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gp.mzi@gov.si 
 
 
 

ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (EVA 2022-2430-0100) – 

DODATNO MNENJE 

ZVEZA: vaš dopis št. 0070-2/2021, prejet dne 22. 12. 2022 in priloženo gradivo 
 
 
 
Spoštovani, 
 
na podlagi vašega dodatnega zaprosila, pojasnil in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) ter 57. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega 
pooblaščenca (IP) k prejetim dodatnim spremembam 57. in 57.b člena Pomorskega zakonika v okviru 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika – EVA 2022-2430-0100 
(predlog sprememb PZ). 
 
Kot navajate, naj bi se na podlagi mnenja IP in dodatnih usklajevanj po dopolnitvah v 57. členu 
Pomorskega zakonika za prvim odstavkom dodal nov drugi odstavek, ki se glasi:   
 
»Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zagotavlja spremljanje in upravljanje pomorskega prometa 
z uporabo tehničnih sredstev iz 57.b člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: služba VTS) na 
območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
območje VTS).«.   
  
Nadalje se v dosedanjem drugem odstavku 57. člena, ki postane tretji odstavek, besedilo »iz 
prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »ter spremljanja in upravljanja pomorskega prometa iz 
prvega in drugega odstavka tega člena«. Dosedanji tretji do šesti odstavek 57. člena postanejo četrti 
do sedmi odstavek 57. člena. 
 
V okviru predloga sprememb PZ se prav tako za 57.a členom doda nov 57.b člen, ki se glasi:   
  

»57.b člen 
 
Za zagotavljanje stalnega nadzora iz prvega odstavka 57. člena tega zakona ter iskanja in reševanja 
lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izvaja videonadzor dela morja, kjer je to potrebno za 
zagotavljanje varnosti plovbe, snema komunikacijo z udeleženci pomorskega prometa na delovnem 
radijskem VHF pomorskem kanalu ter ugotavlja položaj in hitrost plovbe plovil ter druge podatke o 
poteku pomorskega prometa z video-nadzornimi, radijskimi in radarskimi napravami, ki se uporabljajo 
v pomorskem prometu.   
 
Videonadzor za zagotavljanje stalnega nadzora se izvaja na način, da pri tem ni možna obdelava 
osebnih podatkov. Kadar je to nujno potrebno za iskanje in reševanje ali zagotavljanje varnosti plovbe, 
se videonadzor lahko izvaja na način, pri katerem je možna določitev posameznika ali snemanje 
obalnega območja, vendar največ toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za opravljanje te naloge.    
  
Posnetki in drugi podatki iz prvega odstavka tega člena, ki vsebujejo osebne podatke, se hranijo 
največ 30 dni od njihove pridobitve, razen če so ti podatki potrebni v postopku preiskovanja pomorske 
nesreče, kazenskem postopku ali postopku o prekršku, nato pa se podatki samodejno brišejo. Pri 
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pregledovanju in izvozu videoposnetkov je treba vse osebne podatke anonimizirati, razen če obstoji 
zakonska podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov.   
  
Prepovedana je uporaba osebnih podatkov za druge namene, razen če tako določa zakon. 
Videonadzorni sistem ne omogoča sprotnega ali naknadnega sledenja plovilom, razen za namene iz 
prvega odstavka tega člena.   
  
Dostopi do osebnih podatkov morajo biti urejeni z nivojem uporabniških pravic na podlagi gesel, za 
vsak vpogled pa je treba navesti podlago in razlog. Zagotovljena mora biti mora revizijska sled v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Podroben sistem dodeljevanja pravic, uporabniških 
imen in gesel določi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo z internim aktom.«.  
 
IP ugotavlja, da je predlagatelj z dopolnitvijo besedila v tem delu naslovil skrbi izpostavljene v mnenju 
IP št. 007-43/2022/3, zato nimamo dodatnih pripomb na prejeto gradivo. 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  
 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 
informacijska pooblaščenka 

 
Pripravila: 
Alenka Jerše, univ. dipl. prav., 
namestnica informacijske pooblaščenke 
 
 

Poslati: 

- po e-pošti; 

- po e-pošti v vednost: Ministrstvo za pravosodje: gp.mp@gov.si. 


