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Številka: 007-48/2017/2 

Datum: 25.5.2017 

 

 

Ministrstvo za javno upravo 

Direktorat za javno naročanje 

Sektor za sistem javnega naročanja 

gp.mju@gov.si 

 
 

 

Zadeva: Mnenje IP k osnutku predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2016-3130-0008) 

Zveza: Vaš dopis št. 007-998/2015/49 z dne 8. 5. 2017 s prilogami 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 8. 5. 2017 prejel besedilo osnutka predloga 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 

(ZPVPJN-B) – EVA: 2016-3130-0008 (v nadaljevanju: predlog ZPVPJN-B). V nadaljevanju vam na 

podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v 

nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo mnenje IP z vidika varstva osebnih podatkov.  

 

Kot izhaja iz prejetih gradiv se na področje varstva osebnih podatkov nanaša predvsem sprememba 

13. člena predloga ZPVPJN-B, v preostalem delu pa gre predvsem za spremembe povezane z 

vodenjem postopkov pravnega varstva po ZPVPJN in druge vsebinske spremembe, ki primarno niso 

povezane z varstvom osebnih podatkov. 

 

K spremembam 13. člena ZPVPJN 

Kot izhaja iz obrazložitev, predlog ZPVPJN-B v 7. členu ureja pravno podlago za vzpostavitev 

informatiziranega procesa pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Z uvedbo informatizacije 

postopka pravnega varstva (t.im. portal eRevizija) naj bi se bistveno skrajšali roki posredovanja 

dokumentacije, pošiljanja poziva za dopolnitve, podajo izjasnitve itd. Portal eRevizija bo informacijsko 

podprta rešitev, preko katere bo potekalo posredovanje vse dokumentacije, vlaganja zahtevkov, 

vročanje in obveščanje, kar bo postopek bistveno skrajšalo v tistih elementih, ki na samo vsebino in 

kvaliteto odločanja ne vplivajo.  

 

Člen hkrati določa pravno podlago za izdajo podzakonskega akta, s katerim bo minister, pristojen za 

javna naročila, po predhodnem soglasju Državne revizijske komisije, ki mora do 1. 7. 2019 zagotoviti 

delovanje tega portala, uredil način vzpostavitve ter način vlaganja, prenosa, prevzema informacij in 

dokumentov, vpogledov ipd.  

 

Konkretno se predmetna tematika ureja z novim tretjim in četrtim odstavkom 13. člena ZPVPJN: 

 

»(3) Za vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjavo informacij in dokumentov med 

naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom, gospodarskimi subjekti, 

ki so v postopku javnega naročanja, v katerem naj bi nastala kršitev, oddali prijavo oziroma ponudbo, 

in zagovornikom javnega interesa v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku se uporablja 
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informacijski sistem Državne revizijske komisije (v nadaljnjem besedilu: portal eRevizija), razen če je s 

tem zakonom določeno drugače.  

(4) Način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja portala eRevizija način dostopanja do tega portala, 

vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za 

vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov ter druga tehnična pravila glede uporabe 

portala eRevizija določi minister, pristojen za javna naročila, po predhodnem soglasju Državne 

revizijske komisije.«.  

 

Iz predloga besedila in obrazložitev je mogoče sklepati, da v zvezi z vzpostavitvijo sistema ni 

predvideno nobeno dodatno zbiranje in obdelava osebnih podatkov poleg že zakonsko opredeljenih. 

Glede na naravo vzpostavitve tovrstnih sistemov, pa IP v zvezi s tem zgolj iz previdnosti opozarja, da 

bi v primeru, da bi delovanje in način obdelave ter narava sistema zahtevala zbiranje in obdelavo 

dodatnih osebnih podatkov, za druge namene ali na druge načine, ali bi za to bila potrebna 

povezovanje obstoječih zbirk osebnih podatkov, to moralo biti ustrezno zakonsko urejeno. 

Podzakonski akt namreč v skladu z 38. členom Ustave RS ne more predstavljati konstitutivne pravne 

podlaga za zbiranje in obdelavo dodatnih vrst osebnih podatkov ali druge namene izven tistih, ki so 

zakonsko določeni. Prav tako pa v skladu z 84. členom ZVOP-1 povezovanje zbirk osebnih podatkov 

iz uradnih evidenc in javnih knjig dovoljeno zgolj, če tako določa zakon. Prepovedano pa je povezovati 

zbirke osebnih podatkov iz kazenske evidence in prekrškovnih evidenc z drugimi zbirkami osebnih 

podatkov ter povezovati zbirke osebnih podatkov iz kazenske evidence in prekrškovne evidence (85. 

člen ZVOP-1).
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Vsekakor pa opozarjamo, da mora biti na izvedbeni ravni pri snovanju sistema, ki bo nedvomno 

vseboval tudi osebne podatke, ustrezno poskrbljeno za vse vidike zavarovanja osebnih podatkov, kar 

mora biti urejeno v ustreznem podzakonskem aktu.
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V skladu z navedenim predlagamo, da besedilo predloga sprememb zakona po potrebi ustrezno 

dopolnite ter smo na voljo za morebitna dodatna pojasnila. 

 

S spoštovanjem, 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 
Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 

 

 

Poslati: 

- naslovnik, po e-pošti; 

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 

                                                
1 Več o povezovanju zbirk v javni upravi si lahko preberete v smernicah IP na to temo: https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Varstvo_osebnih_podatkov_pri_povezovanju_zbirk_osebnih_podatkov_v_j
avni_upravi.pdf 
2 V pomoč so vam pri tem lahko napotki v smernicah IP na temo zavarovanja osebnih podatkov: https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_zavarovanju_OP.pdf in smernice na to temo osredotočene 
posebej na informacijske sisteme bolnišnic: https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_zavarovanje_OP_v_IS_bolnisnic_15022008.pdf 


