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Številka: 007/29/2017/2 

Datum: 1.3.2017 

 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Direktorat za energetiko 

 

 

 

Zadeva: Mnenje IP k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 

(EVA 2016-2430-0068) – ureditev vseh vidikov zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov 

v zvezi z uporabo sistemov naprednega merjenja porabe energije 

 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) se je preko vaše spletne strani seznanil, da je v javni 

razpravi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EVA 2016-2430-0068 

(v nadaljevanju: predlog zakona). Po proučitvi objavljenega gradiva IP ugotavlja, da se to ne nanaša 

na spreminjanje oziroma urejanje pravne podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 

uporabo sistemov naprednega merjenja porabe energije. Ob tem pa IP iz informacij, ki smo jih pridobili 

s strani različnih deležnikov, v zvezi z uporabo sistemov naprednega merjenja porabe energije sklepa, 

da so obstoječe določbe veljavnega Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v 

nadaljevanju EZ-1) v tem delu pomanjkljive oziroma ne dajejo ustrezne pravne podlage za (morda 

celo že aktivno) zbiranje osebnih podatkov z uporabo navedenih sistemov.  

 

V skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno 

prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) vam zato predlagamo, da v okviru predloga zakona 

proučite tudi ta vprašanja. Glede na to, da je po naših informacijah že nameščenih vsaj 500.000 

takšnih števcev v gospodinjstvih, ki že omogočajo zbiranje osebnih podatkov, četudi naj se podatki še 

ne bi posredovali naprej, namreč IP ocenjuje, da bi moralo vaše ministrstvo, kot resorno ministrstvo za 

to področje, nemudoma pristopiti k ustrezni zakonski ureditvi tega vprašanja v izogib morebitni 

nezakoniti obdelavi osebnih podatkov v zvezi s tem. Po informacijah, ki smo jih prejeli neuradno, naj bi 

osebne podatke zbrane z uporabo sistemov naprednega merjenja porabe energije v bodoče prejemali 

vsaj Sistemski operater z električno energijo, elektro-distributerji, dobavitelji, Agencija za energijo, 

morda tudi vaše ministrstvo in ponudniki dodatnih storitev.  

 

Kot je IP že opozoril, v pogovorih in mnenjih na to temo, za opisano zbiranje in obdelavo osebnih 

podatkov ni videti ustreznih pravnih podlag za upravljavce iz javnega sektorja, vprašljiv pa je tudi 

obstoj takšne pravne podlage pri upravljavcih v zasebnem sektorju, saj podzakonski predpisi, kot so 

npr. akti agencije in uredbe ne morejo zadostovati. IP pa je v zvezi z uporabo sistemov naprednega 

merjenja energije že zavzel stališče, da obdelava podatkov o npr. električni energiji, ki omogoča 

spremljanje navad in vedenja posameznikov, predstavlja obdelavo osebnih podatkov, zato zanjo 

veljajo določbe ZVOP-1. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3191
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Upoštevajoč navedeno vas prosimo, da navedene skrbi IP naslovite v okviru priprav sprememb 

zakonodaje in vas prosimo za podrobnejše informacije o navedeni problematiki. IP je v zvezi s tem na 

voljo za morebitno strokovno pomoč z vidika varstva osebnih podatkov. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

            informacijska pooblaščenka 

 

 

 

 


