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Zadeva: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD)
Zveza: vaš dopis št. 354-2/2015-74 in priloženo gradivo

Spoštovani,
dne 7. 10. 2015 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za posredovanje
pripomb k dodatno dopolnjenemu predlogu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPD (v
nadaljevanju: predlog zakona). Zahvaljujemo se vam za vložen trud pri pripravi zakona s ciljem zagotavljanja
ustrezne usklajenosti zakonskih določb z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Kot dogovorjeno, vam v nadaljevanju na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS,
94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) posredujemo predhodno mnenje o usklajenosti določb dopolnjenega
predloga z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke.

K 11.-15. členu (evidence in registri)
IP ugotavlja, da je predlagatelj zakona v velikem delu predlog zakona uskladil s priporočili IP, pri čemer zdaj
predlog zakona ne določa več, da bi se osebni podatki iz navedenih evidenc lahko posredovali tudi drugim
državnim organom. IP glede navedene določbe same po sebi nima pomislekov, v kolikor predlagatelj zakona
ocenjuje, da ni potrebe po tem.
Ob tem IP dodatno opozarja, da bi bilo smiselno besedilo 15. člena zapisati jasneje v delu, da se izčrpno
opredeli, katere podatke iz evidenc se lahko javno objavi za namene, kot jih opredeljuje 15. člen predloga
zakona.
K 42. členu (evidence upravljavca)
Dopolnjeni predlog zakona kljub podanim pripombam IP določa, da se za potrebe obveščanja javnosti o
lokaciji groba oziroma za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu lahko posredujejo določeni osebni podatki.
V zvezi s tem ponovno predlagamo v razmislek, da se opredeli, komu se lahko posredujejo navedeni osebni
podatki oziroma na kakšen način naj bi se obveščalo javnost npr. v primeru obveščanja o lokaciji groba
preko informacijskih tabel na pokopališču ali na drug ustrezen način ali v primeru obveščanja javnosti o
pogrebu z objavo na spletni strani upravljavca pokopališča, na spletni strani občine, v medijih ali podobno.
V izogib ponavljanju IP sicer že podanih pripomb, kot izhajajo iz mnenj št. 007-45/2015/1, z dne 19. 6. 2015
ter št. 007-45/2015/3, z dne 16. 9. 20151 (kot npr. glede uporabe pojmov in njihove nedoslednosti, glede
ohlapnosti in nedoločnosti prekrškovne določbe iz 66. člena predloga zakona), ne ponavlja.
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https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/MGRT_Zakon_o_pogrebni_in_pokopaliski_dejavnosti_sept2015.pdf
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IP na podlagi vsega navedenega predlaga, da predlog zakona ustrezno dopolnite.
Lepo vas pozdravljamo ter vam želimo uspešno delo,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav,
namestnica informacijske pooblaščenke
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