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Številka: 007-14/2017/2 

Datum: 24.1.2017 

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Direktorat za okolje 
 

 

Zadeva: Mnenje IP k osnutku predloga Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski 

izkaznici – medresorsko usklajevanje 

Zveza: vaš dopis št. 007-388/2016/12, z dne 18. 1. 2017 in priloženo gradivo 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 19. 1. 2017 prejel osnutek Predloga Pravilnika o 
dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici - medresorsko usklajevanje (v nadaljevanju: 
predlog pravilnika). 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.  
 
Uvodoma poudarjamo, da pravilnik kot podzakonski akt v skladu z 38. členom Ustave RS ne more 
predstavljati samostojne pravne podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ta mora biti 
primarno določena z zakonom. Zakon mora torej določiti namen in nabor osebnih podatkov, ki naj bi 
se zbirali in nadalje obdelovali. Podzakonski akti pa lahko predstavljajo zgolj tehnično-izvedbene 
predpise, s katerimi se urejajo same izvedbene podrobnosti zakonsko opredeljene obdelave osebnih 
podatkov. 
 
Zato izpostavljamo, da iz Zakona o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZDimS), 
ki je, kolikor lahko razberemo, sicer pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov iz predloga 
pravilnika, IP ni zasledil, da bi zakon določal tudi zbiranje podatka o datumu in kraju rojstva, kot to 
predvideva predlog pravilnika, in sicer v prilogah 2, 3 in 4. IP se zato sprašuje, kaj je pravna podlaga 
za zbiranje teh podatkov? Iz vsebine ZDimS prav tako ne izhaja, da bi upravne enote te podatke 
potrebovale v zvezi z vodenjem upravnih postopkov po ZDimS (v tem primeru bi bila lahko zakonska 
podlaga za to podana že v samem Zakonu o splošnem upravnem postopku (predvsem s 34.a in 139. 
členi)). 
 
V skladu z navedenim predlagamo, da besedilo predloga pravilnika ustrezno dopolnite. 
 
S spoštovanjem, 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

 

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 

 


