Številka: 007-94/2016/2
Datum: 12.1.2017

Ministrstvo za okolje in prostor

Zadeva: Mnenje IP k osnutku predloga Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (EVA:
2016-2550-0007)
Zveza: vaš dopis št. 007-458/2015/548 z dne 5. 12. 2016 in priloženo gradivo
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 7. 12. 2016 prejel osnutek predloga Zakona o
pooblaščenih arhitektih in inženirjih (EVA: 2016-2550-0007). Kot ugotavljamo, se na področje varstva
osebnih podatkov nanašajo med drugim členi: 8, 12, 13, 17, 18, 47 in 61. 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.
K 12. členu
IP predlaga pri tretjem odstavku 12. člena predloga zakona, ki se nanaša tudi na pridobivanje osebnih
podatkov iz uradnih evidenc, z namenom jasne opredelitve namena in obsega preverjanja podatkov
ter jasnejše opredelitve pogoja soglasja za namene preverjanja podatkov dopolnitev besedila, kot je
izpostavljeno spodaj (rdeče).
»12. člen
(strokovni izpit)
…
(3) Prijavo za pristop k izpitu se skupaj z vsemi potrebnimi dokazili vloži pri Zbornici za arhitekturo in
prostor, če gre za pridobitev poklicnega naziva pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt ali
pooblaščeni prostorski načrtovalec ali pri Inženirski zbornici Slovenije, če gre za pridobitev poklicnega
naziva pooblaščeni inženir. Popolno prijavo k izpitu je treba vložiti najmanj 30 dni pred izpitnim rokom
ali dva meseca pred izpitnim rokom, kadar se izpit opravlja tudi pisno. Pristojna poklicna zbornica
lahko za potrebe odločanja o izpolnjevanju pogojev za pristop k izpitu po uradni dolžnosti ob pisnem
soglasju posameznika vpogleda v podatke vseh uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in jih lahko zbira in obdeluje
samo za namene vodenja postopkov v okviru javnih pooblastil po tem zakonu, razen če posameznik
to izrecno odkloni. Dokazila, ki jih pristojna poklicna zbornica ne more pridobiti vpogledati po uradni
dolžnosti ali če posameznik vpogled v te podatke izrecno odkloni, mora posameznik predložiti na
poziv, v roku, ki ga določi pristojna poklicna zbornica. Če v postavljenem roku dokazila niso
predložena ali če pristojna poklicna zbornica ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje strokovnega izpita, se izda odločba o zavrnitvi pristopa k opravljanju strokovnega izpita.
… .«
Dodatno IP ugotavlja, da v zakonu ni predvideno vodenje evidence kandidatov, ki so pristopili oziroma
opravili izpit. V kolikor je vodenje takšne evidence načrtovano iz previdnosti opozarjamo, da morajo
biti v skladu z 38. členom Ustave RS takšna zbirka, njen namen ter nabor podatkov, ki bi jih
vsebovala, opredeljeni z zakonom (podzakonski akt ne zadošča).
Hkrati IP izpostavlja, da mora v primeru povezovanja zbirk osebnih podatkov (če bi bilo to slučajno
načrtovano) zakon določati katere zbirke in, za katere namene naj bi se zbirke povezovale, kateri
podatki naj bi se s povezovanjem izmenjevali ter tudi na podlagi katerega povezovalnega znaka.
Podrobneje področje povezovanja zbirk osebnih podatkov ureja ZVOP-1 v členih 84-86.
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K 13. členu
IP, podobno kot pri 12. členu predloga zakona, predlaga tudi pri četrtem odstavku 13. člena, ki se prav
tako nanaša tudi na pridobivanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc, z namenom jasne opredelitve
namena in obsega preverjanja podatkov ter jasnejše opredelitve pogoja soglasja za namene
preverjanja podatkov dopolnitev besedila, kot je izpostavljeno spodaj (rdeče).
»13. člen
(imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev)
…
(4) Pred vpisom aktivnega poklicnega naziva v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev mora
pristojna poklicna zbornica preveriti izpolnjevanje pogojev iz 9. člena tega zakona. Pristojna poklicna
zbornica lahko za potrebe vpisovanja v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev po uradni
dolžnosti ob pisnem soglasju posameznika vpogleda v podatke vseh uradnih evidenc, ki jih vodijo
upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in
jih lahko zbira in obdeluje samo za namene vodenja postopkov v okviru javnih pooblastil po tem
zakonu, razen če posameznik to izrecno odkloni. Dokazila, ki jih pristojna poklicna zbornica ne more
pridobiti vpogledati po uradni dolžnosti ali če posameznik vpogled v te podatke izrecno odkloni, mora
posameznik predložiti na poziv, v roku, ki ga določi pristojna poklicna zbornica.
