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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

n« 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo ura° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva'c 

/ 



DELOVNA TELESA 

USTAVNA KOMISIJA 

pon očilo 

l PRIPRAVI PREDLOGA USTAVNEGA 

fAKONA ZA SPREMEMB0121. IN 140. 

ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

" EpA 702 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

i s ta ena komisija 

Številka: 001-02/89-2/168, EPA 702- 
Ljubljana, 30. 6. 2004 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 180. člena, v povezavi z 42. členom 

Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2002 in 
60/2004), daje Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

O PRIPRAVI PREDLOGA USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 121. IN 140. 
ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija je na 3. nujni seji, dne 30. 6. 2004, obravnavala delovno besedilo 
predloga Ustavnega zakona o spremembi 121. in 140. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki je bilo pripravljeno na podlagi sprejetih stališč Državnega zbora 
Republike Slovenije o osnutku ustavnega zakona za spremembo 121., 140., in 143. 
Člena ustave, z dne 23. 6. 2004. 

'"12004 poročevalec, št. 88 



DELOVNA TEIESA 

USTAVNA KOMISIJA 

Ustavna komisija je dne 30. 6. 2004 prejela mnenje Komisije državnega sveta za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki poudarja, "da samo spremembe 121. in 
140. člena ustave ne zadostujeta za ustanavljanje pokrajin, ampak je za to potrebna 
sprememba 143. člena, ki sedaj onemogoča ustanavljanje pokrajin na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije". Komisija med drugim meni, da nima smisla nad3ljevati 
postopka za sprejem ustavnih sprememb na področju lokalne in regionalne 
samouprave, če se ne spremeni tudi 143. člen ustave. Zato predlaga, da se ponovno 
preuči možnost, ali obstajata v Državnem zboru politični konsenz in volja za 
spremembo 143. člena ustave, saj bi le tako prišli do pokrajin kot nosilk regionalnega 
razvoja. S tem bi omogočili decentralizacijo oblasti v upravno administrativnem 
smislu in decentralizacijo javnih financ oziroma dekoncentracijo javne uprave in 
javnih financ. V svojem mnenju pa se je komisija opredelila tudi do zavrnjenega 
stališča Ustavne komisije do spremembe 143. člena ustave. 

Predstavnica Vlade je poudarila, da je sprememba 121. člena pripravljena tako, da je 
lahko sprejeta tudi brez sprememb ostalih členov ustave, ki so predlagani v 
vsebinskem sklopu lokalne samouprave. Kot izhaja že iz obrazložitve osnutka 
ustavnega zakona ima sprememba 121. člena namen omogočiti tudi dekoncentracijo 
državnih nalog na upravne okraje, kar po sedanji veljavni ureditvi ni možno, kar 
pomeni, da tudi ni možno izpeljati reforme državne uprave. 

V razpravi, ki je razvidna iz magnetograma, je bilo poudarjeno: 
razprava na seji Državnega zbora je pokazala na odprte dileme pri sprejemanju 
predlaganih sprememb ustave. Obrazložitev predstavnice vlade je točna, saj 
predlagano besedilo 121. člena omogoča dekoncentracijo državne oblasti. Pri 
140. členu pa bi kazalo sedanje besedilo spremeniti tako, da bi se glasilo: "Po 
predhodnem soglasju občin lahko država z zakonom prenese na občino ali več 
občin opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi 
tudi sredstva.". 
zastavlja se vprašanje, ali je po neuspelih poskusih v do sedaj opravljenem 
ustavnorevizijskem postopku sploh smiselno spreminjati le 121. in 140. člen, saj 
sta ti predlagani spremembi le "lepotna popravka". Sedanja organiziranost 
upravnih enot ne povzroča posebnih težav; slednje pa bi bilo moč odpraviti 
predvsem z reorganizacijo in s tem zagotoviti boljšo učinkovitost delovanja 
uprave. Zato spreminjanje 121. člena ni potrebno. Pri predlagani spremembi 
140. člena pa bi bilo smiselno razmisliti o dopolnilu, ki bi na ustavni ravni 
zavezal državo, da ob določanju novih obveznosti občin (iz državne pristojnosti) 
hkrati zagotovi tudi finančna sredstva za izvajanje teh zadolžitev. 

