožbo. Pritožba zoper zavrnilno odločbo je
dovoljena, če zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, regi
stra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva. O pritožbi zoper zavrnilno odločbo
odloča Informacijski pooblaščenec po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja3.
Informacijski pooblaščenec je tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem
ZInfP, ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka, določbe 45. člena ZMed in Zakona o var
stvu osebnih podatkov4.
Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec
prevzel tudi nadzor nad izvajanjem 128. člena Schengenske konvencije in predstavlja ne
odvisen nadzorni organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za namene te konvencije.
Na podlagi 114. člena Schengenske konvencije namreč vsaka pogodbenica imenuje nad
zorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za izvajanje neodvisnega nadzora
podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (SIS) in za
preverjanje, da obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v SIS, ne pomeni kršenja pravic
oseb, na katere se podatki nanašajo. Tehnični podporni del sistema je v Strassbourgu in
s prenosom informacij on-line zagotavlja, da nacionalne podatkovne zbirke držav pod
pisnic vsebujejo enake podatke. Temelj SIS je tako posebej varovana linija, ki kot vodnik
omogoča pretok zakodiranih informacij. Podatkovne baze so zaščitene, vsaka država pa
ima svojo nacionalno kopijo. Za nadzor nad izvajanjem tehničnega podpornega dela SIS
je glede varstva osebnih podatkov pristojen skupni nadzorni organ, za nadzor nacional
ne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice – v Sloveniji je
to Informacijski pooblaščenec.
Informacijski pooblaščenec skrbi za preprečevanje zlorab ter za pravilno izvajanje evrop
ske Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/EC in Direktive o hram
bi telekomunikacijskih prometnih podatkov 2006/24/ES, ki je bila 15. 12. 2005 sprejeta
v Bruslju na predlog ministrov držav članic. V skladu z 2. odstavkom 112. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah5 izvaja Informacijski pooblaščenec inšpekcijski nadzor nad
hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotav
ljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev. V skladu s 1. odstavkom 147. člena
ZEKom je Informacijski pooblaščenec na področju, ki ga nadzoruje, tudi prekrškovni
organ.

2

2
3
4
5

Uradni list RS, št. 110/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 69/2006; v nadaljevanju ZMed.
Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP2; v nadaljevanju ZDIJZ.
Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1.
Uradni list RS, št. 13/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZEKom.

Organiziranost Informacijskega pooblaščenca

Notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest, ki so potrebna za izvajanje nalog pri
Informacijskem pooblaščencu, določata Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest pri Informacijskem pooblaščencu in priloga le-tega Sistematizacija delovnih mest pri
Informacijskem pooblaščencu. Sistemizacija delovnih mest je prilagojena nalogam Infor
macijskega pooblaščenca in delovnim procesom, ki potekajo pri njem, ter je oblikovana
tako, da zagotavlja čim učinkovitejšo izrabo človeških virov.
Informacijski pooblaščenec opravlja svoje naloge v naslednjih notranjih organizacijskih
enotah:
•

v Kabinetu pooblaščenca;

•

v Sektorju za informacije javnega značaja

•

v Sektorju za varstvo osebnih podatkov;

•

v Administrativno-tehnični službi.
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1.3.

Slika 1: Organigram Informacijskega pooblaščenca.
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Konec leta 2007 je imel Informacijski pooblaščenec 29 zaposlenih:
•

informacijska pooblaščenka,

•

namestnica za področje varstva osebnih podatkov,

•

namestnica za področje dostopa do informacij javnega značaja,

•

generalna sekretarka,

•

svetovalci (5),

•

državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov (11),

•

raziskovalci (4),

•

drugi zaposleni (4),

•

pripravnik.

Preglednica 1: Izobrazbena struktura zaposlenih pri Informacijskem pooblaščencu 31. 12.
2007.

Izobrazba

Srednja
izobrazba

Univerzitetna
izobrazba

Magisterij

Doktorat

Skupaj

Del. mesto
Pooblaščenka

1

Namestnici

2

1
2
1

Generalna
sekretarka

1

Svetovalci

5

5

Raziskovalci

4

4

Državni nadzorniki
Informatik

7

3

1

1

Pripravnik

1
1

Administrativnotehnični sodelavci

3

Skupaj

4

11
1
3

20

4

1

29

Zaradi povečanega obsega dela in številnih novih pristojnosti ter mednarodnih ob
veznosti se je leta 2007 povečalo število zaposlenih, zlasti število državnih nadzornikov
za varstvo osebnih podatkov. 1. 1. 2007 je bilo pri Informacijskem pooblaščencu zapos
lenih 25 oseb, 31. 12. 2007 pa 29. Vsi zaposleni na uradniških delovnih mestih imajo naj
manj univerzitetno izobrazbo, 4 imajo magisterij, 1 pa doktorat.
4
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Finančna sredstva Informacijskega pooblaščenca

Sredstva za delo Informacijskega pooblaščenca se zagotavljajo iz državnega proračuna
in jih določi Državni zbor Republike Slovenije na predlog Informacijskega pooblaščenca
(5. člen ZInfP). V proračunskem letu 2007 je veljavni proračun pri Informacijskem

Veljavni proračun je ob koncu leta znašal 1.249.060,00 EUR. Leta 2007 je Informacijski
pooblaščenec porabil 1.237.544,00 EUR proračunskega denarja. Od tega:
•

806.188,00 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim;

•

354.027,00 EUR za materialne stroške;

•

77.328,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje.
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pooblaščencu na začetku leta znašal 1.220.007,00 EUR. Vlada Republike Slovenije je s skle
pom o prerazporeditvi odobrila dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR in iz tekoče
rezerve 12.000,00 EUR. S prodajo in vračilom stroškov zavarovanja stvarnega premoženja
(službenih vozil) se je veljavni proračun povečal za 7.053,00 EUR. Ministrstvo za finance je
konec leta 2007 odobrilo prenos sredstev iz postavke plač na postavko materialni stroški
v višini 5.000,00 EUR.

Proračun je bil realiziran 99,64 %.

V EUR

Plače in drugi izdatki zaposlenim

806.188

Materialni stroški

354.027

Pisarniški in splošni material in storitve

92.073

Posebni material in storitve

2521

Energija, voda in komunalne storitve

33.448

Prevozni stroški in storitve

13.355

Izdatki za službena potovanja

45.837

Tekoče vzdrževanje

6266

Poslovne najemnine in zakupnine

133.435

Drugi operativni odhodki

27.093

Investicije in investicijsko vzdrževanje

77.328

Nakup prevoznih sredstev

0

Nakup opreme

67.722

Nakup nematerialnega premoženja

9.606

SKUPAJ

1.237.544

Zaradi povečanega obsega dela se je leta 2007 povečalo število zaposlenih, zlasti število
državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov. Porabljena sredstva za plače so
znašala 806.188,00 EUR.
Sredstva za materialne stroške, 354.027,00 EUR, so bila porabljena za redno delovanje
Informacijskega pooblaščenca (pisarniški material, potni stroški, čiščenje, obratovalni
stroški, študentsko delo, poštne storitve, izobraževanje zaposlenih, izdelava brošur ipd.).
Večji del stroškov je predstavljala najemnina za poslovne prostore.
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DELO NA PODROČJU DOSTOPA DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pravna ureditev na področju dostopa do informacij javnega značaja v
Republiki Sloveniji

Pravico dostopa do informacij javnega značaja je zakonodajalec zagotovil že z Ustavo Re
publike Slovenije6. Ta v 2. odstavku 39. člena določa, da ima vsakdo pravico dobiti infor
macijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v prime
rih, ki jih določa zakon. Čeprav je pravica dostopa do informacij javnega značaja ena od
temeljnih človekovih pravic in kot taka tudi povzdignjena na ustavno raven, se je začela
uveljavljati šele 11 let po sprejetju ustave, in sicer s sprejetjem Zakona o dostopu do infor
macij javnega značaja7. Dotlej so se posamezne določbe o javnosti informacij pojavljale le
v nekaterih zakonih, celostno pa jih je uredil šele ZDIJZ. Tega je Državni zbor sprejel konec
februarja 2003, veljati pa je začel 22. 3. 2003.
ZDIJZ sledi usmeritvam mednarodnih aktov in Evropske unije. Njegov namen je zagotoviti
javnost in odprtost delovanja javne uprave ter vsakomur omogočiti dostop do javnih infor
macij, torej tistih, ki so povezane z delovnimi področji organov javne uprave. Zakon ureja
postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega
značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo direktive Evropske skup
nosti: Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnem dostopu do okoljskih
informacij in razveljavitvi Direktive 90/313/EGS, ki je začela veljati 28. 1. 2003, in Direktiva
2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sek
torja, ki je začela veljati 17. 11. 2003.
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2.1.

Leta 2005 je bil z novelo ZDIJZ narejen še korak naprej. Novela je namreč zožila možnost
neupravičenega zapiranja dostopa do informacij in uvedla številne novosti, kot so ponovna
uporaba informacij javnega značaja in pristojnosti upravne inšpekcije na področju izva
janja tega zakona. Najpomembnejša novost je bil zagotovo test javnega interesa. Z novelo
je bila tudi poudarjena odprtost pri podatkih o porabi javnih sredstev in podatkih, pove
zanih z delovnim razmerjem ali opravljanjem javne funkcije. S tem se je Slovenija pridružila
tistim demokratičnim državam, ki, kadar gre za javni interes, tudi izjeme obravnavajo s
pridržkom.
Leta 2007 sta dva zakona (Zakon o javnem naročanju8 in Zakon o trgu finančnih
inštrumentov9) omejila ZDIJZ. ZJN-2, ki je začel veljati 23. 12. 2006, uporabljati pa se ga
je začelo 7. 1. 2007, v 6. odstavku 22. člena določa, da določbe zakona, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od
odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila ne veljajo. ZDIJZ je izključen
do trenutka, ko se naročnik odloči za oddajo javnega naročila, potem pa je omogočen
vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo tako ponudnikom, ki so v postopku
sodelovali, kakor tudi potencialnim prosilcem po določbah ZDIJZ.
ZTFI v 6. odstavku 488. člena določa, da se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, ne uporabljajo za razkritje informacij, ki so jih člani sveta agencije, direktor
agencije, zaposleni pri agenciji, revizorji in drugi strokovnjaki pridobili pri opravljanju svoje
6
7
8
9

Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006; v nadaljevanju Ustava RS.
Uradni list RS, št. 24/2003 (ZDIJZ).
Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju ZJN-2.
Uradni list RS, št. 67/2007 in 100/2007 popr.; v nadaljevanju ZTFI.
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funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za agencijo, razen informacij, ki so po
ZTFI ali drugem zakonu javno dostopne, ter informacij in podatkov iz registrov, ki jih v
skladu z ZTFI vodi agencija, če zakon v zvezi z vodenjem posameznega registra določa,
da se smejo informacije in podatki iz tega registra dati samo določenim osebam.
Predlagatelji zakonov z navedenim širijo izjeme med prosto dostopnimi informacijami
javnega značaja ter s tem posegajo v že vzpostavljen sistem transparentnosti in pred
vsem preglednosti izjem po ZDIJZ.

2.2.

Število vloženih pritožb in število rešenih zadev

ZDIJZ zagotavlja dostop do informacij, ki so že ustvarjene, in sicer v kakršni koli obliki. S
tem zakon zagotavlja preglednost porabe javnega denarja in odločitev javne uprave, saj
ta dela v imenu ljudi in za ljudi. Zavezanci za dostop do informacij javnega značaja so vsi
državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega
prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb – zakon jih imenuje s skupno
besedo organi. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira z delovnega področja
organa, obstaja pa v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega
dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali
ga je pridobil od drugih oseb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne vsem, zato
pravnega interesa za pridobitev informacije ni treba izkazovati, dovolj sta radovednost
in želja po znanju ter obveščenosti. Te informacije lahko pod določenimi pogoji vsakdo
uporabi tudi za pridobitne ali nepridobitne namene (ponovna uporaba informacij). Vsak
prosilec ima na svojo zahtevo od organa pravico pridobiti informacijo javnega značaja,
in sicer tako, da jo dobi na vpogled ali dobi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne
stroške. Ponovno uporabo informacij za pridobitne namene, razen za uporabo z na
menom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter za upo
rabo informacij s strani medijev, lahko organ zaračuna.
Vsak prosilec se mora najprej zavedati, da lahko pridobi katero koli informacijo javnega
značaja, ki jo kot tako opredeljuje zakon. Prosilcem pri tem ni treba izkazati pravne koristi
(pravnega interesa) in tega organ od njih tudi ne sme zahtevati. Organ prav tako ne sme
vprašati, za kateri namen prosilec zahtevano informacijo potrebuje, razen v primeru pre
soje pridobitnosti namena pri ponovni uporabi informacij. Organ mora o zahtevi odločiti v
20 delovnih dneh. V izjemnih okoliščinah lahko rok podaljša za največ 30 delovnih dni. O
podaljšanju roka mora sprejeti sklep, in sicer najpozneje v 15 delovnih dneh po prejetju
zahteve. Če organ v zakonitem roku ne odgovori, se šteje, da je zahtevo zavrnil.
Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na
1. odstavek 6. člena ZDIJZ):
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospo
darske družbe;
10

Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007.

4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o
poročevalskih enotah, skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike;
5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;
6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim
ali zaradi postopka s prekrški, in bi njegovo razkritje škodovalo izvedbi pregona oziroma
postopka;
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo
razkritje škodovalo izvedbi le-tega;
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo izvedbi tega postopka;
9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v organu,
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;
10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohran
janje naravne ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne ozi
roma kulturne vrednote;
11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma de
javnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje v delovanju oziroma dejav
nosti organa.
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3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

Kljub navedenim izjemam se dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes
za razkritje močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa
do zahtevane informacije. To ne velja za podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne
podatke, označeni z najvišjima stopnjama tajnosti, za podatke, ki vsebujejo ali so priprav
ljeni na podlagi tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije, s katero ima
Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izmenjavi ali posredovanju tajnih
podatkov, za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi davčnih podatkov, ki jih
organom Republike Slovenije posreduje organ tuje države, ter za podatke iz 4. in 5. točke
6. člena, razen če je davčni postopek že pravnomočno končan oziroma je zavezanec za
davek obveznost ugotovil v obračunu davka in ga ni plačal v predpisanem roku.
Kljub navedenim izjemam iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ se dostop do zahtevane infor
macije dovoli tudi, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z
opravljanjem javne funkcije ali z delovnim razmerjem javnega uslužbenca. To ne velja za
primere iz 1. in 5. do 8. točke 1. odstavka ter primere, ko zakon, ki ureja javne finance, ali
zakon, ki ureja javna naročila, določa drugače, in če gre za podatke o okoljskih emisijah,
odpadkih, nevarnih snoveh v obratu ali za podatke iz varnostnega poročila in druge
podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.
Če organ zahtevi po dostopu ugodi, ne izda posebne odločbe, ampak o tem naredi
uradni zaznamek. Organ prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane
informacije, tako da mu jo da na vpogled ali mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali ele
ktronski zapis. Če organ zahtevo po dostopu delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno
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odločbo. Če organ prosilcu ne omogoči dostopa do informacije v roku ter če ne izda in
prosilcu ne vroči odločbe o zavrnitvi, se šteje, da je zahtevo zavrnil. Če uradna oseba
organa ugotovi, da zahtevana informacija sploh ne obstaja, mora zahtevo prosilca za
vrniti z odločbo. Če pa ugotovi, da informacija obstaja, vendar je sam nima v posesti,
mora najpozneje v 3 delovnih dneh od prejetja zahteve zadevo odstopiti organu, ki je
glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o tem obvestiti prosilca. Če
organu ne uspe ugotoviti, kateri drugi organ je pristojen za reševanje zahteve, izda sklep
o zavrženju zahteve. Prosilec ima pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ
zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča
Informacijski pooblaščenec. Prav tako ima prosilec pravico do pritožbe, če organ vztraja
pri molku, če mu organ tudi po ponovljeni zahtevi ne omogoči seznanitve z informacijo,
ki jo je navedel v zahtevi, in tudi, če ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval.
Odgovorna oseba organa mora, če je to potrebno za obravnavo pritožbe, Informa
cijskemu pooblaščencu na njegovo zahtevo takoj poslati dokumente, zadeve, dosjeje,
registre, evidence ali dokumentarno gradivo, ki jih je zahteval prosilec. Informacijski
pooblaščenec ima v okviru svojih pristojnosti tudi pravico do vpogleda v davčno tajnost.
Če Informacijski pooblaščenec ob reševanju pritožbe v zadevah dostopa do informacij
javnega značaja sumi, da organ prve stopnje z zahtevanimi informacijami razpolaga,
vendar jih Informacijskemu pooblaščencu ne posreduje v celoti ali delno, ima Informa
cijski pooblaščenec pooblastila po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor. Če organ zoper
odločbo Informacijskega pooblaščenca ni sprožil upravnega spora, je dolžan prosilcu
skladno z odločbo Informacijskega pooblaščenca poslati zahtevane informacije.
Organi pogosto ne upoštevajo 7. člena ZDIJZ, ki omogoča t. i. delni dostop. Če so v zahte
vanem dokumentu informacije, ki pomenijo eno od izjem iz 6. člena ZDIJZ, to ni razlog,
da organ zavrne dostop do celotnega dokumenta. Dokler je mogoče dele dokumen
tov prekriti in se s posredovanjem preostanka dokumenta ne ogrozi zaupnosti, organ
ne sme zavrniti dostopa, temveč mora v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja10 zavarovane informacije prekriti in prosilcu
omogočiti vpogled v preostanek dokumenta (ali fotokopije ali elektronskega zapisa).
Leta 2007 je bilo vloženih 121 pritožb zoper odločbe, s katerimi so organi zavrnili zahteve
po dostopu ali ponovni uporabi informacij javnega značaja. Informacijski pooblaščenec
je izdal 83 odločb, 7 posameznikov je pritožbo umaknilo, v 9 primerih je bila pritožba s
sklepom zavržena, v 2 primerih pa je bila odstopljena pristojni instituciji. Ostali primeri
(20) so se prenesli v leto 2008.

10

Informacijski pooblaščenec je leta 2007 prejel 221 pritožb zaradi molka organa. V teh
primerih je Informacijski pooblaščenec organ pozval, naj čim prej odloči o zahtevi
prosilca. V 164 primerih so zavezanci po pozivu prosilcem dostop do želenih informacij
javnega značaja odobrili, v 11 primerih pa organi posameznikom želenih informacij
niso posredovali, zato so ti znova vložili pritožbo Informacijskemu pooblaščencu, ki je
v nadaljevanju postopka odločal z odločbo. Informacijski pooblaščenec je zavrgel 8
pritožb, 2 sta bili odstopljeni pristojnim institucijam, 6 prosilcev je svojo pritožbo uma
knilo, 30 primerov pa je še v postopku reševanja.

Leta 2007 je bilo na Informacijskega pooblaščenca glede dostopa do informacij javnega
značaja naslovljenih tudi 119 prošenj za pomoč in različnih vprašanj posameznikov,
predvsem o tem, ali je določen dokument informacija javnega značaja. Informacijski
pooblaščenec je vsem odgovoril v okviru svojih pristojnosti, največkrat jih je napotil na
pristojno institucijo. Informacijski pooblaščenec je namreč drugostopenjski organ, ki
odloča o pritožbi in ni pristojen, da v fazi, ko mora odločati organ prve stopnje, odgo
varja na konkretna vprašanja, ali je določen dokument informacija javnega značaja ali
ne. V skladu z 32. členom ZDIJZ je za dajanje mnenj na področju dostopa do informacij
javnega značaja pristojno Ministrstvo za javno upravo.

2.3.

Število vloženih tožb na Upravnem sodišču, število sodb Upravnega in
Vrhovnega sodišča

Pritožba zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca ni možna, mogoče pa je sprožiti
upravni spor. Leta 2007 je bilo zoper odločbe Informacijskega pooblaščenca na Upravnem
sodišču vloženih 12 tožb (zoper 13 % izdanih odločb). Relativno majhno število tožb kaže
na večjo uveljavitev transparentnosti in odprtosti javnega sektorja glede njegovega
delovanja in tudi na sprejemanje odločb Informacijskega pooblaščenca s strani organov
in prosilcev.
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Pri reševanju pritožb posameznikov je včasih potreben tudi ogled brez prisotnosti strank
in javnosti, t. i. »ogled in camera«, s pomočjo katerega Informacijski pooblaščenec ugo
tovi dejansko stanje dokumentov pri organu. Leta 2007 je bilo opravljenih 44 takšnih
ogledov.

Sodišče je do konca leta 2007 odločilo le o eni izmed teh tožb, in sicer jo je zavrnilo.
Upravno sodišče pa je do konca leta 2007 izdalo 29 sodb o odločbah iz prejšnjih let. V 14
primerih je tožbam ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo Informacij
skemu pooblaščencu v ponovno odločanje, v 3 primerih je tožbi delno ugodilo, v 12 pa
je Upravno sodišče tožbe zavrnilo.
Leta 2007 je Vrhovno sodišče odločilo v 4 primerih, ko se tožeče stranke niso strinjale s
sodbo Upravnega sodišča. V vseh primerih je sodišče pritožbe zavrnilo in potrdilo izpod
bijane sodbe.
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2.4.

Statistika po posameznih področjih ZDIJZ

Število izdanih odločb na področju dostopa do informacij javnega značaja se je v primerjavi
z letom 2006 nekoliko zmanjšalo. Leta 2007 je bilo izdanih 83 odločb, od tega 9 v zadevah,
ki jih je Informacijski pooblaščenec prejel v reševanje leta 2006.