…
(7) Pristojna poklicna zbornica v imeniku pooblaščenih arhitektov in inženirjev vodi naslednje osebne
podatke o vpisanih posameznikih:
- ime in priimek,
- država, kraj in datum rojstva,
- državljanstvo,
- stalno in začasno prebivališče,
- strokovni in znanstveni naziv,
- podatke o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo,
- podatke o načinu opravljanja poklicnih nalog,
- identifikacijska številka,
- podatke o opravljenem strokovnem izpitu,
- poklicni naziv, datum pridobitve in prenehanja poklicnega naziva,
- podatke o izbrisu poklicnega naziva, razlogih za izbris poklicnega naziva, mirovanju poklicnega
naziva in disciplinskih ukrepih,
- podatke o začetku in trajanju pridobivanja praktičnih izkušenj in o mentorjih kandidatov za poklicni
naziv,
- podatke o priznavanju poklicnih kvalifikacij,
- podatke o stalnem strokovnem usposabljanju,
- elektronski naslov, telefonska številka, zaposlitev in
- referenčna dela pooblaščenega arhitekta in inženirja s podatki o nazivu storitve ali del, času izvajanja
storitve ali del, pogodbeni vrednosti opravljene storitve, investicijski vrednosti objekta, velikosti
objekta, vrsti objekta glede na zahtevnost in druge značilnosti izvedene storitve ali del, ki so
pomembne za potrditev reference.
(8) Pooblaščeni arhitekti in inženirji morajo pristojni poklicni zbornici sporočiti spremembo podatkov, ki
se vpisujejo v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev in sicer najpozneje v 15 dneh po nastanku
spremembe.
(9) Podatek iz zadnje alineje sedmega odstavka tega člena se v imenik pooblaščenih arhitektov in
inženirjev vpisuje le na podlagi izrecne zahteve pooblaščenega arhitekta in inženirja, na podlagi
ustreznih dokazil o pridobitvi reference.
(10) Pristojni poklicni zbornici postopek vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev
uredita s pravilnikom, ki ga sprejmeta v soglasju z ministrom.«
K 14. členu
Iz vsebine predloga zakona ni razvidno, katera številka je mišljena kot identifikacijska številka, ki je
omenjena na več mestih npr. v 13., 14., 17. in 61. členu. IP na tej podlagi domneva, da gre za novo
številko, ki se pooblaščenim arhitektom in inženirjem določi ob vpisu v imenik in ne za katero od že
obstoječih identifikacijskih številk fizičnih oseb, kot npr. EMŠO in davčna številka. IP zato zgolj iz
previdnosti dodaja, da bi javnost podatka o identifikacijski številki lahko bila sporna in pomenila
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nesorazmeren poseg v zasebnost posameznika v primeru, da bi se kot identifikacijska številka
uporabila, katera od zakonsko opredeljenih številk fizičnih oseb npr. EMŠO, davčna številka, ZZZS
številka.
Glede pravice vpogleda IP predlaga, da se v izogib težavam v praksi glede na to, da ni videti razloga
za izrecno omejitev pravice do pridobivanja podatkov iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev v
tretjem odstavku besedilo dopolni na način, da se glede na naravo tovrstnih zahtevkov in morebitne
kasnejše informacijski drugače podprte rešitve pravico do vpogleda in izpisa spremeni, v vsebinsko
širši pojem 'pravico do pridobivanja vseh podatkov iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki
jih potrebujejo za namene izvrševanja svojih z zakonom določenih nalog, …'. Prav tako IP glede na
namene navedenega imenika, če za to ni posebnih drugih IP neznanih zadržkov, predlaga, da se tudi
zadnji del tega stavka, ki določa pravico do pridobivanja podatkov s strani državnih organov, razširi
tudi na morebitne druge subjekte, ki imajo za pridobivanje teh podatkov zakonsko podlago in se
posledično zapiše vsebinsko širše kot npr.: 'in vsi drugi subjekti, ki so do pridobivanja podatkov
upravičeni na podlagi zakona' (v ta krog bi npr. sodilo pridobivanje podatkov s strani odvetnikov na
podlagi 10.a člena Zakona o odvetništvu).
K 47. členu
IP v zvezi z besedilo 47. člena predloga zakona, ki se nanaša na pridobivanje osebnih podatkov za
namene disciplinskega postopka, predlaga dopolnitev besedila, kot navaja spodaj (rdeče) s ciljem
zagotavljanja sorazmernosti obdelave podatkov glede na namen obdelave podatkov.
»47. člen
(disciplinski postopek)
…
(13) Disciplinski organi, sodišča, državni organi in organi lokalnih skupnosti so zavezani k medsebojni
pomoči v okviru svojih zakonsko opredeljenih področij delovanja. Podatke, ki jih potrebuje pristojna
poklicna zbornica v posamični zadevi, so brez privolitve posameznika, na katerega se podatki
nanašajo, dolžni na njeno utemeljeno zahtevo posredovati brezplačno v roku 15 dni od dneva, ko
prejmejo pisno zahtevo pristojne poklicne zbornice.
… .«
V skladu z navedenim predlagamo, da besedilo predloga sprememb zakona 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
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