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Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaš zgoraj navedeni dopis, ki ste ga poslali
kot odgovor na mnenje Pooblaščenca št. 007-9/2010/2, z dne 5.2.2010, v katerem je Pooblaščenec Ministrstvu
za okolje in prostor podal pripombe k predlogu novega Zakona o geodetski dejavnosti (EVA: 2009-2511-0009).
V zgoraj navedenem dopisu nas obveščate, da so naše pripombe in predlogi k novemu Zakonu o geodetski
dejavnosti (v nadaljevanju ZGeoD) strokovno smiselni in utemeljeni zaradi česar boste:
1.)
10. člen dopolnili z novima šestim in sedmim odstavkom, ki se bosta glasila:
»(6) Podatki o posamezniku iz prvega odstavka prejšnjega člena se po izbrisu iz imenika pooblaščenih geodetov
arhivirajo. IZS zagotavlja hrambo arhiviranih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za
obdobje 5 let od dneva izbrisa iz imenika pooblaščenih geodetov. IZS ob koncu obdobja hranjenja uniči vse
arhivirane podatke, ki jih je hranila v skladu z določbami tega člena.
(7) Pravico do vpogleda v arhivirane podatke imenika pooblaščenih geodetov imajo subjekti iz četrtega odstavka
prejšnjega člena zaradi potreb uradnih postopkov, in upravičene osebe, ki izkažejo pravni interes. Pravni interes
je izkazan, če arhiviran podatek vpliva na pravice in obveznosti osebe, ki nastopa kot stranka v postopkih.«
2.) 14. člen dopolnili z novim devetim odstavkom, ki se bo glasil:
»(9) Glede arhiviranja podatkov po izbrisu iz imenika imetnikov geodetske izkaznice, časa hrambe arhiviranih
podatkov in pravice do vpogleda v arhivirane podatke imenika imetnikov geodetske izkaznice se smiselno
uporabljata določbi šestega in sedmega odstavka 10. člena tega zakona.«
3.) zadnji stavek 4. odstavka 9. člena nadomestili z besedilom: »Pravico do vpogleda in izpisa vseh podatkov
iz imenika pooblaščenih geodetov ima Geodetska uprava Republike Slovenije ter drugi organi, ki podatke
potrebujejo za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.«
4.) za prvim stavkom 4. odstavka 13. člena dodali nov stavek, ki se bo glasil: »Pravico do vpogleda in izpisa
vseh podatkov iz imenika imetnikov geodetske izkaznice ima Geodetska uprava Republike Slovenije ter drugi
organi, ki podatke potrebujejo za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.«
5.) v tretjem odstavku 36. člena črtali besedilo: »Priklic drugih storitev obsega tudi storitve, katerih rezultat so
izdelki v analogni obliki, kot npr: tiskane karte, zemljiškokatastrski načrti; prenos podatkov skupaj z aplikacijo, ki
omogoča pregledovanje podatkov, kot npr: vpogledovalnik v karte, ki omogoča trirazsežne prikaze in podobno«
6.) četrti odstavek 36. člena se spremenili, tako da se bo glasil:
» (4) Uporaba omrežnih storitev iskanja zbirk iz prve alineje prejšnjega odstavka in pregledovanja podatkov iz
druge alineje prejšnjega odstavka je brezplačna. Za uporabo omrežnih storitev prenosa podatkov ali dela
podatkov iz tretje alineje prejšnjega odstavka, omrežnih storitev preoblikovanja zbirk geodetskih podatkov iz
četrte alineje prejšnjega odstavka in omrežnih storitev priklica drugih storitev v zvezi s podatki iz pete alineje
prejšnjega odstavka lahko geodetska uprava in samoupravne lokalne skupnosti zaračunavajo stroške za uporabo
teh omrežnih storitev. Stroški se določijo v stroškovniku največ v višini, ki zagotavlja vzdrževanje zbirk geodetskih
podatkov in vzdrževanje omrežnih storitev, v skladu s predpisi, ki urejajo zaračunavanje stroškov za uporabo
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omrežnih storitev za prostorske podatke. Stroške za zbirke geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi državna
geodetska služba, določi geodetska uprava, za zbirke geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi lokalna
geodetska služba, pa jih določi samoupravna lokalna skupnost. Če geodetska uprava ali samoupravna lokalna
skupnost zaračunava stroške za uporabo omrežnih storitev, mora stroškovnik iz tega člena objaviti na svojih
spletnih straneh in ga dati na vpogled vsakemu prosilcu.«
V zvezi z zgoraj citiranimi predlogi sprememb in dopolnitev novega ZGeoD, ki ste jih v dopisu obširno pojasnili,
Pooblaščenca prosite, da vam čim preje sporoči, da je predlog ZGeoD usklajen s Pooblaščencem.