Slika 2: Število izdanih
odločb na področju
dostopa do informacij
javnega značaja v
obdobju 2003–2007.
Informacijski pooblaščenec je v izdanih odločbah:
- v 46 primerih rešil zadevo v korist prosilcev,
- v 24 primerih je pritožbo zavrnil,
- v 9 primerih je dostop do informacije delno odobril,
- v 4 primerih pa je zadevo vrnil v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu.
Informacijski pooblaščenec je v odločbah vsebinsko odločal oziroma presojal:
• ali zahtevani dokument izpolnjuje pogoje za obstoj informacije javnega značaja v
skladu s 1. odstavkom 4. člena ZDIJZ (30);
• ali zahtevani dokumenti vsebujejo osebne podatke, katerih razkritje bi pomenilo
kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1-UPB1 (28);
• ali prosilci zahtevajo informacije oziroma podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, opredeljeni kot poslovna skrivnost (14);
• ali zavezanec sploh ima dokument oziroma informacijo javnega značaja, ki jo je prosilec
zahteval. Razpolaganje z informacijo je namreč kakršno koli posedovanje, hranjenje,
registriranje, evidentiranje, reproduciranje, izdelovanje, proizvajanje ali predelovanje
informacije s strani organa, zanj ali pri njem. Organu ni treba ustvarjati ali pridobivati
novih dokumentov, prav tako mu tudi ni treba nadomeščati dokumenta, ki ga nima
več v svoji posesti. Organu informacij za prosilca tudi ni treba zbirati, obdelovati ali
analizirati. Seveda takšne ureditve ne moremo prenesti na sodobno tehnologijo, to
je računalniške baze podatkov. Organi morajo v tem primeru podatke priklicati iz baz
in tak priklic se ne šteje za izdelavo novega dokumenta. Če pa je zahtevani dokument
že javno objavljen ali je dostopen v javni zbirki, organ izpolni zakonske zahteve že, če
prosilca le napoti nanj (9);

ali je organ, na katerega je bila zahteva po dostopu do informacije javnega značaja naslov
ljena, sploh zavezanec v skladu z ZDIJZ, ki v 1. členu 1. odstavka določa, da so zavezanci
za dostop do informacij javnega značaja vsi državni organi, organi lokalnih skupnosti,
javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izva
jalci javnih služb, torej ves javni sektor (6);

•

ali je interes javnosti glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb
za omejitev dostopa do zahtevane informacije (4);

•

ali so zahtevane informacije podatki, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi pravdnega,
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njihovo razkritje škodovalo izvedbi
le-tega (4);

•

ali so zahtevane informacije podatki iz dokumentov, ki so v postopku izdelave in so še
predmet posvetovanja v organu, njihovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje
vsebine dokumentov (3);

•

ali so zahtevane informacije podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje v
delovanju oziroma dejavnosti organa (3);

•

ali so zahtevane informacije podatki, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega
postopka, in bi njihovo razkritje škodovalo izvedbi le-tega (3);

•

ali so zahtevane informacije podatki, ki so na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke,
opredeljeni kot tajni (2);

•

ali so zahtevane informacije podatki, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti
davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek (2);

•

ali so zahtevane informacije podatki, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi kazenskega
pregona ali v zvezi z njim ali zaradi postopka s prekrški, in bi njihovo razkritje škodovalo
izvedbi pregona oziroma postopka (2).

DELO NA PODROČJU DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

•

13

Slika 3: Odločbe na področju ZDIJZ glede na različne izjeme. (Opomba: ena odločba se
lahko nanaša na več izjem).
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Pritožbe prosilcev zaradi zavrnitve dostopa do informacij javnega značaja so zadevale
naslednje skupine zavezancev:
•

ministrstva, organe v njihovi sestavi (35),

•

javne sklade, zavode, agencije in druge osebe javnega prava (30),

•

izobraževalne ustanove (25),

•

upravne enote in občine (14),

•

sodišča in vrhovno državno tožilstvo (13),

•

zdravstvene ustanove (3),

•

Varuha človekovih pravic RS (1).

V 46 primerih so bili prosilci fizične osebe, v 33 primerih so se pritožili novinarji, nevladne
organizacije, različna združenja in društva pa 20-krat. Pravne osebe zasebnega sektorja
oziroma različni podjetniki in odvetniki so se zaradi neizročitve zahtevanih informacij
pritožili 21-krat, Informacijski pooblaščenec pa je dobil tudi eno pritožbo občine.

2.5.

Storjeni prekrški po ZDIJZ, ZInfP in ZMed

Leta 2007 ni bil uveden noben postopek o prekršku po ZDIJZ in ZInfP, bil pa je uveden
postopek o prekršku zaradi kršitve 6. odstavka 45. člena ZMed. Kršitelju je bil izrečen
opomin.

2.6.

Predstavitev najodmevnejših in precedenčnih primerov po področjih

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj najzahtevnejših in najzanimivejših odločb iz leta
2007, ki so razvrščene po posameznih področjih.

2.6.1.
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Ali organ razpolaga z zahtevanim dokumentom

V odločbi št. 021-102/2007/ z dne 29. 1. 2008 je Informacijski pooblaščenec ugodil
pritožbi prosilca Združenja moč zoper zavrnilno odločbo Centra za socialno delo Mari
bor ter delno ugodil zahtevi prosilca. Informacijski pooblaščenec je odločil, da je organ
prosilcu dolžan posredovati fotokopije dokumentov ali elektronske zapise za vse rejence
na dan 24. 9. 2007 iz računalniške aplikacije RE_REJNIŠTVO, in sicer iz:
•

mape »rejenci«, podmape »osebni podatki«, s tem da mora vsakokrat izbrisati imena
in priimke, naslove ter EMŠO rejencev;

•

mape »rejništva«, podmape »osnovni podatki«, s tem da mora vsakokrat izbrisati
imena in priimke rejencev in rejnikov.

2.6.2.

Varovani oziroma prosto dostopni osebni podatki

V odločbi št. 021-80/2007/4 z dne 8. 9. 2007 je Informacijski pooblaščenec ugodil pritožbi
prosilca zoper zavrnilno odločbo Ministrstva za pravosodje in naložil posredovanje foto
kopije mnenja strokovne komisije o delu izvedenca, dr. med., pri čemer je treba v mnenju
prekriti določene besedne zveze, ki omogočajo določljivost posameznika oziroma prosilca,
ki je bil v izvedenskem mnenju obravnavan. Po ugotovitvi, da zahtevani dokument izpol
njuje vsa merila za obstoj informacije javnega značaja, je Informacijski pooblaščenec
pregledal zapisnik strokovne komisije, ki je ocenila delo izvedenca in njegovo mnenje
o prosilčevem zdravju, in ugotovil, da zapisnik vsebuje številne osebne podatke, in sicer
občutljive osebne podatke, ki se nanašajo na zdravstveno stanje prosilca: v zapisniku
je podrobno opisano njegovo zdravstveno stanje, navedene so diagnoze, podrobno je
opisan tudi potek njegovega zdravljenja. Mnenje, ki ga je pripravila komisija, se namreč
nanaša na oceno predhodnega mnenja, ki ga je o prosilčevem zdravju pripravil sodni
izvedenec. Upoštevaje dejstvo, da Informacijski pooblaščenec v postopku dostopa do
informacij javnega značaja odloča erga omnes, to je, da so informacije javnega značaja
prosto dostopne vsakomur, je v skladu z ugotovitvijo, da zapisnik strokovne komisije
vsebuje osebne podatke prosilca, odločil, da jih je treba iz prostega dostopa izvzeti. Iz
zapisnika obenem izhajata ime in priimek sodnega izvedenca, drugih osebnih podatkov,
vendar v tem primeru ne gre za neupravičen poseg v zasebnost izvedenca, saj ime in pri
imek sodnega izvedenca, ki je pripravil izvedensko mnenje v konkretni pravdni zadevi, ni
varovan osebni podatek. Za imena sodnih izvedencev je namreč treba poudariti, da gre
za podatke, ki so vezani na opravljanje njihovega dela in so zaradi svoje pomembnosti že
javno dostopni. Delo sodnega izvedenca je namreč tesno povezano z izvajanjem sodniške
11

Uradni list RS, št. 24/2006, uradno prečiščeno besedilo in 126/2007; v nadaljevanju ZUP.
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Prosilec je od organa sicer zahteval več statistično obdelanih podatkov, ki so se nanašali
na značilnosti in pogoje življenja rejencev in rejnikov. Organ je v izpodbijani odločbi
zatrdil, da s statističnimi podatki ne razpolaga in jih na zahtevo prosilca tudi ni dolžan
izdelati. Informacijski pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da program
RE_REJNIŠTVO resnično ne omogoča izpeljave vseh statistično obdelanih podatkov, ven
dar vsebuje prav vse podatke, ki so za izdelavo takšne statistike potrebni. Ugotovljeno je
torej bilo, da organ razpolaga s t. i. »surovimi«, neobdelanimi podatki, ki so v računalniški
aplikaciji RE_REJNIŠTVO in so seveda vezani na konkretne posameznike, skupaj z drugimi
podatki. Na podlagi neobdelanih podatkov pa je mogoče pridobiti statistične podatke,
ki jih prosilec zahteva od organa. Samo dejstvo, da organ ne razpolaga z natančno tisto
informacijo, ki jo zahteva prosilec, nikakor ne more biti razlog za zavrnitev zahteve, če
organ razpolaga s podatki, ki bi prosilcu omogočali sestavo oziroma izdelavo zahtev
ane informacije. Organ mora torej prosilcu posredovati tiste informacije, to je prvine
ali osnovne podatke za zahtevane informacije, na podlagi katerih si lahko prosilec sam
sestavi, oblikuje ali pridobi želeno informacijo. Ker se v skladu s 4. odstavkom 27. člena
ZDIJZ postopek s pritožbo izvaja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
je treba zahtevo po opredelitvi informacije javnega značaja obravnavati v duhu proces
nega načela varstva pravic stranke, podrobneje določenega v 7. členu Zakona o splošnem
upravnem postopku11. Pooblaščenec je zato organu naložil posredovanje tistih podatkov,
s katerimi ta razpolaga, pri čemer je bilo treba črtati osebne podatke rejencev oziroma
rejnikov, ki omogočajo določljivost posameznika.
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funkcije, ki je javna. Sodnega izvedenca določi sodišče oziroma sodnik v tistih zadevah,
v katerih je za ugotovitev ali razjasnitev kakega dejstva potrebno strokovno znanje, s ka
terim sodišče ne razpolaga. V skladu z določbo 84. člena Zakona o sodiščih7 so zato sodni
izvedenci opredeljeni kot osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da
sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera
tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da pri njihovi presoji potrebuje pomoč
strokovnjaka. ZS v 87. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati sodni izvedenec, v 3.
odstavku 88. člena ZS pa je celo izrecno določeno, da je javen imenik sodnih izvedencev,
ki obsega naslednje podatke: priimek in ime, znanstveni ali strokovni naslov, naslov stal
nega ali začasnega bivališča, telefonsko številko in strokovno področje, za katero je ime
novan za izvedenca. V predmetni zadevi je bilo dodatno ugotovljeno, da se ime in pri
imek sodnega izvedenca v konkretnem mnenju pojavlja v zvezi z delom, ki ga je opravil
kot sodni izvedenec, zato njegovo ime in priimek ne predstavljata varovanega osebnega
podatka. Iz istega razloga tudi imena članov komisije – sodnih izvedencev, ki so pripravili
drugo mnenje, zapisnik (to je dokument, ki ga je zahteval prosilec), niso varovani osebni
podatki.
V odločbi št. 021-15/2007/4 z dne 27. 2. 2007 je Informacijski pooblaščenec odločil o
pritožbi prosilca zoper Zdravniško zbornico Slovenije, ki je na prvi stopnji zavrnila dostop
do seznama zdravnikov in zdravnic splošne in družinske medicine, katerim je bila leta
2006 podeljena koncesija. Informacijski pooblaščenec se je pri tem oprl na določbe Zako
na o zdravstveni dejavnosti, po katerem se zdravstvena dejavnost kot javna služba oprav
lja v okviru mreže javne zdravstvene službe, pri čemer jo pod enakimi pogoji opravljajo
javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. Podobno
izhaja tudi iz 41. člena ZZDej, ki določa, da javno službo v zdravstveni dejavnosti na pod
lagi koncesije lahko opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo s
tem zakonom določene pogoje. Podelitev koncesije, ki se v končni fazi izraža v sklenitvi
koncesijske pogodbe med koncesionarjem in koncedentom, je torej pogoj za oprav
ljanje zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe. V obravnavanem
primeru gre torej za koncesijo socialne ali negospodarske javne službe, ta pa se po na
ravi stvari izvaja v javnem interesu, ki se v obravnavanem primeru kaže kot zagotavljanje
zdravstvenega varstva prebivalstva. Nobenega dvoma ni, da koncesionarji kot izvajalci
javnih služb (ne pa tudi drugi zdravniki, ki niso izvajalci javne službe oziroma jim kon
cesija ni bila podeljena), predstavljajo kategorijo zavezancev iz 1. odstavka 1. člena ZDIJZ,
in to ne glede na organizacijsko oziroma statusnopravno obliko. Iz statusa zdravnikov
koncesionarjev kot zavezancev za dostop do informacij javnega značaja izhaja sklep, da
je tudi podatek o tem, kdo je nosilec koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe,
informacija javnega značaja. Pri tem vprašanje, ali gre za pravno ali fizično osebo, ne igra
nikakršne vloge. Glede na navedbe Zdravniške zbornice Slovenije, da za razkritje zahtevanih
osebnih podatkov ni zakonske podlage, pa Informacijski pooblaščenec še opozarja, da je
zakon, ki v tej zadevi določa osebne podatke in njihovo razširjanje, skupaj z namenom
njihovega razširjanja, prav ZDIJZ v uvodnih in temeljnih določbah. Na tej podlagi je Infor
macijski pooblaščenec pritožbi prosilca ugodil in Zdravniški zbornici Slovenije naložil
posredovanje seznama zdravnikov in zdravnic splošne in družinske medicine, katerim je
bila leta 2006 podeljena koncesija.
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Uradni list RS, št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo 2; v nadaljevanju ZS.
Uradni list RS, št. 23/2005; v nadaljevanju ZZDej.

Plače v javnem sektorju

V odločbi št. 021-67/2007/4 z dne 18. 9. 2007 je Informacijski pooblaščenec odločal o
pritožbi zoper zavrnilno odločbo Zdravniške zbornice Slovenije, pritožbi ugodil in
odločil, da mora Zdravniška zbornica Slovenije posredovati seznam neto plač vodilnih
in vodstvenih delavcev za marec in april 2007. Zdravniška zbornica Slovenije je oseba
javnega prava in izvaja javno pooblastilo, vse, kar dela, sodi v javno interesno sfero, kaj
ti v javnem interesu (interesu vseh uporabnikov zdravstvenih storitev, kar izkustveno
predstavlja splošni družbeni oziroma s strani države priznan, torej javni interes) je, da
vsi zdravniki svoje delo opravljajo dobro, učinkovito in strokovno. Zato so tudi njene
storitve izven javnega pooblastila (bolj ali manj aktivna vloga pri pripravi predpisov v
zvezi z zdravniško službo, podajanje mnenj o primernosti podelitve koncesije, sprejem
kodeksa medicinske etike, izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem izven letnega
programa, svetovalna dejavnost …) podvržene temu cilju. Zdravniška zbornica Slove
nije ni organizirana zato, da bi na trgu poleg izvajanja javnih pooblastil morala izvajati
tržno dejavnost zaradi pridobivanja sredstev oziroma da bi morala sredstva pridobivati
s kako gospodarsko dejavnostjo, ki ne bi bila del sfere zdravniškega poklica, temveč je
ustanovljena zato, da služi ne samo interesom članov, temveč tudi javnemu interesu. Iz
1. točke 3. odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da se ne glede na določbe 1. odstavka istega
člena dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sred
stev, razen v določenih primerih, ko gre za tajne podatke, davčno tajnost, podatke v zvezi
s kazenskim pregonom, upravnim, pravdnim ali drugim sodnim postopkom. V primer
javi s 1. odstavkom 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju14, ki določa, da so
plače v javnem sektorju (kamor organ, glede na 2. člen ZSPJS, ne sodi) javne, pri čemer
so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o
dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo, je domet
določbe iz 1. točke 3. odstavka 6. člena ZDIJZ širši. Glede na stališče Ustavnega sodišča RS
in na vrsto elementov (namenska poraba, obveznost, zakonska merila za izračun višine
članarine, odločitev se sprejme z odločbo v upravnem postopku, možnost pritožbe na
drugostopenjski organ, možnost izvršbe po pravilih davčnega prava, nadzor Računskega
sodišča RS), ki prepričljivo kažejo na to, da gre pri članarini za javno dajatev, in glede na
dejstvo, da sredstva iz državnega proračuna predstavljajo javna sredstva, je Informacijski
pooblaščenec zaključil, da se Zdravniška zbornica Slovenije pretežno financira iz javnih
sredstev v smislu 1. točke 3. odstavka 6. člena ZDIJZ in da so na tej podlagi plače njenih
vodstvenih delavcev javne.

2.6.4.

Poslovna skrivnost

V odločbi z dne 10. 8. 2007 št. 021-27/2007/8 je Informacijski pooblaščenec odločal o
pritožbi Hypo Leasing, d. o. o., zoper odločbo Ministrstva za zdravje, s katero je to delno
ugodilo zahtevi prosilca za vpogled v ponudbeno dokumentacijo, zavrnilo pa dostop do
strukture cene v le-tej. Z vidika obstoja izjeme iz 2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, poslovne
skrivnosti, je Informacijski pooblaščenec presojal le končne cene različnih izdelkov v vseh
treh sklopih, ki naj bi predstavljale »strukturo cene«. Zato je Informacijski pooblaščenec
ugotavljal, ali cena posameznega artikla v okviru posameznega sklopa javnega naročila
14
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Uradni list RS, št. 110/2006, uradno prečiščeno besedilo 6; v nadaljevanju ZSPJS.
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dejansko predstavlja strukturo cene, ki naj bi kot taka predstavljala poslovno skrivnost.
Cena posameznega artikla predstavlja končno ceno za posamezen artikel in iz takšne
končne cene ni razvidna ponudnikova izkušnja pri pogajanjih. Iz končne cene namreč
ni mogoče ugotoviti, kakšna je nabavna vrednost artikla, dosežen rabat (odbitek, po
pust, kot izhaja iz terminološkega slovarja, op. Informacijskega pooblaščenca), niti višina
ponudnikove marže (pribitek, razlika med nabavno in prodajno ceno blaga, kot izhaja iz
terminološkega slovarja, op. Informacijskega pooblaščenca). Če bi bila v ponudbi cena
za posamezen artikel tako razdelana, bi dejansko lahko govorili o strukturi cene, nikakor
pa o strukturi cene ni mogoče govoriti le pri enem podatku, to je pri končni ceni. Če
bi sprejeli stališče organa glede strukture cene, bi vse cene, označene na posameznih
prodajnih artiklih v maloprodajnih trgovinah, morali označiti kot strukture cene. Dejstva
obravnavanega primera zato ne dopuščajo zaključka, da cene po izdelkih, ki jih vsebu
jejo obravnavane ponudbe, predstavljajo pojem “strukture cene”. Podatki (cene po izdel
kih), navedeni v ponudbeni dokumentaciji, namreč očitno ne kažejo na ponudnikove
izkušnje, opremo, kadrovsko usposobljenost, organizacijo dela ali postopke izvedbe. Prav
tako ne razkrivajo rezultatov razvoja in napredka posameznega ponudnika. V njih se tudi
ne odražajo inovativnost, vlaganja v razvojne študije ter kadre. V navedenem primeru
gre le za ločene cene različnih izdelkov po skupnem ceniku in ne za strukturo cene.
Gre torej le za končne cene številnih posameznih izdelkov, katerih vsaka cena ima sicer
gotovo tudi svojo strukturo oziroma analizo, vendar tega v ponudbeni dokumentaciji
ni najti. Informacijski pooblaščenec je na tej podlagi pritožbi ugodil in odločil, da mora
Ministrstvo za zdravje dovoliti vpogled v cene na enoto in skupne cene posameznih po
zicij različnih izdelkov v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika in vseh ostalih
ponudnikov, ki so sodelovali v postopku javnega naročila »Dobava in montaža splošne
in pisarniške opreme, serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne
medicinske opreme za objekt D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D
in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni leasing za obdobje
sedem let«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 46/2006, Ob-12413/06 z dne 5. 5.
2006.

2.6.5.
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Davčna tajnost

V odločbi z dne 18. 6. 2007 št. 021-10/2007/4 je Informacijski pooblaščenec odločil o
pritožbi prosilca zoper Davčno upravo RS in slednji naložil posredovanje imen (firm) 9
podjetij, ki so med letoma 2002 in 2005 koristila državno pomoč v obliki zmanjšanja
davčne obveznosti iz davka na dobiček (dohodek) pravnih oseb po Zakonu o ekonom
skih conah15. Dostop do te informacije je bil na prvi stopnji zavrnjen zaradi obstoja izjeme
po 5. točki 1. odstavka 6. člena ZDIJZ davčne tajnosti. Za davčne postopke je značilno
načelo tajnosti postopka, po katerem se podatki zavezancev za davek obravnavajo kot
davčna tajnost v skladu s tem zakonom in zakonom o obdavčenju ter drugimi splošnimi
akti, ki urejajo pobiranje davkov. Pojem davčne tajnosti je opredeljen v 15. členu Zakona o
davčnem postopku16, ki določa, da mora davčni organ kot zaupne varovati podatke, ki jih
davčni zavezanec v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter druge podatke
v zvezi z davčno obveznostjo davčnih zavezancev, s katerimi razpolaga davčni organ. Ne
glede na 1. odstavek tega člena se za davčno tajnost ne šteje davčna številka poslovnih
15
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Uradni list RS, št. 37/2007, uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZEC.
Uradni list RS, št. 117/2006; v nadaljevanju ZDavP-2.

2.6.6.

