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Številka: 007-28/2016/2 

Datum: 5. 5. 2016 

 

 

Služba Vlade RS za zakonodajo 

Ga. Maja Štefančič, sekretarka 

 

Naslov e-pošte: gp.svz@gov.si  

 

  

 

ZADEVA: Novela Zakona o državni upravi – POJASNILO 

ZVEZA: Vaš dopis št. 010-6/2016, z dne 21. 4. 2016 

 

 

 

Spoštovani, 

 

 

na podlagi vašega zaprosila za naše stališče v zvezi s prekomernim zbiranjem osebnih podatkov (EMŠO in 

DŠ) po predlogu novele Zakona o državni upravi in za pojasnila o medinstitucionalni usklajenosti glede 

predloga novele, smo natančno pregledali dosedanjo korespondenco z MJU. Pri tem smo ugotovili: 

 da smo dne 19. 1. 2016 podali neformalno stališče, ki se je nanašalo le na namen in upravljavca zbirk 

osebnih podatkov;  

 da smo dne 21. 1. 2016 podali prvo mnenje na predlog novele, v katerem v zvezi z zbiranjem EMŠO in 

DŠ v okviru centralne imeniške storitve ni bilo pripomb; 

 da smo na razširjen predlog novele dne 17. 2. 2016 podali splošno odklonilno mnenje, v katerem se 

problematika ni dotikala zbiranja EMŠO in DŠ; 

 da smo dne 15. 3. 2016 podali neformalno potrditev predloga novele. 

 

Če ste imeli v mislih centralno imeniško storitev, kar izhaja iz vašega vprašanja, zbiranje EMŠO in DŠ ni 

problematično: 

 ker gre za izvedeno zbirko osebnih podatkov, tj. za zbirko podatkov, ki ima svoj izvor v že obstoječih 

zakonitih zbirkah osebnih podatkov pri istem upravljavcu in 

 ker so za sočasno vodenje EMŠO in DŠ javnih uslužbencev v matičnih zbirkah (MFERAC, centralna 

kadrovska evidenca) na voljo pravne podlage in sta v okviru teh zbirk oba podatka tudi primerna in 

potrebna in povezovanje zgolj na podlagi imena in priimka zaposlenega ter organa zaposlitve – kar 

navajate kot možnost - ni dovolj zanesljivo in vodi v netočnost in neažurnost podatkov, pomote in 

operativne težave. Dodelitev morebitnih novih enoličnih identifikatorjev pa bi sprožila dodaten problem 

prave podlage, saj drugi organi za zbiranje in obdelavo teh novih enoličnih identifikatorjev praviloma ne 

bi imeli pravne podlage, poleg tega bi uvajanje novega enoličnega identifikatorja terjalo enoten in 

celovit pristop (struktura identifikatorja, pravila dodeljevanja/spreminjanja/odvzemanja,kontrolni 

mehanizmi itd.) po vsej državni upravi, kar bi terjalo nesorazmerno visoke stroške. 

 

Če želite konkretno in dokončno stališče, vas vljudno prosimo, da nam pošljete aktualno besedilo predloga 

novele z označbo spornega dela (lahko tudi na naslov: urban.brulc@ip-rs.si).  

 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni. 
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Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

svetovalec Informacijskega pooblaščenca 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

            informacijska pooblaščenka 

 

 

 

 

 

 

 

 


