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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EVA 2018-
2430-0100) – MNENJE 
ZVEZA: Vaše sporočilo po e-pošti s prilogami 
 
 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila 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 (v nadaljevanju - Splošna uredba) ugotavljamo, da zgornji predpis načeloma 

obdelavo osebnih podatkov ureja zgolj v členu 17, ki določa besedilo novih členov 157a, 157b, 157c, 

157d in 157e. V preostalem delu iz besedila ni razbrati, da bi šlo za nove oblike obdelavo osebnih 

podatkov izven tistih, ki so že zakonsko določene, saj večina preostalih določb, kolikor lahko 

razberemo iz prejetega gradiva, sploh v bistvenem ne posega na področje varstva osebnih podatkov. 

Ob tem npr. v zvezi s členoma 36 in 37 predloga zakona izpostavljamo, da navedeno velja, če se 

člena ne nanašata na urejanje obdelave osebnih podatkov. V nasprotnem primeru, bi morali biti npr. 

vodenje evidenc in/ali druge oblike obdelave osebnih podatkov urejene z zakonom.  

 

V nadaljevanju glede 17. člena predloga zakona, ki se nanašajo na napredne sisteme merjenja, 

Informacijski pooblaščenec (IP) podaja naslednje bistvene pripombe: 

- glede predloga besedila člena 157c (3. odstavek), kjer navajate, kdo vse lahko prejme in 

obdeluje osebne podatke, predlagamo, da opravite dodaten razmislek, ali res potrebujejo vsi 

subjekti vse osebne podatke oziroma ali lahko skladno z načeloma sorazmernosti in 

minimizacije obdelave kdo od subjektov doseže zasledovane cilje s psevdonimiziranimi 

podatki oziroma mu zadostujejo agregatni podatki.  

- Glede člena 157e člen (1. odstavek) IP izpostavlja, da bi bilo najbrž v izogib težavam pri 

ugotavljanju nalog in odgovornosti posameznih subjektov treba bolj jasno ločiti med prejemniki 

upravljavci in prejemniki obdelovalci. Le slednji namreč najverjetneje lahko dobijo podatke na 

podlagi pogodbenega razmerja, ne pa tudi drugi upravljavci. V nasprotnem primeru obstaja 

nevarnost tolmačenja, da lahko določen subjekt sklene pogodbo z distribucijskim operaterjem 

in že na tej podlagi pridobi podatke za svoje lastne namene. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 
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Pripravila: 

- Alenka Jerše, namestnica informacijske pooblaščenke 

- mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke 

 