Dokument v izdelavi

V odločbi št. 021-54/2007/4 z dne 21. 5. 2007 je Informacijski pooblaščenec odločil o
pritožbi prosilca Združenja moč zoper odločbo Skupnosti centrov za socialno delo Slove
nije, ki je zavrnila dostop do kataloga, ki je bil posredovan Ministrstvu za delo, družino in
17
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Uradni list RS, št. 37/2004; v nadaljevanju ZSDrP.
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/2004.
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subjektov, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja poslovni register. V 17. členu ZDavP-2
pa so urejeni ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu. Tako
je v 1. odstavku navedenega člena navedeno, da mora biti vsak podatek oziroma vsak
dokument ali zbirka podatkov, ki vsebuje podatke, ki so davčna tajnost, vidno označen
kot tak, razen če finančni minister s predpisom iz 5. odstavka tega člena določi drugače.
Informacijski pooblaščenec je pregledal dokumenta, iz katerih izhaja zahtevana infor
macija, in sicer: Poročilo o državnih pomočeh za leto 2005 z dne 10. 4. 2006 in Poročanje
o učinkih državnih pomoči, ki so jih bili deležni uporabniki ekonomske cone Koper leta
2004 z dne 15. 4. 2005; zadnji dokument ne vsebuje le podatkov o državni pomoči za leto
2004, ampak tudi za leti 2002 in 2003. Navedena dokumenta sta imela oznako davčna
tajnost v skladu s 17. členom ZDavP-2, tako da gre za izjemo iz 5. točke 1. odstavka 6. člena
ZDIJZ. Ker je prosilec zahteval podatke za leta od 2002 do 2005, to pomeni, da je davčni
postopek zagotovo že pravnomočno končan, saj sicer omenjena podjetja zagotovo ne
bi bila zajeta v poročilih iz let 2004 in 2006, ki ju je upravljavec državne pomoči, to je re
sorno pristojen organ, ki pripravi vsebino poročila in jo priglasi, posredoval Ministrstvu za
finance RS na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči17. Ker je bil izpolnjen pogoj,
ki ga zahteva 5. alineja 2. odstavka 6. člena ZDIJZ, je Informacijski pooblaščenec izvedel
t. i. test interesa javnosti ter se pri tem osredotočil na pojem državne pomoči, ki je po
zakonu opredeljen kot izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo
korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti ter so namen
jeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne
prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti18. Oblike
državne pomoči so različne. Lahko so to dotacije, posojila z nižjo obrestno mero, subven
cionirane obresti, garancije, davčne olajšave, kar je predmet obravnavane odločbe, in
druge. Nedvomno gre torej pri državni pomoči v obliki davčne olajšave po ZEC za razpola
ganje s premoženjem vseh davkoplačevalcev, zato je participacija javnosti nujno potreb
na. Zagotovitev nadzora javnosti je torej ključna. Javnosti je treba zagotoviti možnost
nadzorovanja tako pravilnosti samega postopka odobritve uveljavljanja davčne olajšave
nižjega plačila davka na dobiček po ZEC, kot tudi upravičenost konkretnega pravnega
subjekta, davčnega zavezanca do tovrstne državne pomoči. Pridobljena konkurenčna
prednost, črpana iz javnih sredstev, pomeni odpoved polnemu plačilu davka in zaradi
tega pojmovno ne more biti zakrita. Slednje naj bi na državni ravni pripomoglo k večji
zaposlitvi, h gospodarski rasti, saj so takšne pomoči namenjene zlasti temu. Vse to pa
vpliva na kakovost življenja in socialno varnost vseh državljanov Slovenije, zato interes
javnosti zagotovo obstaja. Transparentnost zahtevanih podatkov pripomore zlasti k večji
odgovornosti teh podjetij do državljanov Slovenije, zato je Informacijski pooblaščenec
presodil, da je interes javnosti za pridobitev teh podatkov večji od zaupnosti davčnega
postopka ter pritožbi prosilca ugodil.
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socialne zadeve, iz katerega izhajajo naloge, ki jih izvajajo centri za socialno delo kot so
cialno varstvene storitve, kot naloge, ki so jim z zakonom zaupane kot javna pooblastila in
kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, skupaj s standardi in normativi za izvajanje
posameznih vrst teh nalog. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je zatrjevala, da
zahtevani podatki predstavljajo izjemo po 9. točki 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ
prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek iz
dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo
razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje vsebine dokumenta. Katalog javnih
pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, je dokument,
ki do zdaj ni bil objavljen, saj se trenutno pripravlja in je še v postopku usklajevanja. Ko
bo dokument pripravljen in usklajen, bo tudi javno uradno objavljen in tako dostopen
javnosti. Informacijski pooblaščenec je ocenil, da samo dejstvo, da se lahko dokument,
na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, pred objavo
v Uradnem listu RS še spremeni, ne pomeni, da gre za dokument, ki je še v postopku
izdelave. V postopku sprejemanja pravnih norm že po naravi postopka nastajajo doku
menti, ki niso končni izdelk (bodisi predpis bodisi predlog predpisa), temveč samo verzije
(različice) le-tega. Vendar pa dejstvo, da je neki dokument samo verzija predpisa oziroma
predlog predpisa, ne pomeni, da je ta dokument (določena verzija) še vedno v postopku
izdelave. Vsaka različica je namreč dokument, ki je, če ga poseduje zavezanec po ZDIJZ,
informacija javnega značaja v smislu 4. člena ZDIJZ, in sicer ne glede na to, da vsebina
dokumenta morebiti ni bila sprejeta kot končno besedilo predloga dokumenta. Vsaka
različica namreč predstavlja samostojno informacijo, ki izvira iz delovnega področja or
gana in je v obliki dokumenta, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim orga
nom ali pridobil od drugih oseb. Na tej podlagi je Informacijski pooblaščenec pritožbi
ugodil in z odločbo naložil posredovanje zahtevanega kataloga.

2.6.7.
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Ali je organ zavezanec

V odločbi št. 0900-171/2007/4 z dne 30. 10. 2007 je Informacijski pooblaščenec odločil o
pritožbi prosilca zaradi molka Odbojkarske zveze Slovenije. Na to organizacijo je prosilec
naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zahteval fotokopijo
dveh zapisnikov Arbitražne komisije, in sicer zapisnika v dveh zadevah, na podlagi ka
terih sta bila izdana dva sklepa, in sicer za dva igralca, za vsakega ena. Odbojkarska zveza
Slovenije prosilcu na njegovo zahtevo ni odgovorila, zato je ta 16. 10. 2007 pri Informa
cijskem pooblaščencu vložil pritožbo zaradi molka organa. Informacijski pooblaščenec je
ugotovil, da Odbojkarska zveza Slovenije ni zavezanec (oziroma ni organ) po 1. odstavku
1. člena ZDIJZ in zato Odbojkarska zveza Slovenije v konkretnem primeru ni pasivno legiti
mirana za posredovanje informacij javnega značaja. Odbojkarska zveza Slovenije namreč
v ničemer ne izvaja oblastne funkcije, javne službe ali javnega pooblastila, temveč je kot
prostovoljna zveza društev in organizacij, katerih dejavnost je športna igra odbojke, usta
novljena s ciljem pospeševanja razvoja odbojke v RS (1. člen Statuta Odbojkarske zveze
Slovenije z dne 18. 5. 2006, v nadaljevanju Statut). Pravno podlago, ki ureja obravnavano
področje, predstavlja Zakon o društvih19, ki v 1. členu določa, da je društvo samostojno in
nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno s tem zakonom,
ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in
cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa
19

Uradni list RS, št. 61/2006; v nadaljevanju ZDru-1.

2.7.

Splošna ocena in priporočila na področju
dostopa do informacij javnega značaja

Načelo odprtosti javnega sektorja je njegova ključna funkcija. V modernih demokratičnih
družbah mora biti javni sektor zaradi porabe proračunskih oziroma javnih sredstev, pred
vsem pa zaradi izvajanja javnih nalog, ves čas na očeh javnosti in s tem tudi pod drob
nogledom medijev. Informacijski pooblaščenec kot del javnega sektorja deluje v duhu
odprtosti in transparentnosti tudi pri izvajanju pristojnosti pritožbenega organa. Načelo
preglednosti zato skuša vpeljati tudi v same pritožbene postopke, za katere je pri
stojen na področjih dostopa do informacij javnega značaja ter ponovne uporabe infor
macij javnega sektorja.
V petih letih od uveljavitve ZDIJZ bi se moral v javnem sektorju zgoditi premik v misel
nosti od nekdanjega, pred očmi javnosti zaprtega delovanja k preglednemu, odprtemu
delovanju. Glede na splošni vtis o ravnanju organov zavezancev v pritožbenem postopku
lahko zaključimo, da je začetni premik v miselnosti že storjen, vendar stanje leta 2007
v bistvenem ni odstopalo od stanja v predhodnem letu. Leto 2007 zato za dostop do
informacij javnega značaja oziroma za ponovno uporabo le-teh ne predstavlja prelom
nice, temveč bolj utrjevanje začetne ravni odprtosti in preglednosti na obeh pravnih
področjih, ki sta bili doseženi že kmalu po tem, ko je ZDIJZ začel veljati.
Javni sektor se zaveda, da izvaja naloge, ki so v javnem interesu. Zato je naravno, da vse
bolj omogoča stalen nadzor javnosti in da se vse bolj zaveda, da ga tudi potrebuje. S tem
namreč javnosti omogoča, da pri izvajanju oblasti sodeluje. Takšno sodelovanje je za javni
sektor dragoceno, saj je lahko delo javnega sektorja kakovostno in koristno le z aktivno
obojestransko povezavo. Objektivne slabosti javnega sektorja so prevelika distanciranost
od državljanov, vtis slabe organizacije dela in premajhna odzivnost na nove, aktualne
probleme oziroma izzive. Vse te slabosti se lahko preseže tudi z doslednim spoštovanjem
ZDIJZ in ZMed, ki sta v nekaterih primerih dojeta tudi kot zaveznika pri delu k javnosti
zave-zanega organa. Po drugi strani se pa v praksi še zmeraj prepogosto opaža, da zave
zanci ZDIJZ dojemajo kot zakon, ki jim samo nalaga delo s prosilci, oziroma se jim zdi, da
jih zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja odvrača od njihovih osnovnih
nalog. Treba pa je dodati, da je takšno dojemanje tega pravnega področja značilno pred
vsem za tisti del javnega sektorja, ki ne sodi v državno upravo oziroma v javno upravo v
ožjem pomenu besede: za manjše nosilce javnih pooblastil, javne zavode, nekatere osebe
javnega prava, izvajalce javnih služb (predvsem na ravni lokalne samoupravne skupnosti).
Te organizacije manjšo pozornost in skrb za prost dostop do informacij javnega značaja pri
pisujejo oblici drugega dela, premajhni kadrovski zasedbi, celo prenizki vsoti proračunskih
sredstev in zlasti nezadostnemu poznavanju ZDIJZ. S tem opravičujejo molk, ki je zelo
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neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva. Namen ustanovitve
in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh
dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in
ciljev ter jih ne deli med člane. Delovanje društva je javno. V 1. odstavku 5. člena ZDru-1
je določeno, da je društvo pravna oseba zasebnega prava. Vse to so razlogi, zaradi katerih
Odbojkarska zveza Slovenije ni obvezana k dolžnostim po ZDIJZ, zato je Informacijski
pooblaščenec pritožbo zaradi molka oziroma zahtevo prosilca zavrnil.
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pogost ob naslovitvi zahtev za dostop do informacij javnega značaja ter nepravilno in
nezadostno izdelanost svojih spletnih strani. Takšen pristop je v osnovi nepravilen, ker
povsem zanemari smisel in cilj transparentnega delovanja javnih oblasti. Še zmeraj se
opaža neutemeljen strah zavezancev, da bi lahko prosilci z določenimi informacijami
javnega značaja manipulirali ali jih zlorabili. Informacije javnega značaja so po naravi
stvari prosto dostopne vsem in niso vezane niti na kateri koli položaj niti na državljanstvo.
Zato ni mogoče pristati na argumente, da prosilec s pridobitvijo informacij zasleduje le
svoj interes, na primer podjetniškega. Pri posredovanju informacij javnega značaja organ
zavezanec namreč interesa, zaradi katerega prosilec zahteva določene informacije, ne
sme niti upoštevati niti presojati, saj velja načelo prostega dostopa do informacij javnega
značaja. To pomeni, da prosilcu ni treba navesti, zakaj zahtevane informacije potrebuje.
Že od uveljavitve ZDIJZ je mogoče opaziti, da je molk organa pri zahtevah za dostop do
informacije javnega značaja zelo pogost, tako da razmerje med pritožbami zaradi molka
in pritožbami zoper odločbe oziroma sklepe za dostop do informacij javnega značaja že
vrsto let ostaja nespremenjeno, in sicer približno 2 : 1 v korist pritožb zaradi molka. Takšno
stanje postaja vse bolj nesprejemljivo in vse manj opravičljivo, upoštevaje dejstvo, da
je bil ZDIJZ sprejet že v začetku leta 2003. Molk zavezancev je zlasti nedopusten zato,
ker je uveljavljen zakoniti rok za posredovanje informacij javnega značaja primerjalno
pravno gledano relativno dolg, namreč 20 delovnih dni, v izjemnih primerih pa se lahko
podaljša še za nadaljnjih 30 delovnih dni, tako da skupaj znaša 50 delovnih dni, torej
več kot 2 koledarska meseca. Molk je nesprejemljiv tudi zaradi odgovornosti zavezanih
organov do konkretnih prosilcev oziroma javnosti, ki pri postavitvi zahteve in negativni
odločitvi upravičeno pričakuje obrazloženo odločbo, ki vsebuje takšne razloge za zavrni
tev dostopa do informacij, ki omogočajo preizkus odločbe v pritožbenem postopku.
Leta 2007 je bilo mogoče zaznati tudi veliko povišanje zaračunanih stroškov za posre
dovanje informacij javnega značaja. Po ZDIJZ je vpogled v zahtevano informacijo
brezplačen, za ostale oblike vpogleda, torej za kopije ali elektronske prepise informacij
pa je mogoče zaračunati materialne stroške. V Uredbi o posredovanju in ponovni upo
rabi informacij javnega značaja20 je določeno, da zavezanec prosilcu informacij javnega
značaja zaračuna stroške za posredovanje informacij:
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•

posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane infor
macije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnega koli dvojnika s tehničnimi
sredstvi,

•

pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če informacija obstaja izključno
v elektronski obliki, prosilec pa jo želi prejeti v fizični obliki,

•

pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če informacija obstaja izključno
v fizični obliki, prosilec pa jo želi prejeti v elektronski obliki,

•

poštnino za pošiljanje po pošti.

Določeno je tudi, da zavezanec ne zaračuna stroškov:
•

za vpogled v dokumente,

•

za telefonsko posredovanje informacij,

20

Uradni list RS, št. 76/2005.

•

za posredovanje informacij po telefaksu, ki ne presegajo petih strani.

Za najpogostejše stroške za posredovanje informacij je že v sami uredbi določen cenik
oziroma najvišje cene materialnih stroškov za naslednje najpogostejše storitve posre
dovanja informacij javnega značaja (brez DDV)21:
1. ena stran fotokopije formata A 4 0,06 evra,
2. ena stran fotokopije formata A 3 0,13 evra,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 evra,
4. ena stran barvne fotokopije formata A 4 0,63 evra,
5. ena stran barvne fotokopije formata A 3 1,25 evra,
6. elektronski zapis na enem CD 2,09 evra,
7. elektronski zapis na enem DVD-R 2,92 evra,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 evra,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 evra,
10. posnetek na eni avdiokaseti 2,09 evra,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A 4 iz elektronske v fizično obliko 0,13
evra,
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• za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3.
alineje prejšnjega odstavka,

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A 4 iz elektronske v fizično obliko
1,25 evra,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A 4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08
evra,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A 4 iz fizične v elektronsko obliko
0,13 evra,
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom poštnih
storitev.
Okvirni cenik za posredovanje informacij je razrahljan z določbo, da lahko cene material
nih stroškov za storitve, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, organ določi v skladu s 1.
odstavkom tega člena, torej tako, da upošteva povprečne tržne cene za storitev posre
dovanja informacij ter povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije svoje opreme.
Pogoj za veljavnost tega stroškovnika je, da k tako določenemu stroškovniku da soglasje
ministrstvo, pristojno za upravo. Tako so bili potrjeni številni stroškovniki, ki zavezancem
omogočajo zaračunavanje iskanja informacij, pregledovanja informacij, priprave infor
macij za delni dostop, dela zaradi fotokopiranja informacij ali zaradi priklica določene
informacije iz informacijskega sistema. Takšna ureditev v praksi povzroča številne težave.
Na eni strani prosilci, upoštevaje zakonsko ureditev, pričakujejo relativno nizke stroške
za sam dostop do informacij, ti pa so lahko, četudi se ne zahteva veliko informacij, neso
razmerno visoki, če posredovanje informacij zahteva določeno iskanje oziroma pregle
dovanje informacij. Dodaten problem predstavlja še ravnanje nekaterih zavezancev, ki
21

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je bila spremenjena (Uradni list
RS, št. 199/2007), navedene spremembe so začele veljati 8. 1. 2008.
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tudi ob relativno visokih stroških za posredovanje od prosilca ne zahtevajo vnaprejšnjega
pologa v skladu z uredbo, ampak od prosilca zahtevajo, da vse stroške poravna, ko so mu
posredovane informacije. Zaradi relativno visokih stroškov za priklic informacije iz infor
macijskega sistema, ki jih dopuščajo stroškovniki, se v slabši položaj postavlja prosilce,
ki zahtevajo dostop do informacij v elektronski obliki, v primerjavi s prosilci, ki zahtevajo
dostop v obliki kopij, torej v papirnati obliki, kar je v očitnem nasprotju z razvojem in
formacijske tehnologije. Obenem se s potrjevanjem stroškovnikov dopušča določena
stopnja samovoljnega ravnanja zavezancev, ki ob zaračunavanju nimajo ustreznih ome
jitev oziroma nadzora in lahko tako zaračunavajo tudi stroške, do katerih niso upravičeni.
Zlasti zavajajoče pa je v praksi ravnanje tistih zavezancev, ki na spletni strani prek kata
loga za dostop do informacij javnega značaja oznanjajo brezplačnost dostopa do infor
macij, šele ob sami postavitvi zahteve pa prosilca seznanijo s stroškovnikom in relativno
visokimi stroški. Zaradi vsega navedenega Informacijski pooblaščenec opozarja, da lahko
nekritično in nesorazmerno zaračunavanje stroškov za posredovanje informacij v praksi
dejansko postavi pod vprašaj celoten sistem dostopa do informacij javnega značaja ter
uporabo stroškovnikov, ki omogočajo samovoljno in nenadzorovano zaračunavanje
stroškov posredovanja odsvetuje. Zaradi neustrezne ureditve tega vprašanja bi bilo po
oceni Informacijskega pooblaščenca treba institut zaračunavanja stroškov tudi v uredbi
urediti drugače.
Prek pritožbenega postopka Informacijski pooblaščenec ocenjuje, da so tako organi za
vezanci kot tudi prosilci še zmeraj premalo seznanjeni s primarnim načinom dostopanja
do informacij javnega značaja. Osnovni način za dostop do informacij javnega značaja
je namreč povezan z aktivno, dejavno vlogo zavezancev. Dostop do informacij javnega
značaja bi bil bistveno olajšan, če bi zavezanci čim več informacij javnega značaja javnosti
posredovali sami, vnaprej, brez posebne zahteve za dostop, v čim več različnih oblikah,
predvsem v elektronski. Takšno ravnanje nalaga tudi ZDIJZ. Tako so zavezanci dolžni čim
več informacij objaviti na svetovnem spletu, in sicer:
1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana
z državnim registrom predpisov na spletu;
2. programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali
so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za
odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente,
ki se nanašajo na delovno področje organa;
3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se
nanašajo na delovno področje organa;
4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
5. informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah;
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6. vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat.
Obenem lahko zavezanci na svetovnem spletu objavijo tudi druge informacije javnega
značaja, torej tiste, za katere sami presodijo, da bi bile predmet zanimanja in s tem pred
met različnih zahtev za dostop. Aktivno in ažurno objavljanje na svetovnem spletu bi
dejansko omogočilo najučinkovitejši in najhitrejši dostop do informacij javnega značaja.
To bi zmanjšalo število zahtev in pritožb po ZDIJZ, kar bi razbremenilo zavezance.

Še zmeraj je mogoče opaziti tudi, da zavezanci niso seznanjeni z izrecno zakonsko določbo,
po kateri se prosilcu pri zahtevi za dostop ni treba sklicevati na ZDIJZ oziroma je v skladu
z njo zavezanec dolžan obravnavati zahtevo po ZDIJZ, če že iz same narave zahteve izhaja,
da gre za zahtevo po ZDIJZ. Zaradi tega zahteve za dostop do informacij javnega značaja
pogosto obravnavajo kot zahteve za pregled in prepis spisa po postopkovnem predpisu.
Ti predpisi za pregled in prepis spisa zahtevajo pravni interes ali opravičeno korist, zato
zavezanci prosilce za dostop do informacij javnega značaja napačno pozivajo k dopolnitvi
zahteve ali pa zahtevo zavrnejo, ker pravni interes ni izkazan. Takšno tolmačenje je pred
vsem pogosto pri sodiščih, ki večino zahtev za dostop do informacij zavrnejo iz razloga,
da pregled in prepis sodnega spisa ureja drug, specialen predpis (na primer Zakon o prav
dnem ali Zakon o kazenskem postopku). V praksi zavezancev se v pritožbenem postopku
opaža tudi nezadovoljivo spoštovanje načela pomoči prava neuki stranki pri sestavi in
dopolnitvi zahteve po ZDIJZ. Pogosto je rezultat takšnega pomanjkljivega sodelovanja
tudi zahteva po več dokumentih. Obsežnost zahtevane dokumentacije je pri zavezan
cih pogosto razlog za zavrnitev zahteve zaradi pavšalnega sklicevanja na obstoj ene od
izjem. Informacijski pooblaščenec opozarja, da bi zavezanec z ustreznim, tudi neformal
nim komuniciranjem, ki ga ZDIJZ omogoča, pogosto lahko kontaktiral prosilca in mu tako
omogočil pridobitev tiste informacije, ki jo zahteva. Prosilci namreč pogosto zahtevajo
obsežno dokumentacijo samo zaradi nepoznavanja dejanskih informacij, s katerimi zave
zanec razpolaga, in zato oblikujejo široko zahtevo za dostop. Zavezanci bi zato v skladu z
načelom pomoči prava neuki stranki morali pomagati tudi tako, da bi skupaj s prosilcem
poiskali tiste informacije javnega značaja, ki prosilca zanimajo. Tudi če bi se ugotovilo,
da prosilec zahteva obsežno dokumentacijo, pa dostopa do nje ne bi smeli zavrniti le
zaradi morebitnega dela, ki ga zahteva iskanje oziroma priprava dokumentacije. Celotno
komuniciranje med prosilcem in zavezancem bi moralo potekati v duhu odprtosti in s tem
zagotavljanja prostega dostopa do informacij javnega značaja, ne pa s ciljem preprečiti
prosilcu dostop do njih.