V razpravo se je vključil tudi dr. Miro Cerar, koordinator Strokovne skupine in zunanji 
strokovnjak za ustavna vprašanja, ki je prisotne opozoril, da ob upoštevanju določb 
poslovnika, nadalje zelo določne in v tem smislu zavezujoče vsebine sprejetih stališč 
Državnega zbora ter dosedanje parlamentarne prakse Ustavna komisija ne sme 
bistveno spreminjati teh stališč Državnega zbora (kot je bilo predlagano v razpravi) in 
posledično predlagano besedilo ustavnega zakona. V tem konkretnem primeru bi bili 
v besedilu predloga ustavnega zakona dopustni le tisti nujni popravki, ki bi odpravljali 
morebitno medsebojno neusklajenost v ustavnem zakonu ali neusklajenost vsebine 
ustavnega zakona z drugimi določbami ustave ter takšni popravki, ki bi bili zgolj 
redakcijskega značaja. Nazadnje je še pojasnil, da Strokovna skupina ni pripravila 
novega mnenja ker |e v zadnjih mnenjih že pojasnila svoj odklonilen odnos do 
takšnega parcialnega urejanja področja lokalne samouprave na ustavnem nivoju. 

poročevalec, št. 88 4 3. 



DELOVNA TELfSA 

USTAVNA KOMISIJA 

Ustavna komisija je nato prešla na odločanje o predlogu Ustavnega zakona o 
spremembi 121. in 140. člena Ustave Republike Slovenije, ki se glasi: 

"I. 

1. člen 

V 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(javno pooblastilo)« 

Prvi odstavek se črta. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.« 

2. člen 

V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi 
sredstva.«. 

II. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike 
Slovenije.", 

in ga ni sprejela z dvotretjinsko večino glasov vseh članov Ustavne komisije 
(13 ZA, 2 PROTI). 

Upoštevaje dosedanjo razpravo na sejah Ustavne komisije in Državnega zbora o 
osnutku ustavnega zakona za predmetne spremembe ustave ter zgoraj navedeno 
odločitev, je Ustavna komisija na podlagi drugega odstavka 180. člena poslovnika 
odločala o predlogu naslednjega sklepa: 

"Postopek za spremembo 121., 140. in 143. člena ustave (EPA 702-III) je končan." 

'n ga je sprejela (4 ZA, 0 PROTI). 

5 poročevalec, št. 88 



DELOVNA 1ELESA 

USTAVNA KOMISIJA 

Ustavna komisija zato predlaga Državnemu zboru, da po končani obravnavi tega 
poročila na podlagi drugega odstavka 180. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejme naslednji sklep: 

"Postopek za spremembo 121., 140. in 143. člena ustave (EPA 702-III) je 
končan." 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil France Cukjati, podpredsednik 
Ustavne komisije. 

Sekretar: Podpredsednik: 
Boris Vrišer, l.r. France Cukjati, l.r. 

3- poročevalec, št. 88 
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^0dBQR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

P°roči|0 k 

predlogu zakona o spremembah in 

"»POLNITVAH ZAKONA O MEROSLOVJU 

(ZKIer-1 A) 

sNšani postopek - EPA 1317 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

' ''Ibitr Z£t uuititm. sni s t m, iiiimlinn. zimnosl in s/joti 

Številka: 316-01 / 93 - 0001 / 0005 
Ljubljana, 29. junija 2004 

EPA 1317-111 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično 
delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o meroslovju (ZMer-1A) 

' skrajšani postopek - 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 32. redni seji 24. 
junija 2004 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
meroslovju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po 
skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 112. redni seji 27. maja 2004 
sklenil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 



[ IEL0VNA1ELESJ J 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORL* 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da se s 
predlagano novelo uvajajo predvsem naslednje spremembe in novosti: 

- možnost imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti in 
overitve se razširja tudi na samostojne podjetnike posameznike; 
odločbo o imenovanju izda direktor Urada RS za meroslovje in ne več pristojni 
minister. S tem se bo postopek imenovanja skrajšal, pravna varnost strank v 
postopku pa se bo povečala, saj bo poleg upravnega spora strankam na voljo 
še pritožba zoper odločbo Urada; 

- meroslovni nadzor bo v izključni pristojnosti Urada, ki sodeluje z vsemi 
inšpekcijami v drugih ministrstvih. Cilj take ureditve je povečati strokovni 
pristop pri izvajanju meroslovnega nadzora ter njegovo učinkovitost oziroma 
ekonomičnost. Glede na novo zakonodajo na področju inšpekcij je treba 
uskladiti status pooblaščenih delavcev Urada. Tako bi na Uradu imeli dve vrsti 
pooblaščenih uradnih oseb: inšpektorje z najmanj visoko strokovno izobrazbo, 
ki bi izvajali meroslovni nadzor v zahtevnejših postopkih, in meroslovne 
nadzornike z najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ki bi bili pooblaščeni za 
nadzor v manj zahtevnih postopkih; 

- predlog zakona realneje določa zahteve glede količin in označevanja 
predpakiranih izdelkov ter uvaja zahteve glede notranje dokumentacije o 
količinski kontroli in uporabi ustreznih meril; 

- novost so določila o uporabi znaka EGS na predpakiranih izdelkih ter o 
merilnih steklenicah, ki se uveljavljajo z vstopom Republike Slovenije v 
Evropsko unijo; 

- kazenske določbe se usklajujejo z novim Zakonom o prekrških. 