Pooblaščenec vam po proučitvi zgoraj citiranih predlogov sprememb in dopolnitev novega ZGeoD na podlagi
prvega odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v nadaljevanju:
ZVOP-1-UPB1) sporoča, da je novi ZGeoD ob upoštevanju citiranih sprememb in dopolnitev v celoti usklajen z
določbami predpisov, ki urejajo osebne podatke.
Ne glede na zgoraj navedeno mnenje glede usklajenosti pa vam predlagamo, da ponovno razmislite o
predlaganem šestem odstavku 10. člena, ki se sedaj glasi: »(6) Podatki o posamezniku iz prvega odstavka
prejšnjega člena se po izbrisu iz imenika pooblaščenih geodetov arhivirajo. IZS zagotavlja hrambo arhiviranih
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za obdobje 5 let od dneva izbrisa iz imenika
pooblaščenih geodetov. IZS ob koncu obdobja hranjenja uniči vse arhivirane podatke, ki jih je hranila v skladu z
določbami tega člena.«
Z vidika varovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov je zgoraj citirana določba sicer v redu, saj v primeru,
ko se podatki uničijo, ne more več priti do zlorabe le teh, vendar pa morate kot stroka v zvezi s tem proučiti, ali je
podatke po izbrisu iz imenika po preteku petih let res potrebno in smiselno uničiti, ali pa bi bilo nemara
primerneje, da se podatki ne uničijo, pač pa se izbrisani podatki trajno hranijo. Določbe 21. člena ZVOP-1-UPB1
namreč dopuščajo tudi trajno hrambo osebnih podatkov, vendar pa mora biti takšno trajno hranjenje posameznih
vrst osebnih podatkov v področnem zakonu izrecno določeno.
Kot smo vam že sporočili v našem prvotnem mnenju, se glede na namen vodenja imenika pooblaščenih
geodetov in imenika imetnikov geodetske izkaznice, to je pravno varstvo uporabnikov geodetskih storitev, torej
postavlja vprašanje, ali je takšen popoln izbris podatkov, sploh dopusten in smiseln. V praksi bi namreč lahko
prihajalo do situacij, ko bo potrebno za nazaj (tudi po preteku petih let po izbrisu iz imenika) ugotoviti, ali je bila
določena oseba v določenem času dejansko vpisana v katerega od imenikov. Če kot stroka menite, da do
takšnih situacij v praksi ne bo prihajalo, potem je zgoraj citirana določba šestega odstavka 10. člena v redu. Če
pa menite, da bo v praksi potrebno dejstva v zvezi z vpisom v katerega od imenikov ugotavljati tudi še po preteku
5 let od dneva izbrisa iz imenika, pa predlagamo, da v šestem odstavku 10. člena ZGeoD določite trajno
hrambo osebnih podatkov, pri čemer naj bi se navedeni odstavek glasil: »(6) Podatki o posamezniku iz prvega
odstavka prejšnjega člena se po izbrisu iz imenika pooblaščenih geodetov arhivirajo. IZS zagotavlja trajno
hrambo arhiviranih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«
Pooblaščenec glede zgoraj citiranih predlaganih sprememb 36. člena ZGeoD nima pripomb.

S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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