DELO NA PODROČJU DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podobno bi vzpostavitev čim več prosto dostopnih javnih evidenc in drugih enostavno
javno dostopnih oblik informacij javnega značaja (objave v glasilih, publikacijah, medi
jih, strokovni literaturi in podobno), prosilcem prihranila vlaganje zahteve. V praksi se še
zmeraj opaža, da številni zavezanci nimajo vzpostavljene niti svoje spletne strani (med
njimi je največ javnih zavodov in izvajalcev javnih služb), tako da morajo prosilci za dostop
do katere koli informacije javnega značaja nanje nasloviti posebno zahtevo. Treba je opo
zoriti tudi na nedejavnost upravne inšpekcije, ki je prekrškovni organ za kršitve ZDIJZ izven
pritožbenega postopka. Upravna inšpekcija bi zato lahko začela prekrškovne postopke
tudi pri vseh tistih zavezancih, ki niso izdelali svoje spletne strani ali če na njej niso objavili
kataloga, torej z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
predpisanega seznama vseh informacij javnega značaja, s katerimi posamezni zavezanec
razpolaga. S tem bi se bistveno dvignila raven poznavanja teh zakonskih določb, obenem
pa bi se izboljšala tudi komunikacija med zavezancem in javnostjo.
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V preteklem letu je bilo mogoče zaznati upad pritožbenih postopkov zaradi ponovne
uporabe informacij javnega sektorja. Vzroki za to so lahko diametralno nasprotni. Po
optimistični interpretaciji bi lahko vzroke našli pri zavezancih, ki morda v večji meri
dopuščajo ponovno uporabo pri svojem delu izdelanih informacij ter se s prosilci uspešno
dogovarjajo tako za ceno kot za pogoje ponovne uporabe. Nekoliko bolj črna verzija pa
bi vzroke za upad našla predvsem v manjšem zanimanju prosilcev za ponovno uporabo
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informacij in predvsem v dejstvu, da so lahko vse pogodbe, ki določenim subjektom za
gotavljajo ekskluzivno pravico do ponovne uporabe določenih informacij, po ZDIJZ v
veljavi največ do izteka leta 2008. Glede na to, da je vzroke za manjše število pritožb
mogoče pripisati tudi neaktivnosti in nezanimanju prosilcev, Informacijski pooblaščenec
zavezancem priporoča, da več pozornosti posvetijo ponovni uporabi informacij javnega
značaja, kar pomeni uporabo teh informacij s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za
pridobitne ali nepridobitne namene, razen za prvotni namen v okviru javne naloge,
zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje javnih na
log v organu ali izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog se ne šteje
za ponovno uporabo informacij. Institut ponovne uporabe informacij javnega značaja
pomeni večjo preglednost in dorečenost uporabe informacij, ki jih komercialni ali ne
komercialni uporabniki dobijo od javnega sektorja. Organi javnega sektorja zbirajo, proi
zvajajo, reproducirajo in razširjajo dokumente, da izpolnijo svoje javne naloge, določene
z veljavnimi predpisi. Uporaba takih dokumentov za druge namene, ne za tiste, v katere
so bili izdelani, pa pomeni ponovno uporabo. Cilj le-te je dodana vrednost informa
ciji javnega značaja, zasebni sektor (prosilec) pa naj bi ponudil več ali nekaj drugega,
kot ponuja organ v okviru izvajanja svojih javnih nalog. Smisel nadaljnje uporabe ali
izkoriščanja informacij javnega značaja je zagotavljanje njihove nadgradnje s strani
prosilca in s tem izpolnjevanje gospodarske funkcije pravice dostopa do informacij
javnega značaja. Pri gospodarski funkciji pride do izraza njen pomen za gospodarstvo,
saj s ponovno uporabo informacij nastane trg z informacijami javnega sektorja kot eden
ključnih trgov pri širjenju komunikacijske tehnologije. Razumevanje pomena nastanka
tega trga je bistveno za razvoj ponovne uporabe. Predvsem komercialni uporabniki tako
pridobljene informacije obdelajo, s čimer te dobijo neko dodano vrednost ter nato obo
gateno informacijo spet ponudijo na trgu, pri čemer jih k obogatitvi informacij zavezuje
le trg in nikakor ne sam zakon. Javni sektor, konkretneje vsak posamezni organ, ima po
določilu 1. odstavka 34.a člena ZDIJZ pravico, da ponovno uporabo v pridobitne namene
zaračuna, kar pomeni, da to sicer lahko zaračuna, ni pa tega dolžan storiti. Pomembna je
tudi prepoved diskriminacije med prosilci, kar pomeni, da je ponovna uporaba informacij
po enaki ceni in pod enakimi drugimi pogoji dovoljena in omogočena vsem prosilcem.
Glede na pozitivne učinke ponovne uporabe bi bilo smiselno, da bi jo zavezanci začeli
promovirati. Poleg tega bi se moralo v ta namen dosledno spoštovati določbo, da mora
zavezanec vse pogoje glede ponovne uporabe informacij, običajno ceno in obračunske
podlage pri posebnih zahtevah za ponovno uporabo informacij vnaprej objaviti na sve
tovnem spletu.
Informacijski pooblaščenec že od uveljavitve ZDIJZ priporoča, da ZDIJZ ostane tisti za
kon, ki enovito in sistemsko ureja področje dostopa do informacij javnega značaja. Tako
se spoštuje načelo javnosti dela za vse organe v javnem sektorju, zagotavlja se pregled
nost tega pravnega področja, z njim pa tudi pravna varnost. Informacijski pooblaščenec
ob ključnih oziroma bolj občutljivih predpisih že dalj časa opaža, da želijo predlagatelji
posegati v področje dostopa do informacij javnega značaja in tako določene sklope
informacij izvzeti iz načeloma prosto dostopnih informacij. V različnih predpisih želijo
uvajati tudi nove izjeme, ki bi bile povsem absolutne. Dodatne absolutne izjeme med
tistimi prosto dostopnimi informacijami, ki so določene v ZDIJZ, niso niti potrebne niti
smiselne, saj je zaradi pravne varnosti treba težiti k enotni ureditvi dostopa do infor
macij javnega značaja. Pri dostopu do informacij javnega značaja namreč razlikujemo
med dvema kategorijama izjem. Za absolutne izjeme je značilno, da povzročijo zavrnitev
dostopa takoj po ugotovitvi, da so podane. Za relativne izjeme pa mora organ pri presoji,

1. informacije in podatke iz 1. odstavka tega člena ter
2. informacije in podatke iz registrov, ki jih v skladu z zakonom vodi agencija, če zakon v
zvezi z vodenjem posameznega registra določa, da se sme informacije in podatke iz tega
registra posredovati samo določenim osebam.
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ali določen podatek spada med takšne izjeme ali ne, opraviti test javnega interesa ali
škodni test, s katerim presoja, ali je javni interes za objavo dokumenta večji od inter
esa, da se dokumenta ne objavi. Če so izjeme izpeljane absolutno, je treba v vsakem
primeru posebej ugotoviti le, ali je podana katera od okoliščin, zaradi katerih je treba
dostop do posamezne informacije omejiti. Če je takšna okoliščina (izjema) podana, se
dostopa ne dovoli, v vseh ostalih primerih pa je treba prosilcu informacijo posredovati.
Pri absolutnih izjemah ni treba izvajati nobenega testa. Pri relativnih izjemah pa je treba
v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali gre za eno od predpisanih izjem, in vsakič
pretehtati, ali je izjema res upravičena ali kljub vsemu prevlada pravica do dostopnosti
informacij javnega značaja. Prav tako je pomembno, da je seznam izjem čim krajši in da
so izjeme normativno oblikovane tako, da jih je mogoče tudi v praksi interpretirati čim
bolj restriktivno. Tako kot vse izjeme je treba tudi izjeme med prosto dostopnimi infor
macijami razlagati čim ožje oziroma čim bolj restriktivno. Izjeme med prosto dostopnimi
informacijami namreč predstavljajo kategorijo, ki v največji meri zaznamuje normativno
ureditev in praktično uporabo ZDIJZ. Določno oblikovane izjeme, ki ne dopuščajo eks
tenzivnih interpretacij, so bistvene za odprto delovanje družbe. Tolmačenje izjem sodi
med najzahtevnejše izzive zavezancev in pritožbenih organov na področju izvajanja
normativnih ureditev. Z upoštevanjem teh smernic Informacijski pooblaščenec sprejem
takšnih predpisov vedno odsvetuje. Ne glede na navedeno je bil leta 2007 sprejet ZTFI,
ki v 6. odstavku 488. člena določa, da za razkritje naslednjih informacij in podatkov ne
veljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja za:

Informacijski pooblaščenec o nameravani izključitvi dostopa do informacij javnega
značaja ni bil obveščen in v postopek sprejema tega zakona ni bil vključen. Drugačna je
bila situacija pri sprejemu ZJN-2, ki v 6. odstavku 22. člena vsebuje določilo, da določbe
zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo
o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila,
ne veljajo. K tej, časovno omejeni izključitvi ZDIJZ, je Informacijski pooblaščenec v zakono
dajnem postopku izrazil svoje strinjanje.
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DELO NA PODROČJU VARSTVA
OSEBNIH PODATKOV

Koncept varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji

Koncept varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji temelji na določbi 38. člena
Ustave RS, po kateri je varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ena izmed ustav
no zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Določba 38. člena Ustave RS
zagotavlja varstvo osebnih podatkov, pre-poveduje uporabo osebnih podatkov v na
sprotju z namenom njihovega zbiranja ter vsakomur zagotavlja pravico do seznanitve
z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob nji
hovi zlorabi. Za normativno urejanje varstva osebnih podatkov je zlasti pomemben 2.
odstavek 38. člena Ustave RS, v katerem je določeno, da zbiranje, obdelovanje, namen
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Taka ustavna določba
prepoveduje ureditev varstva osebnih podatkov v podzakonskih predpisih, obenem pa
omogoča ureditev varstva osebnih podatkov v splošnem, sistemskem zakonu, poleg
tega pa dopušča tudi možnost urejanja varstva osebnih podatkov v področnih zakonih,
ki pa morajo prav tako spoštovati določbe 38. člena Ustave RS. Ustavodajalec se je torej
odločil za t. i. “obdelovalni model”, in ne za t. i. “model zlorabe”, saj je določil predvsem
pravila za urejanje dopustne obdelave osebnih podatkov na zakonski ravni in ne načelne
svobode pri obdelavi osebnih podatkov, ki je lahko le izjemoma izrecno omejena z za
konom. Po tem modelu je na področju obdelave osebnih podatkov prepovedano vse,
razen tistega, kar je z zakonom (na področju zasebnega sektorja tudi z osebno privolitvijo
posameznika) izrecno dovoljeno. Vsaka obdelava osebnih podatkov namreč pomeni
poseg v z ustavo varovano človekovo pravico do varstva osebnih podatkov. Zato je tak
poseg dopusten, če je v zakonu določno opredeljeno, kateri osebni podatki se smejo
obdelovati, jasno pa mora biti določen tudi namen obdelave osebnih podatkov, zago
tovljeno mora biti ustrezno varstvo in zavarovanje osebnih podatkov. Namen obdelave
osebnih podatkov mora biti ustavno dopusten, obdelovati pa se smejo le tisti osebni po
datki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega in ustavno
dopustnega namena.
Ureditev varstva osebnih podatkov v sistemskem zakonu je potrebna zaradi enotne
določitve načel, pravil in obveznosti kakor tudi zaradi zapolnitve pravnih praznin, ki bi
lahko nastale v področnih zakonih. Poleg tega je tudi nepotrebno, da bi se npr. defini
cije, obveznosti in ukrepi v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov, katalogi zbirk
osebnih podatkov, registracija zbirk osebnih podatkov v zvezi s pravicami posameznika
do seznanitve s podatki, ki se nanašajo nanj, ter vprašanja glede nadzora in pristojnosti
nadzornega organa vedno predpisovali tudi v področnih zakonih. Namen sistemskega
zakona torej ni podrobnejše predpisovanje načinov obdelave osebnih podatkov po
posameznih področjih, ampak se kaže predvsem v tem, da se v njem enotno določijo
splošne pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, neza
koniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi
osebnih podatkov. Zato morajo področni zakoni jasno določati, katere zbirke osebnih
podatkov se bodo vzpostavile in vodile na posameznem področju, vrste osebnih podat
kov, ki jih bodo posamezne zbirke vsebovale, način zbiranja osebnih podatkov, more
bitne omejitve pravic posameznika, zlasti pa namen obdelave zbranih osebnih podatkov.
Z vidika varstva posameznika je zelo priporočljivo, da se v področnem zakonu določi tudi
čas shranjevanja osebnih podatkov (rok hrambe osebnih podatkov).
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Zakon o varstvu osebnih podatkov22, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
15. 7. 2004, velja od 1. 1. 2005. Sprejetje zakona je bilo potrebno predvsem zaradi vstopa
Republike Slovenije v Evropsko unijo in s tem povezane dolžnosti uskladitve varstva oseb
nih podatkov z določbami Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov23.
ZVOP-1 ni le sistemski zakon, ampak je v svojem VI. delu tudi t. i. “področni zakon”, ki
s precej natančno določitvijo pravic, obveznosti, načel in ukrepov upravljavcem oseb
nih podatkov daje neposredno zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov na
področju neposrednega trženja, videonadzora, biometrije, evidentiranja vstopov v prostore in izstopov iz njih ter strokovnega nadzora.
Poleg Ustave RS, ZVOP-1, ZInfP in zakonov, ki podrobneje predpisujejo obdelavo osebnih
podatkov na posameznem področju, se v Republiki Sloveniji pri obdelavi neposredno
uporabljajo tudi določbe Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obde
lavo osebnih podatkov. Ta je bila ratificirana in objavljena leta 199424. Namen omenjene
konvencije Sveta Evrope je na ozemlju vsake pogodbenice vsakemu posamezniku, ne
glede na njegovo državljanstvo in prebivališče, zagotoviti spoštovanje njegovih pravic
in temeljnih svoboščin ter v okviru tega še posebej spoštovanje pravice do zasebnosti v
primeru avtomatske obdelave njegovih osebnih podatkov.
Julija 2007 je bila sprejeta novela ZVOP-1, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu osebnih podatkov25. ZVOP-1A je uvedel dve pomembni novosti, in
sicer z vidika administrativnih (in s tem posledično tudi finačnih) razbremenitev uprav
ljavcev osebnih podatkov ter predpisovanja določenih olajšav z vidika oblik dostopa
posameznikov do njihovih osebnih podatkov. Novela je bistveno zožila krog zavezancev
za vpis zbirk osebnih podatkov v register, saj vpis v register ni obvezen za tiste uprav
ljavce osebnih podatkov, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, vendar pa navedena omejitev
ne velja za zbirke osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega
sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni
zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev, ter za upravljavce osebnih podatkov,
ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, in je obdelava občutljivih oseb
nih podatkov del njihove regsitrirane dejavnosti. Upravljavcem osebnih podatkov z manj
kot 50 zaposlenimi poleg navedenega ni treba izpolniti tudi obveznosti iz 2. odstavka 25.
člena (izdelava notranjega pravnega akta o postopkih in ukrepih za zavarovanje oseb
nih podatkov in določitev odgovornih oseb za posamezne zbirke osebnih podatkov) in
obveznosti iz 26. člena (vzpostavitev katalogov zbirk osebnih podatkov) ZVOP-1. Infor
macijski pooblaščenec je že v pripombah na predlog novele in tudi pozneje ves čas opo
zarjal na bojazen, da se bo prav zožitev obveznosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
odražala v posegih v zasebnost posameznikov, zato je tudi ocenil, da dolžnosti uprav
ljavcev tudi do zdaj nikakor niso predstavljale administrativne ovire, ki bi jo bilo treba
odpraviti.
Novela pa je prinesla tudi določene pozitivne rešitve, predvsem olajšave za posameznike,
na katere se osebni podatki nanašajo, glede oblik dostopa do njihovih osebnih podatkov,
22
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Uradni list RS, št. 86/2004; v nadaljevanju ZVOP-1.
Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 281, 23. 11. 1995.
Uradni list RS, št. 11/1994 – Mednarodne pogodbe št. 3/1994.
Uradni list RS, št. 67/2007; v nadaljevanju ZVOP-1A.

Določbe ZVOP-1A so bile usklajene s spremembami Zakona o prekrških27 iz leta 2006 ter
so upoštevale uvedbo evra kot plačilnega sredstva Republike Slovenije s 1. 1. 2007.
Uradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) je bilo
izdano septembra 2007.

3.2.

Dejavnost državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov

3.2.1.

Pravice in dolžnosti državnega nadzornika
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in sicer zato, da bi bila učinkoviteje uresničevana njihova ustavna pravica do seznanitve
z njihovimi osebnimi podatki (krajši roki za dostop ter določba o pravilniku, ki uvaja
splošen in ustrezen cenik za razna pisna pojasnila ali kopije podatkov, ki jih je uprav
ljavec osebnih podatkov posamezniku dolžan posredovati glede na njegovo pravico do
seznanitve z osebnimi podatki, določeno pa je tudi, katera ustna pojasnila, potrditve ali
informacije lahko posameznik pridobi brezplačno). Pravilnik o zaračunavanju stroškov
pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki26 je bil
izdan septembra 2007.

Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov opravlja inšpekcijski nadzor nad izva
janjem določb ZVOP-1-UPB1 in je pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v skladu
s svojimi pooblastili samostojen ter naloge opravlja v okviru in na podlagi ustave in za
konov.
Splošna načela inšpekcijskega nadzora, splošne pravice, dolžnosti, pooblastila državnih
nadzornikov, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski ukrepi in druga vprašanja,
povezana z inšpekcijskim nadzorom, so določeni v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru28,
specifične pristojnosti državnega nadzornika pa so določene v 53. členu ZVOP-1-UPB1.

3.2.2.

Inšpekcijski nadzor

Neposredni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva osebnih po
datkov je zajemal:
•

nadzor zakonitosti obdelave osebnih podatkov;

•

nadzor ustreznosti ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov ter izvajanja postop
kov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov po 24. in 25. členu ZVOP-1-UPB1;

•

nadzor nad izvajanjem določb zakona, ki urejajo katalog zbirke osebnih podatkov,
register zbirk osebnih podatkov in evidentiranje posredovanja osebnih podatkov
posameznim uporabnikom osebnih podatkov;

•

nadzor nad izvajanjem določb zakona v zvezi z iznosom osebnih podatkov v tretjo
državo in njihovim posredovanjem tujim uporabnikom osebnih podatkov.

26
27
28

Uradni list RS, št. 85/2007.
Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo 4; v nadaljevanju ZP-1.
Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZIN.
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Informacijski pooblaščenec je leta 2007 vodil 406 zadev zaradi suma kršitev določb
ZVOP-1-UPB1, 179 v javnem in 227 v zasebnem sektorju. Zoper pravne osebe javnega
sektorja je prejel 139 prijav, 40 postopkov je uvedel po uradni dolžnosti, medtem ko je
zoper zasebni sektor prejel 197 prijav, 30 postopkov pa je uvedel po uradni dolžnosti.
Število prijav in pritožb zaradi suma kršitev določb ZVOP-1-UPB1 se v primerjavi s
statističnimi podatki iz preteklih let še vedno hitro povečuje.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 vodil 406 zadev zaradi suma kršitev določb
ZVOP-1-UPB1, 179 v javnem in 227 v zasebnem sektorju. Zoper pravne osebe javnega
sektorja je prejel 139 prijav, 40 postopkov je uvedel po uradni dolžnosti, medtem ko je
zoper zasebni sektor prejel 197 prijav, 30 postopkov pa je uvedel po uradni dolžnosti.
Število prijav in pritožb zaradi suma kršitev določb ZVOP-1-UPB1 se v primerjavi s
statističnimi podatki iz preteklih let še vedno hitro povečuje.

Slika 4: Število zadev, ki
jih je zaradi suma kršitev
določb ZVOP-1-UPB1
vodil Informacijski po
oblaščenec, obdobje
1996–2007.
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Informacijski pooblaščenec je zaradi suma kršitev določb ZVOP-1-UPB1 zoper pravne
osebe javnega sektorja prejel 139 prijav, od tega so mu 10 prijav zaradi nepristojnosti
odstopile druge institucije. Kar 41 prijav zaradi suma zlorabe osebnih podatkov se
je nanašalo na zdravstvene osebne podatke. Pri 27 prijavah je bilo že iz samih prijav
razvidno, da opisano dejanje ne pomeni kršitve določb ZVOP-1-UPB1. Državni nadzornik
je prijaviteljem zato pisno pojasnil, zakaj opisano dejanje ne pomeni kršitve določb
ZVOP-1-UPB1 in zakaj uvedba postopka inšpekcijskega nad¬zora ne bi bila smiselna.
Veliko je bilo neutemeljenih prijav, češ da uradne osebe, npr. na centrih za socialno delo ali
na sodiščih, nezakonito obdelujejo oziroma pridobivajo osebne podatke. 2 prejeti prijavi
je Informacijski pooblaščenec odstopil v reševanje pristojnim institucijam. Po preučitvi
prijav je bilo uvedenih 109 inšpekcijskih postopkov, 40 postopkov pa je bilo uvedenih po
uradni dolžnosti, največ v zdravstvu in šolstvu. V 4 primerih so bili inšpekcijski postopki
zaradi istega zavezanca in ugotovljenega istega dejanskega stanja združeni. V okviru
inšpekcijskih postopkov v javnem sektorju je bilo opravljenih 85 inšpekcijskih pregledov.
Zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti je bilo leta 2007 na podlagi 33. člena ZIN
izrečenih 13 opozoril za odpravo nepravilnosti na zapisnik. Za manjše nepravilnosti, zaradi
katerih je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov namesto izdaje upravne odločbe
izrekel le opozorilo na zapisnik, veljajo tiste nepravilnosti, pri katerih ni bilo neposrednega
posega v pravice posameznikov. Izdanih je bilo 35 ureditvenih oziroma upravnih odločb,

Največ sumov kršitev določb ZVOP-1-UPB1 se je nanašalo na:
• posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom s strani upravljavca
zbirke osebnih podatkov (29),
• nezakonito zbiranje oziroma zahtevanje osebnih podatkov (27); izpostaviti velja
številne primere, v katerih je delodajalec od zaposlenih zahteval zdravstvene osebne
podatke ali pregledoval službene računalnike;
• nezakonito objavo osebnih podatkov, npr. na oglasnih deskah, na internetu (20),
• nezakonito izvajanje videonadzora (24),
• neustrezno zavarovanje osebnih podatkov, npr. pri pošiljanju po pošti (pisanje davčne
številke, rojstnih in drugih podatkov na kuverto), hramba zdravstvenih osebnih
podatkov v neustrezno zavarovanih prostorih,
• ostalo, npr. nezakonito izvajanje biometrijskih ukrepov, obdelava osebnih podatkov v
nasprotju z namenom njihovega zbiranja.
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s katerimi so bili zavezancem odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti. V 10 primerih so
zavezanci nepravilnosti odpravili še pred izdajo ureditvene odločbe, torej le na podlagi
ugotovljenih dejstev na inšpekcijskem pregledu ali poslanega poziva za podajo pisnega
pojasnila. Po opravljenem inšpekcijskem pregledu ali po prejemu pisnega pojasnila
zavezanca je bilo v 48 primerih ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve. V takih primerih
je državni nadzornik na podlagi 28. člena ZIN izdal sklep o ustavitvi postopka. Prav tako so
bili izdani sklepi o ustavitvi postopka, kadar so kršilci po opozorilu na zapisnik ali prejemu
ureditvene odločbe ugotovljene nepravilnosti odpravili, o čemer so morali obvestiti
državne nadzornike. Leta 2007 je bilo izdanih 83 sklepov o ustavitvi inšpekcijskega
postopka zoper zavezance v javnem sektorju.