Opozoril je, da sistem imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti in 
oventev ter organizacija meroslovnega nadzora nista predmet harmonizacije, 
povezane s pravnim redom Evropske unije, temveč je prepuščeno presoji vsake 
članice, da ti dve področji uredi z upoštevanjem nacionalnih potreb in zmožnosti. 

Predstavnica Zakonodajno pravne službe je opozorila na naslednje pripombe iz 
njihovega pisnega mnenja: 

- k 1. in 2. členu: sprememba 1. člena je predlagana zaradi reorganizacije 
Urada za standardizacijo in meroslovje v Urad za meroslovje, ki je bila 
opravljena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Toda ta ureditev je bila s 
sprejemom novega Zakona o državni upravi (ZDU-1) v celoti razveljavljena. Z 
ZDU-1 je bil v naš pravni red uveden povsem nov koncept ustanavljanja 
organov v sestavi in prenesen v pristojnost Vlade, ki je z Uredbo o organih v 
sestavi ministrstev določila organe v sestavi in njihova delovna področja. Urad 
za meroslovje je s to uredbo tako že določen kot organ v sestavi Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport, zato pristojnosti in odgovornosti Urada v tem 
zakonu ni treba ponovno urejati; 
k 4. členu: na Urad se prenaša pristojnost imenovanja subjekta, ki naj bi 
ugotavljal skladnost (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik), kar 
je s pravno-sistemskega vidika vprašljiva rešitev, saj gre v tem primeru za 
prenos javnega pooblastila, katerega podrobnosti bi lahko določil minister 

poročevalec, št. 88 8 
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DELOVNA TELESA 

2PbOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

- k 13. členu: po predlaganem novem 18.a členu naj bi določene naloge 
meroslovnega nadzora (enostavni postopki, preprečevanje in odkrivanje 
prekrškov ter izdaja plačilnih nalogov) opravljali meroslovni nadzorniki kot 
pooblaščene uradne osebe Urada, pri čemer kriterij zahtevnosti postopkov ni 
jasno opredeljen. 

Predstavnik predlagatelja je odgovoril na pripombe Zakonodajno pravne službe: 

• k 1. in 2. členu: okvirne pristojnosti Urada so sicer res določene z vladno 
uredbo, vendar je po mnenju predlagatelja v tem zakonu bolje poimensko 
navesti, delovanje katerega organa se z njim ureja, saj se ga s tem 
poenostavi in približa uporabnikom; 

■ k 4. členu: drobljenje postopka na Urad in Ministrstvo ne bi bilo racionalno, 
zato naj ga v celoti izvaja strokovna institucija, to je Urad; 
k 13. členu: merilo za razlikovanje postopkov je predvsem v tem, da se v 
enostavnih postopkih dejstva ugotavljajo na samem mestu meroslovnega 
nadzora. 

• * * 

V nadaljevanju je Odbor sprejel: 

1- amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLSD in Poslanske 
skupine DeSUS k 3., 5., 8., 10., 13., 14. in 20. členu; 

2. svoje amandmaje: 

amandma k 4. članu 

V prvem odstavku spremenjenega 10. člena se besedi "ugotavljanje skladnosti" 
nadomestita z besedilom "opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru uaotavljania 
skladnosti". 

y dnJgem odstavku se besedi "ugotavljanje skladnosti" nadomestita z besedilom 
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka". 

Obrazložitpv 
Na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe se s predlagano spremembo v 10. 
členu jasneje določi, da ne gre za prenos upravnih nalog, ampak le za strokovno- 
tennične naloge v okviru ugotavljanja skladnosti. 

• folij *004 
poročevalec, št. 88 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

amandma na amandma k 10. členu 

V amandmaju k 10. členu se v prvem odstavku besedilo "Evropske gospodarske 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: znak EGS)" nadomesti z besedilom ki kaže na 
poreklo iz Evropske skupnosti", beseda "EGS" pa z besedami "iz prejšnjega 
odstavka". 
V zadnjem odstavku pa se beseda "EGS" nadomesti z besedami "iz šestega 
odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 
Z opisnim navajanjem znaka je upoštevana pripomba Zakonodajno pravne službe. 

amandma k 19. členu 

V drugem odstavku spremenjenega 26. člena se 2. in 3. točka črtata, dosedanja 4. 
točka pa postane 2. točka. 