Prijave so bile vložene in postopki po uradni dolžnosti uvedeni zoper naslednje
institucije:
• zdravstvene ustanove (41),
• javne sklade, zavode, agencije in druge osebe javnega prava (41),
• ministrstva, organe v njihovi sestavi (35),
• izobraževalne ustanove (30),
• občine (15),
• upravne enote (9),
• sodišča in vrhovno državno tožilstvo (8).
Informacijski pooblaščenec je zoper zasebni sektor prejel 197 prijav, od tega so mu 9 prijav
odstopile druge institucije. V 27 primerih so bili prijavitelji obveščeni, da Informacijski
pooblaščenec postopka inšpekcijskega nadzora ne bo uvedel, 4-krat pa je prijavo
posredoval v reševanje pristojnim institucijam. Leta 2007 je bilo na podlagi prejetih
prijav uvedenih 161 postopkov inšpekcijskega nadzora, 30 postopkov je bilo uvedenih
po uradni dolžnosti. V 16 primerih, uvedenih po uradni dolžnosti, je bil pri zavezancih
izveden splošen pregled spoštovanja določb ZVOP-1-UPB1, v 5 primerih se je preverjalo
izvajanje biometrijskih ukrepov, v 5 primerih pa je šlo za objavo osebnih podatkov v
medijih. Državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov so v zasebnem sektorju opravili
106 inšpekcijskih pregledov. V 43 inšpekcijskih postopkih se je po inšpekcijskem pregledu
ali po pridobitvi pojasnila, ki so ga na poziv državnega nadzornika poslali domnevni kršilci,
pokazalo, da do kršitev določb ZVOP-1-UPB1 ni prišlo. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti
je bilo izrečenih 25 opozoril na zapisnik in izdanih 27 ureditvenih odločb, 8 zavezancev pa
je nepravilnosti odpravilo še pred izdajo ureditvene odločbe. S sklepom o ustavitvi je bilo
zaključenih 89 inšpekcijskih postopkov, 7-krat pa so bili postopki inšpekcijskega nadzora
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združeni.
Največ sumov kršitev določb ZVOP-1-UPB1 je bilo zaradi:
• nezakonitega zbiranja oziroma zahtevanja osebnih podatkov, npr. zbiranje podatkov
pri nagradnih igrah, pri sklepanju pogodb s telekomunikacijskimi operaterji (64),
• nezakonitega izvajanja videonadzora, npr. v večstanovanjskih stavbah, na delovnem
mestu (38),
• nezakonite objave osebnih podatkov, npr. na oglasnih deskah večstanovanjskih
stavb, v medijih (28),
• zlorabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (26),
• posredovanja osebnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom (24),
• neustreznega zavarovanja osebnih podatkov (10).

Slika 5: Število zadev
zaradi suma kršitev
določb ZVOP-1-UPB1 v
letih 2006 in 2007.
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Slika 6: Prijave nezakonite obdelave osebnih podatkov (OP) leta 2007, primerjava med
javnim in zasebnim sektorjem.
V okviru inšpekcijskih postopkov, ki so bili uvedeni leta 2006, je bilo opravljenih
22 inšpekcijskih pregledov, izdanih 19 ureditvenih odločb in 84 sklepov o ustavitvi
inšpekcijskih postopkov.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju
inšpekcijskega nadzora

Ugotovljene kršitve in nepravilnosti na področju varstva osebnih podatkov so večinoma
enake ali zelo podobne ugotovljenim kršitvam v preteklih letih. Ugotovljene kršitve in
nepravilnosti največkrat niso bile posledica namernega kršenja določb ZVOP-1-UPB1,
temveč predvsem posledica tega, da upravljavci osebnih podatkov slabo poznajo določbe
ZVOP-1-UPB1 ali pa varstvu osebnih podatkov posvečajo premalo pozornosti.
Novela ZVOP-1A je prinesla spremembe glede registra zbirk osebnih podatkov, saj
je razbremenila manjše (z manj kot 50 zaposlenimi) upravljavce osebnih podatkov v
zasebnem sektorju. Zaradi tega se je število nepravilnosti v zvezi z vodenjem katalogov
zbirk osebnih podatkov (26. člen ZVOP-1-UPB1) in pošiljanjem podatkov iz kataloga v
register (27. člen ZVOP-1-UPB1) precej zmanjšalo. Informacijski pooblaščenec poudarja, da
je med upravljavci osebnih podatkov, ki kršijo navedene določbe, še vedno nekaj državnih
organov, organov lokalne samouprave ter zdravstvenih zavodov in izobraževalnih ustanov.
Na splošno se je vodenje katalogov zbirk osebnih podatkov v obravnavanem obdobju
izboljšalo.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem videonadzora so bile najpogosteje
ugotovljene naslednje nepravilnosti: izvajalci niso objavili ustreznih obvestil o izvajanju
videonadzora, obvestila so bila pomanjkljiva, ker niso vsebovala naslova osebe, ki izvaja
videonadzor, in telefonske številke za pridobitev informacije o tem, kje in koliko časa se
shranjujejo posnetki. V mnogih primerih so bila obvestila premajhna, bilo jih je premalo
ali pa so bila postavljena na neprimernih mestih. Predstojniki pred začetkom izvajanja
videonadzora ali pozneje niso izdali pisne odločitve za izvajanje le-tega oziroma v svoji
odločitvi niso pojasnili razlogov za njegovo uvedbo. Delodajalci zaposlenih pred začetkom
izvajanja videonadzora o tem niso pisno obvestili, velikokrat pa je bilo ugotovljeno, da
izvajalci za evidenco posnetkov sistema, ki se nedvomno šteje za zbirko osebnih podatkov,
niso zagotovili kataloga zbirke osebnih podatkov in podatkov iz kataloga niso posredovali
Informacijskemu pooblaščencu. Pri izvajanju videonadzora v večstanovanjskih stavbah,
je bilo najbolj problematično sprotno predvajanje dogajanja, ki ga spremljajo kamere, na
posebnem kanalu interne kabelske televizije.
Pri preverjanju spoštovanja določb glede neposrednega trženja je bilo ugotovljeno, da
so se za pošiljanje propagandnega gradiva oziroma ponudb najpogosteje uporabljali
osebni podatki iz javno dostopnih zbirk. Najznačilnejše take zbirke so npr. telefonski
imeniki, delniška knjiga, zemljiška knjiga in kataster stavb. S pridobivanjem podatkov iz
teh evidenc določbe ZVOP-1-UPB1 niso kršene. Izvajalci neposrednega trženja so določbe
ZVOP-1-UPB1 kršili predvsem, ko so uporabljali več osebnih podatkov, kot dopušča zakon,
in ker posameznika ob izvajanju neposrednega trženja niso obvestili o njegovi pravici,
da lahko od upravljavca osebnih podatkov kadar koli pisno ali na drug dogovorjen način
zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za neposredno trženje.
V zvezi z neposrednim zbiranjem osebnih podatkov je treba opozoriti, da upravljavci
osebnih podatkov ob njihovem zbiranju posamezniku pogosto ne posredujejo vseh
vseh informacij, ki bi jih na podlagi 19. člena ZVOP-1-UPB1 morali, ali pa so te informacije
nepopolne (npr. podatki o upravljavcu osebnih podatkov in jasno opredeljen namen
njihove obdelave, podatki o morebitnih uporabnikih osebnih podatkov in informacija o
pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa lastnih
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osebnih podatkov). Posredovanje informacij ob zbiranju osebnih podatkov je zlasti
pomembno pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika,
saj se lahko posameznik le na podlagi popolnih informacij odloči, ali bo obdelavo svojih
osebnih podatkov dovolil ali ne. Prepogosto se dogaja, da je namen obdelave osebnih
podatkov opredeljen preširoko oziroma sploh ni opredeljen.
Leta 2007 je Informacijski pooblaščenec reševal tudi prijave posameznikov, ki so zadevale
nedovoljeno objavo osebnih podatkov neplačnikov na oglasni deski v večstanovanjskih
stavbah. Storilci prekrška so bili običajno upravniki večstanovanjskih stavb. Lastniki
stanovanj so pri skupnih stroških upravičeni izvedeti, kdo teh ne plačuje, saj lahko le tako
izvejo, proti komu vložiti morebitni regresni zahtevek. Pravilen način obveščanja lastnikov
stanovanj o neplačnikih je, da upravnik večstanovanjske stavbe obvesti vsakega lastnika
posebej, na primer z obvestilom v zaprti ovojnici, ki jo vloži v poštni nabiralnik. Tako se
osebni podatki po nepotrebnem ne razkrivajo drugim, lastniki pa so še vedno pravilno in
zadostno obveščeni.
Pri posredovanju osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov drugim uporabnikom je
bila največkrat ugotovljena nepravilnost, da posredovanje osebnih podatkov sploh ni
evidentirano ali pa je evidenca pomanjkljiva. Dolžnost evidentiranja posredovanja osebnih
podatkov upravljavcem osebnih podatkov nalaga 22. člen ZVOP-1-UPB1, ki določa, da
mora upravljavec zbirke osebnih podatkov zagotoviti, da je za vsako posredovanje osebnih
podatkov pozneje mogoče ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj
in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, v katerem je mogoče zakonsko varstvo pravice
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
Nepravilnosti na področju varstva osebnih podatkov so se pogosto kazale tudi v
pomanjkljivih notranjih aktih, v katerih morajo upravljavci osebnih podatkov skladno z
določbami 24. in 25. člena ZVOP-1-UPB1 predpisati organizacijske, tehnične in logično
tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. V zvezi s tem je treba
opozoriti, da ni dovolj, da se postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov samo
predpišejo v notranjih aktih upravljavcev osebnih podatkov, ampak je poleg tega treba
zagotoviti, da se bodo predpisani postopki in ukrepi resnično izvajali. Zato je treba z
akti, ki predpisujejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, seznaniti vse
zaposlene, poleg tega pa morajo obdelovalci osebnih podatkov skladno z določbami
25. člena ZVOP-1 določiti tudi osebe, ki bodo odgovorne za zbirke osebnih podatkov, in
osebe, ki zaradi narave svojega dela osebne podatke lahko obdelujejo. Nekateri upravljavci
osebnih podatkov takih aktov sploh niso imeli, zgodilo pa se je tudi, da osebe, ki obdelujejo
osebne podatke, s takimi akti niso bile seznanjene. Državni nadzorniki za varstvo osebnih
podatkov so pri opravljanju inšpekcijskih pregledov našli dokumente z osebnimi podatki
v nezaklenjenih omarah in predalnikih, pogosto kar na hodnikih, nazaklenjene prostore,
v katerih so bili nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, s katero se osebni
podatki obdelujejo. Največkrat ugotovljena nepravilnost je bila pomanjkljiva sledljivost
ali odsotnost sledljivosti obdelave osebnih podatkov. V primerjavi s preteklimi leti pa
so imeli uporabniki zbirk osebnih podatkov bolje zavarovane računalniško vodene
zbirke osebnih podatkov z gesli za identifikacijo in avtorizacijo oseb, ki osebne podatke
obdelujejo. Informacijski pooblaščenec posebej izpostavlja zavarovanje osebnih podatkov
v zdravstvenih ustanovah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti
ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava zdravstvenih osebnih
podatkov, ustrezni glede na konkretne okoliščine delovnega procesa pri posameznem
izvajalcu zdravstvenih storitev in ustrezni glede na konkretne arhitekturno-tehnične

Tako kot leta 2006 je bilo tudi leta 2007 veliko prijav oziroma pritožb zoper delodajalce,
ki pregledujejo oziroma nadzorujejo elektronsko pošto zaposlenih in ki od zaposlenih
zahtevajo zdravstvene podatke. Pri zahtevi za pregledovanje elektronske pošte gre za
navzkrižje interesa delodajalca, ki ima pravico do oblasti nad svojimi sredstvi in pravico, da
nadzoruje, ali je oprema uporabljena skladno z namenom, za katerega je bila zaposlenemu
dana v uporabo, ter interesa posameznika (zaposlenega), ki tudi na delovnem mestu
utemeljeno pričakuje določeno stopnjo zasebnosti in zaupnosti. Delodajalec načeloma
nima pravne podlage za vpogled v t. i. prometne podatke o elektronski pošti zaposlenih
(kdo je elektronsko pošto poslal oziroma komu je bila poslana). Z vpogledom v te
podatke delodajalec načeloma krati pravico zaposlenega do varstva osebnih podatkov,
z vpogledom v vsebino elektronske pošte pa krati (širšo) pravico do zasebnosti in pravico
do tajnosti občil, ki sta varovani tudi z ustavo. To pa ne pomeni, da delodajalec ne more
omejiti uporabe službenega elektronskega naslova, če bi se izkazalo, da delavec tega
ne uporablja v skladu s politiko delodajalca o uporabi službenih sredstev. Priporočljivo
je, da delodajalci vnaprej pisno obvestijo zaposlene, kako in v kakšnem obsegu lahko
uporabljajo elektronsko pošto, ter da v pravila zapišejo, kdaj oziroma v katerih primerih
bodo vpogledali v elektronsko pošto zaposlenih.
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rešitve ambulant, drugih prostorov in stavbe, v kateri so.

Več prijav je bilo tudi zaradi zahteve delodajalcev po vpogledu v zdravstveno dokumentacijo
zaposlenih. Informacijski pooblaščenec poudarja, da so delodajalci pri seznanjanju z
občutljivimi zdravstvenimi podatki zelo omejeni. Delodajalec ni upravičen do seznanitve
s samo diagnozo zaposlenega, je pa zaradi morebitnega preverjanja upravičenosti
odsotnosti (bodisi sam, bodisi po pooblaščenem detektivu po določbah Zakona o
detektivski dejavnosti) upravičen do seznanitve z dejstvom o obstoju bolniškega staleža
in režimom gibanja (ne pa tudi režimom zdravljenja). Ključno je torej, ali delavec spoštuje
navodila zdravnika o morebitnem odrejenem strogem počitku ali dopustnem gibanju. Brez
tega podatka namreč delodajalec ob sumu zlorabe bolniškega staleža ne more ustrezno
ukrepati. Osebni ali drug zdravnik ter drug zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec
delodajalcu ne sme posredovati nobenih podatkov o zdravstvenem stanju zaposlenih, to
je svojih pacientov, če tega ne zahteva sodišče ali če pacient v to ni privolil.

3.2.4.

Storjeni prekrški

Zaradi kršitev določb ZVOP-1-UPB1 je bilo leta 2007 uvedenih 133 postopkov o prekršku,
50 postopkov zoper pravne osebe javnega sektorja in 83 postopkov zoper pravne osebe
zasebnega sektorja. Postopek o prekršku se vodi v skladu z ZP-1. Za ugotovljeni prekršek
lahko prekrškovni organ izreče opozorilo v skladu s 1. odstavkom 53. člena ZP-1, če meni,
da je bil prekršek storjen v okoliščinah, zaradi katerih je bilo to posebej enostavno; kršitelju
se lahko v takem primeru namesto izreka sankcije izreče opozorilo, če je to po mnenju
pooblaščene uradne osebe glede na pomen dejanja zadosten ukrep. Če pa je storjen težji
prekršek, potem prekrškovni organ izda odločbo o prekršku, s katero lahko kršitelju izreče
sankcijo. V skladu s 4. členom ZP-1 sta sankciji za prekršek, ki ju uporablja Informacijski
pooblaščenec, globa in opomin, glede na 57. člen ZP-1 pa se lahko globa izreče tudi v
obliki plačilnega naloga.
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Slika 7: Število uvedenih
postopkov o prekršku v
letih 2006 in 2007.

Zaradi ugotovljenih prekrškov je Informacijski pooblaščenec izdal:
• 30 opozoril,
• 54 odločb o prekršku (41 opominov in 13 glob),
• 7 plačilnih nalogov.
V 10 primerih je prekrškovni organ postopek ustavil z uradnim zaznamkom, ker za izrek
sankcije ni bilo dovolj dokazov, ker kršitelj ni mogel biti storilec prekrška, ker je bil prekršek
neznatnega pomena, zaradi česar nadaljevanje postopka ne bi bilo smotrno, ali pa zaradi
uvedbe kazenskega postopka na sodišču.
Globo je leta 2007 plačalo 22 kršiteljic pravnih oseb in odgovornih oseb pravnih oseb, 74
kršiteljic pravnih oseb in odgovornih oseb pravnih oseb, ki jim je bil izrečen opomin, pa je
plačalo povprečnino. Kršiteljice pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe so zoper
odločbe o prekršku ali plačilne naloge vložile 16 zahtev za sodno varstvo.
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Kršitve (v okviru enega prekrškovnega postopka je lahko več kršitev) so zadevale:
• obdelavo osebnih podatkov: 8. člen ZVOP-1-UPB1 (54),
• zavarovanje osebnih podatkov: 24. in 25. člen ZVOP-1-UPB1 (21),
• posredovanje podatkov v register zbirk osebnih podatkov: 27. člen ZVOP-1-UPB1
(21),
• vzpostavitev katalogov zbirk osebnih podatkov: 26. člen ZVOP-1-UPB1 (13),
• videonadzor: 74. in 76. člen ZVOP-1-UPB1 (12),
• obdelavo občutljivih osebnih podatkov: 13. člen ZVOP-1-UPB1 (11),
• namen zbiranja in nadaljnja obdelava osebnih podatkov: 16. člen ZVOP-1-UPB1 (9),
• zavarovanje občutljivih osebnih podatkov: 14. člen ZVOP-1-UPB1 (7),
• obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov: 19. člen ZVOP-1-UPB1 (6),
• evidenco posredovanja osebnih podatkov: 3. odstavek 22. člena ZVOP-1-UPB1 (5),
• pogodbeno obdelavo: 11. člen ZVOP-1-UPB1 (2),
• rok hrambe osebnih podatkov: 21. člen ZVOP-1- UPB1 (2),
• pravico posameznika do seznanitve: 30. člen ZVOP-1-UPB1 (2),
• biometrijo: 79. in 81. člen ZVOP-1-UPB1 (2),
• neposredno trženje: 72. člen ZVOP-1-UPB1 (1),
• neizpolnjevanje ukrepov, izrečenih v postopkih inšpekcijskega nadzora, kršitve
določb ZIN-UPB1 (6).
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Slika 8: Najpogostejše kršitve določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.
V prekrškovnih postopkih, ki so se iz leta 2006 prenesli v leto 2007, so bili izdani 4 plačilni
nalogi, 6 odločb o prekršku (1 globa in 5 opominov) in 12 opozoril.

3.3.

Dajanje pisnih mnenj in pojasnil

Neposredna pravna podlaga za dajanje neobveznih mnenj, pojasnil, stališč, navodil
in priporočil s področja varstva osebnih podatkov so določbe 49. člena ZVOP-1-UPB1.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 prejel 1144 prošenj za podajo pisnega pojasnila
ali mnenja v zvezi s konkretnimi vprašanji, kar je skoraj 100 % več kot leta 2006, ko je bilo
prošenj za podajo mnenja 616. Število zaprosil za mnenja in pojasnila se iz leta v leto hitro
povečuje, kar lahko pripišemo temu, da je javnost vedno bolj seznanjena z ZVOP-1-UPB1
in s pravicami posameznika, ki iz njega izhajajo.

Slika 9: Število zaprosil za
mnenja v letih 2006 in 2007.

Zaprosila za mnenja in pojasnila so zadevala različna področja. Informacijski pooblaščenec
izdana mnenja razvršča v 39 različnih področij (npr. bančništvo, biometrija, davčni
postopki, delovna razmerja, društva, elektronska pošta, enotna matična številka občana
(EMŠO) in davčna številka, iznos osebnih podatkov v tretje države, knjižničarstvo, mediji,
neposredno trženje in nagradne igre, pogodbena obdelava, policijski postopki, postopki
v centrih za socialno delo, register zbirk osebnih podatkov, sindikati, sodni postopki,
stanovanjsko in nepremičninsko pravo, statistika in raziskovanje, svetovni splet, šolstvo,
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telekomunikacije in pošta, trgovinska dejavnost, upravljanje gospodarskih družb, uradni
postopki, verske skupnosti, video- in avdionadzor, vpogled v lastne osebne podatke,
vrtec, zavarovalništvo, zavarovanje osebnih podatkov, zdravstveni osebni podatki). Največ
zaprosil za izdajo mnenj je bilo na naslednjih področjih:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delovna razmeraj (190),
zdravstveni osebni podatki (115),
video- in avdionadzor (105),
neposredno trženje, nagradne igre (88),
uradni postopki (87),
register zbirk osebnih podatkov (69),
telekomunikacija in pošta (67),
stanovanjsko in nepremičninsko pravo (59),
posredovanje osebnih podatkov med upravljavci (58),
pridobivanje osebnih podatkov iz zbirk (56).

Slika 10: Zaprosila
za mnenja leta
2007 po področjih.

Dajanje pisnih mnenj in pojasnil glede obdelave osebnih podatkov na posameznih
področjih je pomemben del preventivnega delovanja Informacijskega pooblaščenca,
ki je s tem veliko prispeval k izboljšanju stanja na področju varstva osebnih podatkov v
Republiki Sloveniji. Poleg pisnih mnenj in pojasnil pa je Informacijski pooblaščenec dajal
tudi ustna mnenja in pojasnila. V uradu je namreč vsak dan od 8. do 16. ure vsem na voljo
dežurni zaposleni, ki na vprašanja odgovarja po telefonu.
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3.4.

Dopustnost izvajanja biometrijskih ukrepov

Informacijski pooblaščenec je po določbi 80. člena ZVOP-1-UPB1 pristojen za vodenje
upravnih postopkov za izdajo odločb o tem, ali je nameravano izvajanje biometrijskih
ukrepov v zasebnem sektorju v skladu z določbami ZVOP-1-UPB1 ali ne.
Biometrijski ukrepi, kot posebna oblika obdelave osebnih podatkov, so urejeni v 3.
poglavju VI. dela ZVOP-1-UPB1, v členih 78. do 81.

Informacijski pooblaščenec presodi namen vlagatelja zahteve. Ta mora biti resen in
utemeljen ter podprt z dovolj dokazi. Ugotavlja se tudi, ali bi isti namen lahko zadovoljivo
dosegli z načini preverjanja oziroma ugotavljanja identitete, ki ne vključujejo biometrijskih
ukrepov, ki torej manj posegajo v zasebnost in dostojanstvo zaposlenih. Informacijski
pooblaščenec presoja tudi tehnični vidik biometrijskih ukrepov (za preverjanje identitete
– avtentikacija ali za ugotavljanje identitete – identifikacija).
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Informacijski pooblaščenec je leta 2006 prejel 15 vlog za uvedbo biometrijskih ukrepov,
leta 2007 pa že 40 vlog, od tega je bilo 31 vlagateljev pravnih oseb zasebnega in 9 pravnih
oseb javnega sektorja. Izdanih je bilo 35 odločb o dopustnosti izvajanja biometrijskih
ukrepov, 3 vloge so do konca leta ostale nerešene, 2 vlogi pa sta bili zavrženi. S 24
odločbami je bila uvedba biometrijskih ukrepov dovoljena, z 1 odločbo je bilo dovoljeno
njihovo ome-jeno izvajanje, z 10 odločbami pa je bilo izvajanje teh ukrepov zavrnjeno.

Slika 11: Število vlog
za izdajo odločbe o
dopustnosti izvajanja
biometrijskih ukrepov v
letih 2006 in 2007.
Pozitivne odločbe so bile izdane pravnim osebam, pri katerih je bilo ugotovljeno, da
je izvajanje biometrijskih ukrepov nujno za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi
ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Informacijski
pooblaščenec je tako dovolil izvajanje biometrijske identifikacije z obdelavo prstnega
odtisa zaposlenih, ki vstopajo v prostore, kjer so strežniki in posebna programska
oprema, podatki, ki so poslovna tajnost podjetja in drugi posebej varovani podatki ter
telekomunikacijska oprema, ki jo je operater dolžan varovati v skladu z zakonodajo s
področja telekomunikacij.
Negativne odločbe so bile izdane vlagateljem, ki so v vlogah navedli, da nameravajo
biometrijske ukrepe uvesti zaradi evidentiranja delovnega časa oziroma prisotnosti
svojih zaposlenih na delovnem mestu, predvsem zato, ker je tak način bolj praktičen od
sistema z brezkontaktnimi karticami, ali ker želijo preprečiti zlorabe s posojanjem kartic.
Navedeno ne more biti razlog za uvedbo biometrijskih ukrepov, ker bi uvedba pomenila
prekomeren in ne nujno potreben poseg v zasebnost zaposlenih, saj je evidentiranje
prisotnosti mogoče izvesti na manj vsiljiv način.
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Slika 12: Izdane odločbe
glede dopustnosti
izvajanja biometrijskih
ukrepov leta 2007.

Pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil odgovore na najpogosteje zastavljena
vprašanja, s katerimi se srečujejo upravljavci iz javnega in zasebnega sektorja, ki razmišljajo
o uvedbi biometrijskih ukrepov (http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/
informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/biometrija/).

3.5.

Ugotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov
v tretjih državah

Skladno z določbami ZVOP-1-UPB1 je Informacijski pooblaščenec na področju iznosa
osebnih podatkov v tretje države pristojen za:
• izdajo odločb o zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov v tretjih
državah (63. člen);
• vodenje postopkov ugotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov v tretjih
državah na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora in drugih informacij (64.
člen);
• vodenje seznama tretjih držav, za katere je ugotovil, da imajo v celoti ali delno
zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov ali da te nimajo zagotovljene;
če je ugotovljeno, da tretja država le delno zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih
podatkov, je v seznamu navedeno tudi, v katerem delu je ustrezna raven zagotovljena
(66. člen);
• vodenje upravnih postopkov za izdajo dovoljenj za iznos osebnih podatkov v tretjo
državo (70. člen).
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Informacijski pooblaščenec je leta 2007 prejel 7 vlog za iznos osebnih podatkov. Izdal
je 2 odločbi o iznosu osebnih podatkov. Pravni osebi, ki trži zdravila, je Informacijski
pooblaščenec dovolil, da po prejemu odločbe osebne podatke svojih delavcev ter strank
in dobaviteljev iznaša iz države ter jih posreduje v tretjo državo, v Združene države
Amerike. Dovoljenje velja za čas trajanja pogodbe med pravnimi osebami oziroma do
eventuelne izdaje nove odločbe Informacijskega pooblaščenca o prepovedi nadaljnjega
iznašanja osebnih podatkov. Z drugo odločbo je Informacijski pooblaščenec pravni osebi,
ki se ukvarja s prodajo računalniške opreme, dovolil, da po prejemu odločbe osebne
podatke dejanskih in potencialnih kupcev, prodajalcev, dobaviteljev in drugih poslovnih
partnerjev, iznaša v Egipt, na Hrvaško, v Turčijo in Tajvan ter jih tam posreduje svojim
podružnicam in predstavništvom. V obeh odločbah so natančno določeni osebni podatki,
ki se lahko iznašajo, ter pogoji, pod katerimi se ti lahko iznašajo.

Izdajanje dovoljenj za povezovanje javnih evidenc

Če najmanj ena izmed zbirk osebnih podatkov, ki naj bi se jih povezovalo, vsebuje občutljive
osebne podatke ali če bi bila posledica povezovanja razkritje občutljivih podatkov ali je
za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega znaka, povezovanje ni
dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Informacijskega pooblaščenca. Ta povezavo dovoli
na podlagi pisne vloge upravljavca osebnih podatkov, če ugotovi, da ta zagotavlja ustrezno
zavarovanje osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo
biti ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava nekaterih osebnih
podatkov, ki se obdelujejo. Zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca pritožba ni
mogoča, dovoljen pa je upravni spor.
Poleg ugotavljanja ustreznosti zavarovanja osebnih podatkov mora Informacijski
pooblaščenec pri odločanju o izdaji dovoljenja za povezovanje zbirk osebnih podatkov
opraviti tudi vsebinski preizkus o tem, ali za povezovanje zbirk osebnih podatkov obstaja
ustrezna zakonska podlaga.
Informacijskipooblaščenecjeleta2007prejel12vlogzapridobitevdovoljenjazapovezovanje
zbirk osebnih podatkov. Izdanih je bilo 6 odločb, s katerimi se je upravljavcem zbirk osebnih
podatkov dovolilo povezovanje z drugo ali drugimi zbirkami osebnih podatkov:
1. Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo iz Postojne se dovoli povezava zbirke
Osnovna medicinska dokumentacija s Centralnim registrom prebivalstva in z Matičnim
registrom.
2. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se dovoli povezava Informacijskega
sistema centrov za socialno delo s Centralnim registrom prebivalstva in z Evidenco
registriranih vozil.
3. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se dovoli povezava Informacijskega
sistema centrov za socialno delo z registrom transakcijskih računov.
4. Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko se dovoli povezava
Informacijskega sistem ISARR s Centralnim registrom prebivalstva in z evidencami, ki so
povezane v informacijski sistem Zavoda za zaposlovanje.
5. Splošni bolnišnici Novo mesto se dovoli povezava zbirke Osnovna medicinska
dokumentacija s Centralnim registrom prebivalstva in z Matičnim registrom.
6. Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj se dovoli povezava zbirke Osnovna
medicinska dokumentacija s Centralnim registrom prebivalstva in z Matičnim
registrom.
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3.6.

Kot povezovalni znak se v vseh primerih uporabi EMŠO, povezujejo in izmenjujejo pa se
lahko samo tiste vrste osebnih podatkov, ki jih določa zakon. Izjema je 3. točka, kjer se kot
povezovalni znak uporabi davčna številka.
Informacijski pooblaščenec je na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o evidencah na
področju dela in socialne varnosti29 Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije izdal
predhodno soglasje za vzpostavitev neposredne računalniške povezave za posredovanje
osebnih podatkov oziroma z odločbo dovolil vzpostavitev spletnih servisov v sistemu
e-Poizvedbe, ki omogočajo posamezne in paketne poizvedbe, prek katerih se bodo
poslovnim subjektom, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago, v okviru njihovih
pooblastil posredovali podatki iz evidenc o osebah, ki so obvezno zdravstveno zavarovane,
in o zavezancih za prispevek, ki jih vodi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
29

Uradni list RS, št. 40/2006; v nadaljevanju ZEPDSV.
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3.7.

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Informacijski pooblaščenec je leta 2007 prejel 41 pritožb zaradi molka organa v zvezi s
pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, kar je bistveno več kot leta 2006, ko je
prejel samo 3 pritožbe. Pravica do seznanitve z osebnimi podatki je ustavna pravica, ki je
konkretizirana v ZVOP-1-UPB1, v 30. in 31. členu.

Slika 13: Število pritožb
zaradi molka organa
v zvezi s pravico do
seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki v letih
2006 in 2007.
Od prispelih vlog jih je bilo rešenih 30. Med temi so v 12 primerih upravljavci podatke
posredovali takoj po pozivu Informacijskega pooblaščenca, štirje vlagatelji so bili napoteni na
pristojno institucijo oziroma na upravljavca osebnih podatkov, trikrat pa je bilo upravljavcem
osebnih podatkov z odločbo naloženo, da morajo prosilcu dovoliti vpogled v lastne osebne
podatke.
Vložene pritožbe zaradi zavrnitve seznanitve z lastnimi osebnimi podatki so zadevale:
• zdravstvene podatke (13),
• sodne spise (4),
• podatke, ki jih vodijo telekomunikacijski operaterji (3),
• podatke, ki jih vodijo delodajalci (3),
• dokumente iz policijskih postopkov (3),
• dokumente iz postopkov CSD (3),
• ostalo (banke, univerza, zavarovalnice, vrtci) (12).
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Slika 14: Pritožbe
zaradi molka organa
v zvezi s pravico do
seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki
glede na področje
upravljavca osebnih
podatkov leta 2007.

Zahteve po presoji ustavnosti zakonov

Z novelo ZVOP-1A je leta 2007 prenehal veljati 2. odstavek 48. člena ZVOP-1, ki je določal,
da ima Informacijski pooblaščenec pravico na Ustavnem sodišču vlagati zahteve po
presoji ustavnosti zakonov, drugih predpisov ter splošnih aktov, izdanih za izvrševanje
javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopkom, ki
ga vodi.
Informacijski pooblaščenec lahko z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma
zakonitosti predpisov na podlagi 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču30, in sicer če se
pojavi vprašanje ustavnosti ali zakonitosti v zvezi s postopkom, katerega vodi. Torej je pri
vlaganju zahtev po presoji ustavnosti omejen, saj ne gre za splošno pooblastilo za vlaganje
zahtev na Ustavnem sodišču, ampak se mora zahteva nanašati na konkretni postopek.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 vložil 2 zahtevi po presoji ustavnosti:
1. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. točke 2. odstavka 62. člena in 2. odstavka
62.d člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju31 ter 2. člena
Pravilnika o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih
dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev32 z dne 15. 2. 2007.
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3.8.

Izpodbijani določbi ZZVZZ sta po oceni Informacijskega pooblaščenca v neskladju z 38.
členom Ustave RS – določenost vrste osebnih podatkov. Iz ustavne določbe med drugim
izhaja, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, uporaba v nasprotju z namenom
njihovega zbiranja pa je prepovedana. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor
in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsaka obdelava osebnih podatkov je
namreč poseg v ustavno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov. Poseg v to pravico
pa je dopusten le, če je v zakonu natančno in določno opredeljeno, kateri osebni podatki se
smejo obdelovati in v kakšen namen se smejo obdelovati. Pri tem mora biti namen obdelave
osebnih podatkov ustavno dopusten, pri obdelavi osebnih podatkov pa se mora spoštovati
načelo sorazmernosti tako, da se smejo obdelovati le tisti osebni podatki, ki so primerni in za
uresničitev zakonsko opredeljenega namena nujno potrebni. Tudi iz ustaljene sodne prakse
Ustavnega sodišča izhaja, da je pravno področje varstva osebnih podatkov treba urejati
(samo) z zakonom in to na način, ki ne dopušča dvoma o določnosti osebnih podatkov.
Zakonska norma mora zadostiti tudi zahtevi po lex certa. V njej ne sme biti nejasnosti,
dvoumnosti ali pomensko ohlapnih besed, saj se v nasprotnem primeru na stežaj odpira
vrata samovolji in arbitrarni uporabi zakona, ki je pri posegih v temeljne človekove pravice
najstrožje prepovedana. Predvsem se morajo določno in natančno opredeliti vsakršni posegi
v človekove pravice.
V konkretnem primeru izpodbijani določbi ne zadostita ustavni zahtevi po konkretizaciji
osebnih podatkov v zakonu in s tem določnosti. ZZVZZ v izpodbijanih določbah določa
samo generalno klavzulo in dolžnost posredovanja vseh potrebnih podatkov oziroma vseh
podatkov, potrebnih za delovanje izravnalnih shem. Veljavna zakonska ureditev ne določa
vrste osebnih podatkov. Obstoječa nedoločnost in nepopolnost zakonske podlage vodi do
različnih interpretacij, s tem pa lahko vodi do nesorazmerne obdelave osebnih podatkov.
To je v nasprotju z načelom, da mora biti vsak poseg, to je obseg prizadetosti varovane
30
31
32

Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo.
Uradni list RS, št. 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZZVZZ.
Uradni list RS, št. 7/2007; v nadaljevanju Pravilnik.
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dobrine, v vrednostnem sorazmerju z vrednostjo zastavljenih zakonodajnih ciljev. Težo
legitimnih posegov zakonodajalca je treba zmanjšati do mere, ki še zagotavlja doseganje
postavljenih ciljev, in tako vzpostaviti razumno ravnovesje med vrednostjo teh ciljev in težo
posegov. Prav tako je v nasprotju z ustavo konkretiziranje osebnih podatkov v Pravilniku
kot podzakonskem predpisu. Osebni podatki morajo biti na podlagi 38. člena Ustave RS
določno opredeljeni že v zakonu. Zakonska dikcija, da morajo biti posredovani »vsi potrebni
podatki«, ne ustreza takšni stopnji določnosti, kot jo zahteva 38. člen Ustave RS, saj omogoča
preveliko pooblastilo za urejanje osebnih podatkov v podzakonskem predpisu. Prepuščanje
urejanja kakršne koli obdelave osebnih podatkov, ki vključuje tudi posredovanje osebnih
podatkov, podzakonskemu predpisu, ni mogoče enačiti s siceršnjo vezanostjo uprave
na zakon, ki temelji na 2. členu Ustave RS, saj je vezanost na zakon pri obdelavi osebnih
podatkov na podlagi 38. člena Ustave RS absolutna. Zato ni mogoče pristati na podrobnejšo
ureditev varstva osebnih podatkov v podzakonskem predpisu, ampak bi bilo treba vrsto
posredovanih osebnih podatkov v celoti določiti v zakonu.
2. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. odstavka 47. člena, 1. alineje 1. točke
2. odstavka 58. člena, 5. točke 1. odstavka 123. člena, 3. in 4. točke 165. člena, 2. točke 2.
odstavka 247. člena, 3. točke 1. odstavka 334. člena, 3. točke 1. odstavka 432. člena in 1. točke
1. odstavka 543. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov33.
Izpodbijane določbe ZTFI so po oceni Informacijskega pooblaščenca v neskladju z 38. členom
Ustave RS – določenost vrste osebnih podatkov. Iz ustavne določbe med drugim izhaja, da
je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, uporaba v nasprotju z namenom njihovega
zbiranja pa je prepovedana. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo
tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Osebne podatke v Republiki Sloveniji se tako
lahko obdeluje le v skladu z zakonom oziroma na podlagi splošnega pooblastila iz zakona.
V zakonu mora biti določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za
kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad zbiranjem, obdelovanjem in uporabo
ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Namen zbiranja osebnih podatkov mora biti
ustavno dopusten, zbirati pa se smejo le tisti osebni podatki, ki so primerni in za uresničitev
zakonsko opredeljenega namena nujno potrebni. To pomeni, da mora presojo, skladno z
načelom sorazmernosti, opraviti že zakonodajalec, ki mora presoditi, kateri osebni podatki
so potrebni in primerni za dosego namena, ki ga določa zakon.
V konkretnem primeru izpodbijani zakon ne določa niti namena niti nabora osebnih
podatkov. ZTFI v izpodbijanih določbah določa samo obdelavo osebnih podatkov, vendar
ne določa, kateri so ti osebni podatki. To pomeni, da je arbitrarni presoji Agencije za trg
vrednostnih papirjev prepuščeno, katere osebne podatke bo zahtevala in obdelovala.
Veljavna zakonska ureditev to določanje prepušča ureditvi s podzakonskimi predpisi, to pa
je v nasprotju z ustavo. Vrsto posredovanih osebnih podatkov bi bilo treba v celoti določiti
v zakonu.
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Obstoječa nedoločnost in nepopolnost zakonske podlage za obdelavo osebnih podatkov
lahko vodi tudi do različnih interpretacij in s tem nujno do nesorazmerne obdelave osebnih
podatkov. To je v nasprotju z načelom, da mora biti vsak poseg, to je obseg prizadetosti
varovane dobrine, v sorazmerju z vrednostjo zastavljenih zakonodajnih ciljev. Težo legitimnih
posegov zakonodajalca je treba zmanjšati do mere, ki še zagotavlja doseganje postavljenih
ciljev, in tako vzpostaviti razumno ravnovesje med vrednostjo teh ciljev in težo posegov.
33

Uradni list RS, št. 67/2007; v nadaljevanju ZTFI.

Informacijski pooblaščenec se (med drugim) ni strinjal z javnostjo registra nepremičnin,
zato je decembra 2006 na Ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti 114. člena
ZEN. Informacijski pooblaščenec je dne 12. 7. 2007 prejel odločbo Ustavnega sodišča št.
U-I-464/06-13 z dne 5.7.2007. Kljub obširni zahtevi za oceno ustavnosti je Ustavno sodišče le
delno ugodilo zahtevi Informacijskega pooblaščenca, in sicer je razveljavilo le tisti del ZEN,
ki določa javnost registra nepremičnin za fizične osebe (podatke o lastniku, uporabniku,
najemniku in upravljavca - njihovo osebno ime in EMŠO). Sodišče je namreč ugotovilo,
da zakon z javnostjo teh osebnih podatkov omogoča njihovo uporabo za kakršen koli
namen, kar je samo po sebi v neskladju z ustavo. Javnost registra nepremičnin bi zaradi
objave osebnega imena posameznika in EMŠO v povezavi z nepremičnino, dostopnega
na svetovnem spletu, omogočila, da se zbrani osebni podatki uporabljajo za kakršenkoli
namen. Ustavno sodišče je s svojo odločitvijo potrdilo, da bi z javno objavo celotnega
registra nepremičnin posamezniku potencialno nastala nepopravljiva škoda. Po vzpostavitvi
registra nepremičnin v javnih vpogledih v podatke registra nepremičnin tako ne bo podatka
o lastniku, uporabniku, najemniku ali upravljavcu nepremičnine, če gre za fizično osebo.
Navedeno pomeni, da bodo javno dostopni le podatki o nepremičnini. Sodišče se je tako
postavilo na stališče, da gre v registru nepremičnin večinoma za podatke o nepremičninah,
ne pa za podatke o posamezniku, pri tem pa je po oceni Informacijskega pooblaščenca
povsem prezrlo, da gre za isto zbirko in da podatkov o posamezniku niti fizično niti miselno
ni mogoče ločiti od podatkov o nepremičnini. Informacijski pooblaščenec poudarja, da
ostaja javno dostopen podatek o lastniku, ki je vpisan v kataster stavb ali v zemljiški kataster,
tudi če gre za fizično osebo. Omenjeni evidenci sta v skladu s 1. odstavkom 114. člena ZEN
namreč javni evidenci, zato so prosto dostopni vsi podatki o lastniku, ki jih navaja 2. odstavek
114. člena ZEN (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, letnica rojstva). Podatkov v
omenjenih evidencah sicer ni mogoče iskati po imenu in priimku, vendar je pri združevanju
javno dostopnih podatkov iz registra nepremičnin ter katastra stavb ali zemljiškega katastra
mogoče priti do podatkov o lastniku nepremičnine preko parcelne številke nepremičnine.
Fizična oseba je na podlagi podatkov v registru nepremičnin torej določljiva in njeni podatki
lahko dostopni. S preprostim klikom na dve okni na računalniku do teh podatkov tako
pridemo zelo enostavno. Ustavno sodišče je torej zaščitilo najemnike in uporabnike, lastnikov
nepremičnin pa žal ne. Glede na navedeno odločitev sodišča ni pripomogla k anonimizaciji
lastnikov nepremičnin, zato Informacijski pooblaščenec z njo ni zadovoljen.
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Odločba Ustavnega sodišča glede Zakona o evidentiranju nepremičnin34

Najodmevnejši primeri kršitev varstva osebnih podatkov

Leta 2007 sta bila med najaktualnejšimi primeri kršitev varstva osebnih podatkov naslednja
primera:

3.9.1.

Pošiljanje osebnih podatkov prek elektronske pošte

Zaradi vseh polemik v javnosti in polemik o sporu med nekaterimi lekarnami ter Vzajemno
zdravstveno zavarovalnico je Informacijski pooblaščenec januarja 2007 proti slovenskim
lekarnam in vsem zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
uvedel postopke inšpekcijskega nadzora ter izdal odločbo, s katero je zapovedal pošiljanje
osebnih podatkov in način pošiljanja le-teh. V postopku je pooblaščenec ugotovil, da
med zavarovalnicami in lekarnami poteka tudi spor o pošiljanju osebnih podatkov. Gre za
34

Uradni list RS, št. 47/2006; v nadaljevanju ZEN.
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naslednje osebne podatke zavarovancev: številka police zdravstvenega zavarovanja, številka
kartice zdravstvenega zavarovanja, datum rojstva, spol, naziv zdravila oziroma medicinsko
tehničnega pripomočka ali šifra zdravila oziroma medicinsko-tehničnega pripomočka,
količina izdanih zdravil oziroma medicinsko-tehničnih pripomočkov, datum izdaje zdravila
oziroma medicinsko-tehničnega pripomočka.
Ker zakonska obveznost pošiljanja obstaja, v skladu z ZVOP1-UPB1 (22. člen, 1. odstavek)
upravljavci (lekarne) morajo pošiljati podatke in nimajo diskrecijske pravice odločiti drugače.
Morebitnega neplačevanja ali prenizkega nadomestila niti zavarovalnice niti lekarne ne
smejo izkoriščati na škodo javnega interesa Republike Slovenije in zavarovancev, predvsem
pa ne smejo zanemarjati vidika varstva osebnih podatkov in jih pošiljati v ne varni elektronski
obliki ter v nasprotju z zakonom breme pridobivanja nadomestil za plačana zdravila in
breme prenosa osebnih podatkov prevaliti na posameznika, na zavarovance same (da bi ti
račune sami nosili do zavarovalnic), saj zakon tega ne dopušča. Še več, jasno določa, da se
podatki lahko prenašajo samo od lekarn do zavarovalnic. Spor o ceni te storitve, ki jo lekarne
izvajajo za zavarovalnice, je seveda lahko predmet drugih sodnih postopkov, a zaradi teh
sporov obveznost pošiljanja podatkov nikakor ne more prenehati, ker jo zapoveduje zakon,
ki tudi jasno določa, kdo je tisti, ki mora podatke pošiljati.
Med podatki, ki se morajo pošiljati, je tudi občutljiv osebni podatek, ki kaže na zdravstveno
stanje posameznika. Zato je Informacijski pooblaščenec vsem upravljavcem zbirk
osebnih podatkov odredil, da morajo osebne podatke med njihovim prenosom prek
telekomunikacijskih omrežij zavarovati tako, da jih posredujejo in sprejemajo z uporabo
kriptografskih metod in elektronskega podpisa, tako da je zagotovljena njihova nečitljivost
oziroma neprepoznavnost.

3.9.2.

Neustrezno zavarovanje osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je marca 2007 prejel več prijav, v katerih so prijavitelji navedli,
da so prejeli odprte predizpolnjene dohodninske napovedi oziroma da so bile dohodninske
napovedi zlepljene le točkovno in ne po vsej dolžni, tako da je bilo že ob odstranitvi ene
točke lepila mogoče vpogledati v tajne davčne podatke. Zavezanec je takoj po prejemu
pritožb zavezancev napako odpravil, zaustavil nadaljnje razpošiljanje predizpolnjenih
dohodninskih napovedi in dodatno zavaroval vse nadaljnje pošiljke. Vse predizpolnjene
napovedi so bile vložene v plastično folijo, ki je bila zaprta, poleg tega so bile pošiljke še
dodatno, močneje zalepljene.
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Zaradi ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov pri pošiljanju
predizpolnjenih dohodninskih napovedi je bil uveden postopek o prekršku zoper zavezanca
in njegovega pogodbenega obdelovalca. Prekršek je bil storjen, ker upravljavec zbirke
osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalec nista poskrbela za ustrezno zavarovanje
osebnih podatkov med prenosom, to je davčnim zavezancem nista pošiljala predizpolnjenih
dohodninskih napovedi v ovojnicah, ki bi bile dovolj trdno zlepljene. Zaradi tega so se pri
prenosu po pošti odpirale in niso zagotavljale ustreznega zavarovanja osebnih podatkov, s
čimer je bila posledično omogočena nezakonita obdelava (razkritje s prenosom, sporočanje,
širjenje ali drugo dajanje na razpolago) osebnih podatkov. Osebni podatki morajo biti namreč
zavarovati tudi med prenosom podatkov oziroma med prenosom odločbe k davčnemu
zavezancu. To pomeni, da bi morala biti dokumentacija z osebnimi podatki davčnih
zavezancev glede na njihovo občutljivost (davčna tajnost) med prenosom podatkov po pošti
shranjena v takšnih ovojnicah, da se z vsebino podatkov ne bi bilo mogoče seznaniti brez

3.9.3.

Še nekaj zanimivih primerov kršitev ZVOP-1-UPB1

Pooblaščenec je konec leta 2007 preučeval zanimiv primer suma nezakonitega posredovanja
baze osebnih podatkov med dvema zavezancema. Šlo je za podatke o več kot 140.000
posameznikih, katerih podatki naj bi bili posredovani drugi pravni osebi z namenom
pošiljanja vabil na njene dogodke. Kljub temu da so podatke na drugi strani poskušali
preoblikovati tako, da so bila iz obstoječe baze izbrisana osebna imena posameznikov, je
Informacijski pooblaščenec v postopku inšpekcijskega nadzora dokazal, da gre za isto
izvorno zbirko osebnih podatkov, s tem pa je bil potrjen sum nezakonitega posredovanja
osebnih podatkov, zato je bil uveden prekrškovni postopek.
V preteklem letu se je Informacijski pooblaščenec srečal z nekaj primeri suma nezakonite
obdelave osebnih podatkov občanov s strani občin. Na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni
samoupravi35 občine iz Centralnega registra prebivalstva pridobljenih osebnih podatkov
občanov ne smejo obdelovati za namene, za katere nimajo podlage v zakonu. V postopkih
inšpekcijskega nadzora je Informacijski pooblaščenec dokazal, da so župani osebne podatke
občanov obdelovali za namene nagovarjanja občanov, pošiljanje čestitk in obiskovanje
starejših na domu ob rojstnih dnevih, posredovanje osebnih podatkov društvom. V vseh
primerih, v katerih je bil dokazan sum nezakonite obdelave osebnih podatkov, je bil zoper
odgovorne osebe uveden prekrškovni postopek.
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vidne poškodbe ovojnice, poleg tega pa bi morala biti tako zaprta ovojnica zaščitena tudi
z zaščitnim tiskom, in sicer tako, da ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno
lučjo vsebina ovojnice oziroma osebni podatki, ki jih odločba vsebuje, ne bi bili vidni.

V inšpekcijskih postopkih je Informacijski pooblaščenec ukrepal tudi zaradi nezakonitega
izvajanjavideonadzoravvečstanovanjskihstavbah.Šlojezaprenosslike,kivvečstanovanjskih
stavbah nastaja zaradi videonadzora, prek kabelske televizije. ZVOP-1-UPB1 namreč izrecno
prepoveduje omogočanje ali izvajanje sprotnega ali naknadnega pregledovanja posnetkov
videonadzornega sistema prek interne ali javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo
drugega telekomunikacijskega sredstva, ki te posnetke lahko prenaša. Zaradi ugotovljenih
kršitev ZVOP-1-UPB1 je bil zoper zavezance uveden prekrškovni postopek. Na tem mestu
poudarjamo, da videonadzor v večstanovansjkih stavbah seveda je možen, saj gre za
legitimno pravico do varovanja premoženja etažnih lastnikov, a ta se mora izvajati na zakonit
način, torej s shranjevanjem posnetkov na trdem disku ali disketah, stanovalci pa morajo
določiti jasna pravila, kdo in kdaj ima v te posnetke vpogled.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 pozorno spremljal obdelavo osebnih podatkov s
strani medijev, saj so pri tem tudi ti dolžni upoštevati določbe ZVOP-1-UPB1:
• Novinarka je za dnevno informativno oddajo, ki je bila predvajana na komercialnem
televizijskem programu, pripravila prispevek, v katerem je v neanonimizirani obliki
objavila vsebino kazenske ovadbe. Tako je objavila naslednje osebne podatke treh
ovadenih oseb: priimek, ime, datum rojstva, naslov in EMŠO.
• Časopisna hiša in komercialna televizija sta na svojih uradnih spletnih straneh javno
objavili fotografijo osebne izkaznice posameznika, za katerim je bila razpisana tiralica. S
tem sta objavili naslednje osebne podatke: fotografijo, ime, priimek, datum rojstva, kraj
rojstva, EMŠO, spol, številko osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, datum
poteka osebne izkaznice, kraj izdaje osebne izkaznice in podpis.
35
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•

•

Časnik je objavil fotografijo potnega lista posameznika, osumljenega storitve kaznivega
dejanja, s čimer so bili objavljeni naslednji osebni podatki: fotografija, priimek, ime,
državljanstvo, rojstni datum, spol, rojstni kraj, datum izdaje potnega lista, datum
veljavnosti potnega lista, številka potnega lista, EMŠO, pristojni organ in podpis.
Časnik je objavil vsebino kazenske ovadbe Policije zoper posameznika ter s takšnim
ravnanjem osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov, državljanstvo in
EMŠO) uporabil in posredoval javnosti.

Kršitelji so po izdaji ureditvenih odločb s spletnih strani sporne prispevke oziroma nezakonito
objavljene osebne podatke takoj umaknili in tako preprečili nastanek novih škodljivih
posledic. V vseh primerih je bila ugotovljena kršitev določb ZVOP-1-UPB1, zaradi česar so
bili zoper kršitelje uvedeni prekrškovni postopki. Kršitelji za objavo osebnih podatkov niso
imeli niti zakonske podlage niti osebne privolitve posameznikov, katerih osebne podatke
so objavili, v nobenem primeru pa za vse objavljene osebne podatke tudi ni bila izkazana
prevlada pravice javnosti vedeti. Obseg objavljenih osebnih podatkov namreč glede na
namen, zaradi katerega so bili objavljeni, ni bil primeren. Informacijski pooblaščenec je
ugotovil tudi, da nobene izmed oseb, katerih osebni podatki so bili objavljeni, ni mogoče
opredeliti kot javno osebo par excellence, zato medijem ni priznana pravica do poseganja
v njihovo zasebnost tako rekoč brez omejitev. Objavljeni osebni podatki za javno družbeno
razpravo o zadevah, ki so v splošnem oziroma javnem družbenem interesu, brez dvoma niso
bili pomembni. Z vidika interesa javnosti za obveščenost o aktualnih dogodkih bi povsem
zadoščalo razkritje le nekaterih osebnih podatkov, npr. fotografije, imena in priimka.
Leta 2007 je Informacijski pooblaščenec pregledal veliko zdravstvenih ustanov, pri čemer se
je posvetil predvsem zavarovanju osebnih podatkov pacientov, tako tistih, ki so v elektronski
obliki, kot tudi tistih v papirnati obliki. Ker je bilo v več inšpekcijskih postopkih ugotovljeno, da
so se občutljivi osebni podatki pacientov večkrat posredovali nepooblaščenim uporabnikom,
je posebno pozornost namenil sledljivosti obdelave osebnih podatkov pacientov. V primeru
obdelave občutljivih osebnih podatkov je treba zaradi preprečevanja ali odkrivanja možnih
zlorab osebnih podatkov sledljivost obdelave dosledno zagotavljati, in sicer tako, da se
lahko z ustreznimi postopki in ukrepi v vsakem trenutku zagotovi možnost naknadnega
ugotavljanja, kdo in kdaj je določene osebne podatke obdeloval. Pri zagotavljanju sledljivosti
obdelave osebnih podatkov ni dovolj zagotoviti samo možnost naknadnega ugotavljanja,
kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov ali spremenjeni,
ampak je treba zagotoviti tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni
osebni podatki le uporabljeni ali drugače obdelani. To glede na definicijo izraza »obdelava
osebnih podatkov« iz 3. točke 6. člena ZVOP-1 pomeni, da je treba zagotoviti tudi možnost
naknadnega ugotavljanja, kdaj je določena oseba določene osebne podatke le priklicala ali
je vanje vpogledala, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika
zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Postopki in ukrepi, s
katerimi se zagotavlja sledljivost obdelave osebnih podatkov, so odvisni od načina obdelave,
kar v primeru obdelave osebnih podatkov s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov
pomeni, da je treba sledljivost zagotoviti z ustrezno nadgradnjo ali zamenjavo računalniške
aplikacije. Slednje je bilo z ureditvenimi odločbami odrejeno vsem zdravstvenim ustanovam,
ki niso dosledno spoštovale določb ZVOP-1-UPB1.

Splošna ocena stanja varstva osebnih podatkov in priporočila

Ugotovitve pri opravljanju neposrednega inšpekcijskega nadzora na terenu, ki se opravlja že
od leta 1995, kažejo, da Republika Slovenija na področju varstva osebnih podatkov v ničemer
ne zaostaja za evropskimi državami ter se srečuje s podobnimi oziroma zelo primerljivimi
problemi. Ob tem ugotavljamo, da smo v ZVOP-1-UPB1 nekatera področja varstva osebnih
podatkov uredili celo natančneje in pregledneje, kot so urejena v večini evropskih držav.
To velja zlasti za področje neposrednega trženja, videonadzora, biometrije, evidentiranja
vstopov v prostore in izstopov iz njih, povezovanja zbirk osebnih podatkov iz uradnih
evidenc in javnih knjig ter strokovnega nadzora. Ugotovitve pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora kažejo, da se iz leta v leto odkrivajo tako rekoč enakovrstne nepravilnosti.
Ugotovljene kršitve in nepravilnosti na področju varstva osebnih podatkov po mnenju
Informacijskega pooblaščenca večinoma niso bile posledica namernega kršenja določb
ZVOP-1-UPB1, ampak so bile predvsem posledica tega, da upravljavci osebnih podatkov
slabo poznajo določbe ZVOP-1-UPB1 ali pa varstvu osebnih podatkov posvečajo premalo
pozornosti. Kljub navedenemu Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da se tako upravljavci
osebnih podatkov kot tudi posamezniki iz leta v leto bolj zavedajo pomena varstva osebnih
podatkov, kar se kaže tudi v nenehnem povečevanju števila prijav sumov zlorabe osebnih
podatkov ter zaprosil za mnenja, pojasnila in priporočila, s katerimi se upravljavci osebnih
podatkov in posamezniki dnevno obračajo na nadzorni organ. Informacijski pooblaščenec
prav z namenom širšega osveščanja ljudi o pomenu pravice do varstva osebnih podatkov
kot ožjega segmenta sicer širše pravice do varstva zasebnosti, veliko pozornosti posveča
tudi izobraževanju tako upravljavcev zbirk osebnih podatkov kot posameznikov. V ta namen
izvaja seminarje, sodeluje na najrazličnejših okroglih mizah, napisanih in objavljenih pa je
tudi precej strokovnih člankov in pojasnil.
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ZaradiugotovitevpriopravljanjuinšpekcijskeganadzorabomoralInformacijskipooblaščenec
tudi v prihodnje še več pozornosti nameniti preventivnemu delovanju, v okviru katerega
bo treba tudi naprej krepiti dejavnosti izobraževanja in ozaveščanja predvsem oseb, ki so
pri upravljavcih osebnih podatkov odgovorne za obdelavo osebnih podatkov. V okviru
svojih pristojnosti bo lahko v sodelovanju s stroko na lastno pobudo pripravljal, objavljal in
upravljavcem osebnih podatkov posredoval neobvezna pisna navodila in priporočila glede
tistih vprašanj ali področij, na katerih bo odkril največ nepravilnosti (obveščanje o izvajanju
videonadzora, ustrezno zavarovanje osebnih podatkov, zbiranje osebnih podatkov v
skladu z načelom sorazmernosti, seznanitev posameznikov z namenom zbiranja osebnih
podatkov). V okviru preventivnega delovanja bo moral okrepiti tudi preventivni inšpekcijski
nadzor na tistih področjih oziroma pri tistih upravljavcih osebnih podatkov, ki obdelujejo
več zbirk osebnih podatkov oziroma obdelujejo tudi občutljive osebne podatke. To so
zlasti upravljavci osebnih podatkov s področja zdravstvene dejavnosti, socialne varnosti,
zavarovalništva, mednje pa štejemo tudi večje delodajalce, državne organe, organe lokalnih
skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter druge upravljavce osebnih podatkov v javnem
sektorju.
Normativni ureditvi varstva osebnih podatkov bodo morali več pozornosti nameniti
tudi predlagatelji zakonov in zakonodajalec. Informacijski pooblaščenec je podal precej
pripomb k predlogom zakonov, očitki predlagateljem zakonov pa se največkrat nanašajo
na nezadostno opredeljenost tako namena kot nesorazmernega nabora osebnih podatkov.
Pri pripravi zakonskih določb, ki predpisujejo obdelavo osebnih podatkov na posameznem
področju, bosta morala biti predlagatelj zakona in zakonodajalec zlasti pozorna na načelo
sorazmernosti, kar pomeni, da se v področnem zakonu določi le obdelava tistih podatkov,
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ki je ustrezna in po obsegu primerna glede na namene, za katere se osebni podatki zbirajo
in nadalje obdelujejo. Informacijski pooblaščenec še vedno opaža, da se v praksi pojavlja
ureditev varstva osebnih podatkov v podzakonskem predpisu, kar je neustavno, saj gre za
neskladje z ustavo, ki zahteva določenost vrste osebnih podatkov v zakonu. V zakonu mora
biti namreč čim bolj določno opredeljeno, kateri osebni podatki se smejo obdelovati, kot tudi
za kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, pri čemer mora biti slednji ustavno dopusten.
Zakonodajalcu je torej zaupana presoja načela sorazmernosti, saj mora prav on primarno
presoditi, kateri osebni podatki so potrebni in primerni za dosego v zakonu določenega
namena. Zakon mora torej določiti namen in nabor osebnih podatkov – če je določitev
nabora prepuščena podzakonskemu predpisu, so s tem odprta vrata arbitrarni presoji
organa, v katerega pristojnosti je urejanje s podzakonskimi akti, katere osebne podatke
bo neki upravljavec zbirke osebnih podatkov zahteval in obdeloval. Vrsto posredovanih
osebnih podatkov je zato vedno treba določati v zakonih in ne v podzakonskih predpisih.
Neobstoj zakonske podlage za obdelavo osebnih podatkov nujno vodi do nesorazmerne in
torej nezakonite obdelave osebnih podatkov. To je v nasprotju z načelom, da mora biti vsak
poseg v posameznikovo zasebnost v sorazmerju z vrednostjo zastavljenih zakonodajnih
ciljev. Težo legitimnih posegov zakonodajalca pa je treba zmanjšati do mere, ki obenem
še zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev – le tako se namreč lahko vzpostavlja razumno
ravnovesje med pomenom ciljev in težo posegov. Zagotovo bo v prihodnje treba več
pozornosti nameniti tudi načelu predhodne določitve namena obdelave osebnih podatkov
v zakonu. Zakon je edini predpis, v katerem mora biti namen obdelave osebnih podatkov
opredeljen čim bolj jasno in določno.
Informacijski pooblaščenec priporoča tudi, da se v področnih zakonih čim natančneje
določi rok (še) dopustne hrambe osebnih podatkov. ZVOP-1-UPB1 namreč načeloma daje
upravljavcu le splošno navodilo, da lahko osebne podatke shranjuje le toliko časa, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje
obdelovali, po izpolnitvi namena pa jih je treba – če zakon ne določa drugače – uničiti,
blokirati ali anonimizirati.
Informacijski pooblaščenec je zakonodajalcu v nekaterih primerih očital tudi, da se zakoni, ki
posegajo v informacijsko zasebnost, sprejemajo prehitro, brez tehtnega razmisleka in brez
ustreznih ocen tveganja za posameznikovo zasebnost.Tak primer je predlog zakona o osebni
izkaznici, ki je prvič prišel v javnost konec leta 2007 in pri katerem Informacijski pooblaščenec
pogreša predvsem izdelavo natančne ocene tveganja, ne pa ad hoc sprejemanja zakona, ki
po oceni Informacijskega pooblaščenca pomeni prevelik poseg v posameznikovo zasebnost,
saj posledično omogoča združevanje baz, primarno vzpostavljenih za popolnoma drug
namen. S tem zakonom je zakonodajalec (aprila 2008) združil zdravstveno in osebno
izkaznico, ki sta povsem nekompatibilna dokumenta, brez tehtnega razmisleka naj bi bili
zdaj na eni izkaznici trije enoznačni identifikatorji, dva celo na licu kartice. Podrobneje bomo
o tem poročali v letnem poročilu za leto 2008.
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Zakonodajalec je tudi tisti, ki je v praksi dostikrat za realnostjo, kar je vidno zlasti pri
izvajanju t. i. povezljivosti zbirk osebnih podatkov. ZVOP-1-UPB1 namreč določa, da je
zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig dovoljeno povezovati le, če
tako določa zakon. Upravljavci (ali upravljavec) osebnih podatkov, ki povezujejo dve ali več
zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo za različne namene, so dolžni o tem predhodno pisno
obvestiti Informacijskega pooblaščenca, ki nato za predlagano povezovanje ob izpolnjenih
zakonskih predpostavkah izda dovoljenje. V praksi pa se pogosto dogaja, da do povezovanja
dejansko prihaja, in sicer brez predhodno pridobljenega dovoljenja Informacijskega

Posebej bi izpostavili področje zdravstva, kjer se sicer stanje glede varstva osebnih podatkov
izboljšuje, a Informacijski pooblaščenec še vedno dobiva precej prijav, ki se nanašajo
predvsem na neustrezno zavarovanje občutljivih osebnih podatkov. Posebno pozornost se
posveča tudi izvedbi prenosa občutljivih osebnih podatkov, zlasti kadar se ti prenašajo prek
telekomunikacijskih omrežij, saj zakon v tem primeru med prenosom zahteva zagotovitev
popolne nečitljivosti oziroma neprepoznavnosti – podatke je treba posredovati z uporabo
kriptografskih metod in elektronskega podpisa. Informacijski pooblaščenec je upravljavce
zbirk osebnih podatkov že večkrat opozoril, da morajo občutljive osebne podatke med
prenosom prek telekomunikacijskih omrežij zavarovati na opisani način.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 tudi večkrat opozoril na pomembnost in subtilnost
uvedbe biometrijskih ukrepov, saj je vsak upravljavec zbirke osebnih podatkov, ki namerava
izvajati biometrijske ukrepe, pred njihovo uvedbo Informacijskemu pooblaščencu
dolžan posredovati opis načrtovanih ukrepov in razloge za njihovo uvedbo. Informacijski
pooblaščenec zato opozarja, naj vsak upravljavec, ki želi uvesti biometrijski ukrep, v izogib
stroškom še pred uvedbo oziroma pred nakupom biometrijskega čitalca z vlogo pridobi
odločbo Informacijskega pooblaščenca o tem, ali je uvedba sploh dopustna oziroma
zakonita. V praksi se je namreč že prevečkrat zgodilo, da je upravljavec kupil biometrijski
čitalec, Informacijski pooblaščenec pa je nato ugotovil, da predlagana uvedba ne bi bila v
skladu z zakonom, zato ni izdal odločbe, s katero bi uvedbo biometrije dovolil.

DELO NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

pooblaščenca, še več, celo brez določenosti v zakonu. Primer povezovanja zbirk osebnih
podatkov brez predhodne določenosti v zakonu je npr. projekt e-VEM, ki je sicer načeloma
dober, uporabniku prijazen projekt, a je pravna podlaga za njegovo uvedbo prešibka (v
zakonu nezadostno določena) ali pa je za določeno povezovanje zbirk sploh ni. Gre za velike
centralizirane zbirke osebnih podatkov v javnem sektorju, ki morajo biti natančno določene,
in prav zaradi velike centraliziranosti in zato povečane možnosti zlorab podvržene strogemu
nadzoru Informacijskega pooblaščenca.

Veliko pozornosti je Informacijski pooblaščenec v preteklem letu namenil tudi vprašanju
pričakovane zasebnosti delavca na delovnem mestu. Informacijski pooblaščenec zato
delodajalcem priporoča, da v svojih notranjih aktih vnaprej natančno opišejo postopke
in ukrepe, ki bi potencialno pomenili poseg v zasebnost zaposlenega in se tako izognejo
situacijam, ki pomenijo nedopusten poseg v delavčevo zasebnost, ter tudi, da zaposlene
o obstoju tega akta ustrezno seznanijo. Zaposleni se namreč zasebnosti na delovnem
mestu nikakor niso dolžni v celoti odpovedati, zato Informacijski pooblaščenec delodajalcu
priporoča vnaprejšnjo izdelavo natančnih pisnih navodil, ki določajo, v katerih primerih in na
kakšen način je dopusten kakršen koli poseg v delavčevo informacijsko zasebnost. Seveda
mora biti vsak tako vnaprej določen poseg zakonit in ustavno dopusten.
Del očitka Informacijskega pooblaščenca pa gre tudi sodni veji oblasti, ki najbrž predvsem
zaradi sodnih zaostankov, pa tudi zaradi relativno novega pravnega področja, zadev ne
rešuje dovolj hitro in s tem precej onemogoča delo Informacijskega pooblaščenca, čeprav
je določba o prednostnem reševanju njegovih zadev zapisana v zakonu. Informacijski
pooblaščenec se v praksi srečuje s težavami sodne neažurnosti tudi v primerih, ki se nanašajo
na nesodelovanje zavezancev z državnim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov.
Državni nadzorniki imajo možnost in pravico izreči globo, v postopku za sodno varstvo, če
ga oglobljena stranka izkoristi, pa sodišča žal odločajo prepočasi.
Informacijski pooblaščenec posebno priporočilo naslavlja tudi na upravljavce zbirk osebnih
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podatkov in posameznike. Na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca so objavljena
vsa pravna mnenja, pripombe na zakone, zahteve za oceno ustavnosti in relevantne odločbe,
zato svetujemo vsem, ki imajo kakršno koli vprašanje s področja varstva osebnih podatkov,
da si najprej ogledajo pisne izdelke na spletni strani – velika verjetnost obstaja, da bodo
odgovor na vprašanje našli že tam. Prav zato, da bi nakazal usmeritev, se je Informacijski
pooblaščenec leta 2007 posvetil pisanju smernic na tistih področjih, ki v praksi predstavljajo
največ težav.
Trendi uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so bili opisani v
predhodnih letnih poročilih Informacijskega pooblaščenca, se nadaljujejo. V preteklem letu
je bil zlasti značilen izjemen razmah spletišč za spletno druženje (angl. social networking
sites). Tovrstne spletne strani – najbolj znani sta Facebook in MySpace – so pridobile že
več deset milijonov uporabnikov, ki se navdušujejo nad možnostmi spletnega druženja,
odkrivanja novih in starih prijateljev, izmenjave informacij in datotek ter nad drugimi
spletnimi aktivnostmi. Kljub temu da gre z vidika varstva osebnih podatkov pri tem za
obdelavo na podlagi osebne privolitve posameznika, se jasno kaže prenizka osveščenost
uporabnikov. Po nekaterih podatkih naj bi namreč samo 20 % uporabnikov spremenilo
privzete nastavitve glede zasebnosti (kdo in koliko tvojih podatkov lahko vidi ali najde in
druge nastavitve), ki so ob sami registraciji postavljene zelo »odprto«, politiko zasebnosti pa
naj bi prebralo samo 0,25 % (!) uporabnikov36.
Posledice nepremišljenih objav osebnih podatkov so seveda toliko bolj težavne, kadar gre
za otroke in mladoletnike, ki se praviloma še manj zavedajo (vseh) posledic svojih dejanj in
možnih negativnih posledic v prihodnosti. Kraje spletne identitete na spletnih forumih in
spletnih straneh so čedalje pogostejše in z njimi se v veliki meri srečujejo vsi sorodni organi
za varstvo osebnih podatkov, zato tudi Informacijski pooblaščenec tem temam posveča
več pozornosti, kar narekujejo tudi vse bolj številna vprašanja posameznikov, ki se obrnejo
nanj.
Velike pozornosti je bilo deležno tudi vprašanje glede obdelave osebnih podatkov pri
iskalnikih, kjer je glavno vlogo prevzela Article 29 Working Party, Ta delovna skupina, v kateri
sodeluje tudi Informacijski pooblaščenec, je leta 2007 začela pripravljati mnenje na to temo.
V dnevniških datotekah največjih spletnih iskalnikov se namreč obdeluje velika količina
podatkov, ki jih je mogoče povezati z določenim ali določljivim posameznikom, količina
in narava podatkov pa se lahko odrazita v zelo podrobnih profilih uporabnikov interneta,
kar je zelo mikavno blago za uporabo v zelo različne namene. Vprašanja rokov hrambe,
zavarovanja, pravic posameznika do seznanitve in popravka ter druga klasična vprašanja
varstva osebnih podatkov bodo v mnenju, ki bo predvidoma sprejeto leta 2008, podrobno
obravnavana in bodo gotovo pritegnila veliko zanimanja strokovne in širše javnosti.
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15. 9. 2007 je začel veljati ZEKom, ki Informacijskemu pooblaščencu daje nove pristojnosti, in
sicer izvajanje inšpekcijskega nadzora nad določbami ZEKom o obvezni hrambi prometnih
podatkov. Kljub odklonilnemu stališču Informacijskega pooblaščenca je bil za hrambo
prometnih podatkov v Sloveniji izbran najdaljši možni rok, 24 mesecev. Po preliminarnih
ugotovitvah iz inšpekcijskih nadzorov se je izkazalo, da obstaja potreba po konkretizaciji
zakonskih določil in postavitvi enotnih standardov, ki jih narekujejo vrsta in nameni uporabe
takšnih podatkov.

International Working Group on Data Protection in Telecommunications: Final Draft Report and Guidance on
Privacy in Social Network Services – »Rome Memorandum« –, 43rd meeting, 3–4 March 2008, Rome (Italy).
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Informacijski pooblaščenec opaža, da se nove tehnologije pogosto uvajajo ne da bi se
izvedle ustrezne predhodne analize tveganja za zasebnost, tovrstne prakse pa so zlasti skrb
vzbujajoče v javnem sektorju, kjer se obdeluje velika količina osebnih podatkov, ki jih je
mogoče medsebojno povezovati. Vsako tehnologijo je namreč mogoče uporabiti na način,
ki je bolj ali manj prijazen do zasebnosti, Informacijski pooblaščenec pa žal vse prepogosto
opaža, da se zaradi močnejših pritiskov zaradi varnosti, ekonomičnosti, praktičnosti in
kratkoročnih učinkov marsikatera rešitev uvede na način, ki do zasebnosti posameznika ni
najprijaznejši. Zato bo treba v prihodnosti več pozornosti nameniti t. i. analizam vplivov na
zasebnost (angl. privacy impact assesment), ki so ponekod v tujini že precej uveljavljene,
namenjene pa so predvsem predhodnem identificiranju možnih posegov v zasebnost in
posledično sprejemanju ukrepov, ki ta tveganja odpravljajo ali vsaj zmanjšujejo.
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DRUGE DEJAVNOSTI INFORMACIJSKEGA
POOBLAŠČENCA

4.1.

Sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih predpisov

V skladu z določbami 48. člena ZVOP-1-UPB1 daje Informacijski pooblaščenec predhodna
mnenja ministrstvom, državnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti,
drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb zakonov
ter drugih predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 sodeloval pri pripravi naslednjih zakonov in drugih
predpisov:
• Mnenje na Zakon o zdravilstvu,
• Mnenje na predlog Zakona o Ustavnem sodišču,
• Mnenje na predlog Zakona o nadzoru na državni meji,
• Pripombe na osnutek Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
• Mnenje na predlog Zakona o javnih uslužbencih,
• Mnenje na predlog Zakona o sodnem registru,
• Predhodno mnenje na predlog Uredbe o sodnem registru,
• Mnenje na predlog sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti,
• Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in
delu tujcev,
• Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
• Mnenje glede razlage določb direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov,
• Mnenje glede predloga Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register,
• Mnenje na predlog Zakona o agenciji za nepremičninske evidence,
• Ponovno mnenje o predlogu sprememb 95. člena Zakona o osnovni šoli glede na Zakon
o varstvu osebnih podatkov,
• Mnenje o predlaganih spremembah Zakona o plačilnem prometu in ponovno mnenje
v zvezi s predlogom Zakona o dopolnitvah zakona o plačilnem prometu,
• Mnenje glede 25B Uredbe o Vizumskem informacijskem sistemu,
• Mnenje na predlog Zakona o štipendiranju,
• Mnenje na predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
• Mnenje na predlog Zakona o varstvu kulturne dediščine,
• Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih
podatkov,
• Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu,
• Mnenje na predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom,
• Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih,

DRUGE DEJAVNOSTI INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

Poleg navedenih dejavnosti je Informacijski pooblaščenec opravljal še druge:
• sodeloval je z ministrstvi in drugimi organi ter organizacijami pri pripravi zakonov
in drugih predpisov, ki po posameznih področjih predpisujejo obdelavo osebnih
podatkov;
• obveščal je javnost o svojem delu in jo izobraževal (izdajanje publikacij, seznanitev
posameznikov z njihovimi pravicami prek svetovnega spleta, organizacija okroglih
miz),
• izobraževal je različne ciljne skupine, ki se pri svojem delu srečujejo z ZDIJZ in ZVOP-1
UPB1;
• sodeloval na seminarjih, konferencah, posvetih in sestankih, tudi v tujini.
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Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Mnenje na predlog novele Zakona o tujcih,
Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike
Slovenije za poslovno odličnost,
Pripombe na dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost,
Mnenje na predlog Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih
in nakazovanju sredstev občinam,
Mnenje na predlog Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja
Državnotožilskega reda,
Mnenje na predlog Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za
zdravljenje – predlog za obravnavo,
Mnenje na predlog Družinskega zakonika,
Mnenje na prenovo Kazenskega zakonika in dodatno mnenje na prenovo Kazenskega
zakonika,
Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja,
Mnenje na Pravilnik o natančnih pogojih, kriterijih, merilih in postopku za podelitev
javnega pooblastila za izvajanje nalog v morskem ribištvu,
Mnenje na predlog novele Zakona o državnem tožilstvu,
Mnenje na osnutek Pravilnika o evidenci in prijavah s področja varnosti in zdravja pri
delu,
Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic,
Mnenje na predlog Zakona o preprečevanju nasilja v družini,
Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Mnenje na predlog Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in zdravstvenega
varstva,
Pripombe na II. osnutek Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in
zdravstvenega varstva,
Mnenje glede dostopa do centralnega registra psov,
Mnenje na Zakon o upravnih taksah,
Mnenje na dostop sodišča in Banke Slovenije do podatkov iz davčnega registra,
Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odvetništvu,
Usklajevanjepravilnikaoribolovnemrežimuvribolovnihvodah,opravljanjustrokovnega
izpita za ribiškega gospodarja, strokovnega izpita za ribogojca in za ribiškega čuvaja,
Pripombe na osnutek Zakona o kmetijstvu,
Mnenje na predlog Zakona o zdravniški službi,
Mnenje glede osnutka predloga Uredbe Sveta o vzpostavitvi okvira Skupnosti za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu
svetovanju v zvezi s Skupno ribiško politiko,
Mnenje glede 25. člena novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju,
Pobuda za preučitev Zakona o zemljiški knjigi,
Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih
strankah,
Mnenje oz. soglasje k Spremembam in dopolnitvam Državnotožilskega reda,

•
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Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem
državnem izpitu,
Pripombe na dodatno dopolnitev sprememb 10. člena Zakona o pravniškem državnem
izpitu,
Mnenje na predlog Zakona o cestnini,
Mnenje na Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu in Pravilnik o ribiškem katastru
in evidencah v ribištvu,
Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti prič –
skrajšani postopek,
Mnenje na Načrt upravljanja z morskim ribištvom v vodah, ki so v pristojnosti RS,
Mnenje na odlok o spremembah Odloka o lovsko upravljalskih območjih v RS in njihovih
mejah,
Mnenje na predlog Zakona o zemljiški knjigi,
Mnenje na usklajenost določb osnutka podzakonskega predpisa,
Mnenje na predlog Zakona o pacientovih pravicah.

Sodelovanje z javnostmi

Informacijski pooblaščenec je skozi vse leto skrbel za javnost svojega dela in osveščanje
pravnih in fizičnih oseb z rednimi in doslednimi odnosi z mediji (novinarske konference,
sporočila za javnost, izjave, komentarji, intervjuji pooblaščenke) ter prek svoje spletne
strani.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 prenovil in preoblikoval svojo spletno stran (www.
ip-rs.si). Pri zasnovi te je upošteval načelo preglednosti delovanja in ozaveščanja javnosti.
Spletna stran vsebuje:
• predstavitev zgodovine Informacijskega pooblaščenca in predstavitev zaposlenih,
• predstavitev obeh področij delovanja, torej varstva osebnih podatkov in dostopa do
informacij javnega značaja, ter pristojnosti na obeh področjih,
• predstavitev domače in tuje zakonodaje za obe področji,
• odgovore na najpogosteje zastavljana vprašanja,
• ažurno objavo vseh izdanih mnenj,
• ažurno objavo vseh odločb, s katerimi odloča o izvajanju biometrijskih ukrepov,
• ažurno objavo vseh odločb, s katerimi odloča o pritožbah v zvezi z informacijami
javnega značaja,
• predstavitev zahtev za oceno ustavnosti, ki jih je na Ustavno sodišče RS vložil Informacijski
pooblaščenec,
• objavo sodb Upravnega sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS v zadevah, ki jih je vodil
Informacijski pooblaščenec in zoper katere so bile vložene tožbe,
• mnenja Informacijskega pooblaščenca na predloge predpisov,
• seznanitev z aktualnimi dogodki (sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in
novice) na obeh področjih,
• možnost prijave na e-novice (prejemanje novih odločb Informacijsklega pooblaščenca
in sporočil za medije),
• vse publikacije, ki jih Informacijski pooblaščenec izda,
• različne obrazce, namenjene fizičnim osebam za uveljavljanje njihovih pravic (zahteva
po dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, prijava kršitev določb ZDIJZ
in ZVOP-1-UPB1) in upravljavcem zbirk osebnih podatkov za lažje delo pri vlaganju
različnih zahtev in zagotovitvi ustreznega varovanja osebnih podatkov (vloge za iznos
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osebnih podatkov, obrazec za prijavo biometrijskih ukrepov, zahteve po izdaji odločbe
glede povezljivosti evidenc, vzorec katalogov zbirk osebnih podatkov in pravilnika
o zavarovanju osebnih podatkov, vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih
podatkov).
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 v prenovo svoje spletne strani vložil veliko truda
– ta je zdaj še prijaznejša do uporabnika ter vsebinsko bogatejša. Kot leta 2006 je tudi leta
2007 za svojo spletno stran prejel srebrno priznanje Netko, ki ga podeljujeta Gospodarska
zbornica Slovenije in Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo.
Informacijski pooblaščenec je z izvajanjem različnih delavnic in seminarjev skrbel za stalno
izobraževanje zavezancev. V ta namen je sodeloval tudi na različnih konferencah, delavnicah
in okroglih mizah.
Svet Evrope je s podporo Evropske komisije 28. januar razglasil za dan varstva osebnih
podatkov, ki je bil v Evropi prvič zaznamovan leta 2007. Informacijski pooblaščenec je ob
prvem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov organiziral javno tribuno, na kateri so
sodelovali tako pravniki kot strokovnjaki z drugih področij in osebe iz javnega življenja.
Ob tej priložnosti je Informacijski pooblaščenec podelil tudi nagradi za dobro prakso na
področju varstva osebnih podatkov, in sicer Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za javni in
Družbi Lek za zasebni sektor. Z navedenim se je tudi Slovenija pridružila državam, ki so ob
prvem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov z izvedbo različnih aktivnosti opozorile
na pomen te temeljne človekove pravice.
Leta 2007 je bilo izdanih pet publikacij:
• Mnenja Informacijskega pooblaščenca s področja zdravstva,
• Zavarujmo osebne podatke/Priročnik za upravljavce osebnih podatkov,
• Schengen i vaši osobni podatki (zloženka je izšla v hrvaško-ruski in angleško-francoski
različici),
• Samo ti odločaš in Vodič po varstvu osebnih podatkov za starše in učitelje,
• Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2006.
Poleg izdajanja brošur je Informacijski pooblaščenec začel izdajati tudi smernice, v katerih
je mogoče najti zbrane ter pregledno in enostavno razvrščene odgovore na najpogosteje
zastavljana vprašanja s posameznih področij varstva osebnih podatkov.
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4.3.

Mednarodno sodelovanje

4.3.1.

Sodelovanje na mednarodnih srečanjih

Leta 2007 so se zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu udeležili več mednarodnih
seminarjev in konferenc, na nekaterih so sodelovali s svojimi prispevki.

•
•

26.–29. november, Wellington, Nova Zelandija: 5. svetovna konferenca Informacijskih
pooblaščencev. Pooblaščenka je predstavila pristojnosti slovenskega urada in izkušnje
na področju dostopa do javnih informacij v sodnih spisih.
13. in 14. november, Vilna, Litva: konferenca Data Protection Tendencies in Information
Society. Konference sta se udeležili državni nadzornici in raziskovalka Informacijskega

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

pooblaščenca.
22. in 23. oktober, Varšava, Poljska: Konferenca Right to Privacy in Surveillance Society.
Konfernce se je kot predavateljica udeležila pooblaščenka, predavala je o zasebnosti
javnih oseb.
25.–28. september, Montreal, Kanada: Svetovna konferenca na področju varstva osebnih
podatkov. Konference sta se udeležili pooblaščenka in njena namestnica.
24. september, Toronto, Kanada: Konferenca o varstvu osebnih podatkov v zdravstvu.
Udeležili sta se je pooblaščenka in njena namestnica.
4. in 5. september, Berlin, Nemčija: 42nd Meeting Of The International Working Group
On Data Protection In Telecommunications. Konference sta se udeležila svetovalec
Informacijskega pooblaščenca in informatik pri Informacijskem pooblaščencu.
5. julij, London, Velika Britanija: tematsko srečanje PSI Management, Standards and
Quality. Srečanja se je udeležila svetovalka Informacijskega pooblaščenca.
3.–6. junij, Zadar, Hrvaška: konferenca o varstvu osebnih podatkov centralno- in
vzhodnoevropskih držav, na kateri je pooblaščenka predavala o soobstoju dveh pravic,
dostopu do informacij javnega značaja in varstvu osebnih podatkov.
10. in 11. maj, Larnaka, Ciper: Evropska konferenca o varstvu osebnih podatkov,
udeležili sta se je pooblaščenka in državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov.
Pooblaščenka je na konferenci vodila sekcijo z naslovom Osebni podatki in mediji, v
okviru te je predstavila dva slovenska primera.
23. in 24. april, Helsinki, Finska: 15. delavnica za varstvo osebnih podatkov (Case Handling
Workshop), ki sta se je udeležila državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov in
svetovalec Informacijskega pooblaščenca. Predstavila sta referat z naslovom Data
Protection Law versus Code of Medical Deontology.
11.–13. april, St. Peter’s Port, Guernsey: 41. zasedanje mednarodne skupine za varstvo
osebnih podatkov v telekomunikacijah (InternationalWorking Group on Data Protection
in Telecommunications). Svetovalec Informacijskega pooblaščenca in raziskovalec sta
predstavila pomembnejše dogodke v Sloveniji s tega področja.
10. april, St. Peter’s Port, Guernsey: konferenca Respecting Privacy in Global Networks.
Na njej sta prisostvovala svetovalec Informacijskega pooblaščenca in raziskovalec.
28. in 29. marec, Santo Domingo, Dominikanska republika: poblaščenka je na povabilo
Svetovne Banke sodelovala na konferenci o dostopu do informacij javnega značaja, na
kateri so strokovnjaki iz Peruja, Mehike, Velike Britanije in Slovenije predstavli modele
nadzornih organov.
30. in 31. januar: Delovna skupina za policijo skupnega nadzornega organa za varstvo
osebnih podatkov, raziskovalka Informacijskega pooblaščenca je predstavila slovensko
stališče glede sprejemanja evropske zakonodaje v tretjem stebru.

4.3.2.

DRUGE DEJAVNOSTI INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

•

Sodelovanje v delovnih skupinah Evropske unije

Informacijski pooblaščenec kot državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov pri
svojem delu sodeluje tudi s pristojnimi organi Evropske unije za varstvo osebnih podatkov.
Sodelovanje na mednarodni ravni in sodelovanje pri zakonodajnih postopkih EU mu
zapoveduje tudi Direktiva 95/46/ES.
Informacijski pooblaščenec je leta 2007 aktivno sodeloval v petih delovnih telesih na ravni EU,
ki se ukvarjajo z nadzorom nad izvajanjem varstva osebnih podatkov v okviru posameznih
področij Evropske unije, in sicer v Delovni skupini za varstvo osebnih podatkov po 29.
členu Direktive 95/46/ES, v Skupnem nadzornem organu za Europol, Skupnem nadzornem
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organu za Schengen, Skupnem nadzornem organu za carino ter na koordinacijskih
sestankih Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov in nacionalnih organov za
varstvo osebnih podatkov za nadzor EURODAC. V okviru delovne skupine po 29. členu je
Informacijski pooblaščenec aktivno sodeloval tudi v podskupini za internet in informacijske
tehnologije.
Leta 2007 je Informacijski pooblaščenec sodeloval v inšpekcijski skupini za vsakoletni nadzor
Europola v okviru Skupnega nadzornega organa za Europol. Izvedel je tudi inšpekcijski
nadzor nacionalne enote Europola v Republiki Sloveniji.
Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec
prevzel tudi pristojnosti za nadzor nad izvajanjem 128. člena Schengenske konvencije
ter zdaj predstavlja neodvisen organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za namene te
konvencije.
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