Obrazložitev: 
Na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe se z amandmajem črtajo določbe, ki 
ponovitev prekrškov iz 27. člena sankcionirajo kot samostojen prekršek, črta se tudi 
določba v zvezi z množičnimi merili, saj ni razloga za strožje kaznovanje prekrškov, 
ki se nanašajo na to kategorijo meril. 

amandma na amandma k 20. členu 

V amandmaju k 20. členu se besedilo "če o uporabi znaka EGS pisno ne obvesti 
Urada (sedmi odstavek 16. člena);" nadomesti z besedilom "5. če o uporabi znaka iz 
šestega odstavka 16. člena pisno ne obvesti Urada (sedmi odstavek 16. člena);" 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

amandma k 21. členu 

V drugem odstavku se v prvi alinei 1. točke se besedilo za besedama "denarno 
kaznijo" nadomesti z besedilom "od 300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev za 
prekrške iz prvega odstavka 26. člena zakona in denarno kaznijo od 1.000.000 
tolarjev do 5.000.000 tolarjev za prekrške iz drugega odstavka 26. člena zakona". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je oblikovana na podlagi mnenja Zakonodajno pravne 
službe. 

poročevalec, št. 88 10 7. 
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DELOVNA TELESA 

ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPOR" 

Amandma Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLSD in Poslanske skupine 
DeSUS k 19. členu je s sprejetjem amandmaja Odbora k temu členu postal 
brezpredmeten. 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. 
Svetovalka 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 
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DELOVNA TELESA 

DBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O MEROSLOVJU 

1. člen 

V Zakonu o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon ureja točna in mednarodno usklajena merjenja, sistem merskih enot, etalone, 
merilne instrumente, veljavnost listin in znakov skladnosti, meroslovne zahteve za 
predpakirane izdelke in meroslovni nadzor ter pristojnosti in odgovornosti Urada 
Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad).«. 

2. člen 

V drugem odstavku 4. člena se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi: 

»pripravlja predloge predpisov s področja meroslovja;«. 

Dosedanja šesta alinea, ki postane sedma alinea se spremeni tako, da se glasi: 

»sodeluje pri pripravi predpisov iz pristojnosti drugih ministrstev v zvezi z meroslovnimi 
vprašanji oziroma kadar je za izvedbo teh predpisov treba vzpostaviti ali vzdrževati 
meroslovno infrastrukturo;«. 

Dosedanje sedma, osma, deveta in deseta alinea postanejo osma, deveta, deseta in 
enajsta alinea. 

3. člen 

V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Merilo, ki Je v uporabi, je treba uporabljati v skladu z zahtevami, pogoji In 
omejitvami, določenimi v listinah o skladnosti z meroslovnimi predpisi, ter v 
skladu z navodilom proizvajalca za uporabo. « 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

4. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Urad lahko za opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru ugotavljanja 
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skladnosti imenuje tudi pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika 
posameznika. 

Urad lahko za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka imenuje le pravno osebo 
oziroma samostojnega podjetnika posameznika, katerega usposobljenost za 
delovanje je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije. Minister, pristojen 
za meroslovje, s predpisom določi zahteve za imenovanje, postopek imenovanja, 
naloge imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov 
ter način nadzora nad izpolnjevanjem zahtev za imenovanje.«. 

5. člen 

Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Izredno overitev zagotovi imetnik merila.« 

6. člen 

Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Redne in izredne overitve izvaja Urad ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik 
posameznik, ki ga imenuje Urad. 

Urad lahko za redne in izredne overitve imenuje le pravno osebo oziroma samostojnega 
podjetnika posameznika, katerega usposobljenost za delovanje je bila predhodno 
preverjena po pravilih akreditacije.«. 

črta se tretji odstavek. 

Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom določi zahteve za imenovanje, postopek 
Imenovanja, naloge imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov 
posameznikov in način nadzora nad izpolnjevanjem zahtev za imenovanje.«. 

7. člen 

V naslovu VII. poglavja se črtata vejica in besedilo »izdanih v tujini«. 

8. člen 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, če so bili 
izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala Republika 
Slovenija.« 

Črtata se drugi in tretji odstavek. 

9. člen 

Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»Meroslovne zahteve za preapakirane izdelke«. 

10. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predpakirani izdelki v smislu tega zakona so predpaklrani proizvodi, vključno s 
predpakiranimi tekočinami, v poljubni embalaži, ki so pakirani v odsotnosti kupca, 
pri čemer količine izdelka brez odpiranja ali spremembe embalaže ni mogoče 
spremeniti. 

Če se za predpakirane izdelke kot embalaža uporabljajo merilne steklenice, 
morajo imeti le-te take meroslovne lastnosti, da jih je mogoče uporabljati kot 
merila. 

Proizvajalec merilnih steklenic mora na Uradu vložiti vlogo za odobritev 
evidenčnega znaka za odtis na merilne steklenice. 

Količine oziroma prostornine predpakiranih izdelkov in merilne steklenice v 
prometu morajo biti pod meroslovnim nadzorom. Odgovorni za pakiranje ali 
proizvodnjo morajo brezplačno zagotoviti potrebne vzorce za nadzor skladnosti 
predpakiranih izdelkov s predpisanimi meroslovnimi zahtevami. 

Predpakirani izdelki in merilne steklenice smejo biti dani v promet ali biti 
pripravljeni za dajanje v promet, če: 
- so količine ali prostornine ustrezne, 

so pravilno označeni, 
- so bili meritve in pregledi izvedeni z ustreznimi merili, 
- imajo odgovorni za pakiranje ali proizvodnjo ustrezno dokumentacijo o 
Izvajanju notranje kontrole. 

Predpakirani izdelki so lahko označeni z znakom, ki kaže na poreklo iz Evropske 
skupnosti, če izpolnjujejo posebne zahteve, ki se nanašajo na njihove količine ali 
prostornine. 
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Tisti, ki uporablja znak iz prejšnjega odstavka, mora o tem pisno obvestiti Urad. 

Minister, pristojen za meroslovje, natančneje določi meroslovne zahteve za 
predpakirane izdelke ter merilne steklenice, posebne zahteve za predpakirane 
izdelke, ki so lahko označeni z znakom iz šestega odstavka tega člena, način 
izvajanja meroslovnega nadzora, označevanje, odgovornosti za pakiranje oziroma 
proizvodnjo in dajanje v promet, referenčno metodo za pregled ter stopnje 
nazivnih količin vsebine oziroma prostornin posod določenih vrst predpakiranih 
izdelkov.«. 

11. člen 

Prvi in drugi odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»Za ugotavljanje skladnosti in overitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad ali pravne 
osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki jih imenuje Urad, se plačujejo 
stroški. 

Pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki jih imenuje Urad, plačujejo 
Uradu stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih 
podjetnikov posameznikov (nadzor in podporna infrastruktura).«. 

12. člen 

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Meroslovni nadzor nad merili v prometu in uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi 
steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot izvaja Urad.«. 

Na koncu drugega odstavka se doda naslednji stavek: 

»Inšpekcijski organi so dolžni sodelovati z Uradom na področju meroslovnega nadzora 
neposredno in preko Inšpekcijskega sveta.«. 

V tretjem odstavku se za besedo »in« črta besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim 
za trgovino, predpiše način nadzora nad«. 

13. člen 

Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita: 

»18.a člen 

Naloge meroslovnega nadzora nad merili v prometu oziroma uporabi, 
Predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih 
enot izvajajo pooblaščene uradne osebe Urada. 
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Pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega odstavka sta inšpektor in meroslovni 
nadzornik. 

Meroslovni nadzornik vodi enostavne postopke meroslovnega nadzora pred 
izdajo odločbe, preprečuje in odkriva prekrške ter izdaja plačilne naloge. 

Inšpektor izvaja zahtevnejše postopke meroslovnega nadzora, odreja ukrepe za 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, preprečuje in odkriva 
prekrške ter izvaja druge ukrepe in dejanja po predpisih o prekrških in predpisih o 
inšpekcijskem nadzoru. 

18.b člen 

Inšpektor je lahko, kdor ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ter opravljen 
izpit za inšpektorja. 

Meroslovni nadzornik je lahko, kdor ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo ter 
strokovni izpit za meroslovnega nadzornika. 

Pooblaščena uradna oseba, ki nima strokovnega izpita, ga mora opraviti v roku 
enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja oziroma razporeditve na delovno 
mesto meroslovnega nadzornika. 

Pooblaščena uradna oseba se razreši, če v predpisanem roku iz razlogov, ki so na 
njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita za inšpektorja oziroma meroslovnega 
nadzornika. 

Pooblaščene uradne osebe morajo stalno izpopolnjevati svoje strokovno znanje, 
se usposabljati in udeleževati preverjanj strokovne usposobljenosti. 

Vsebino in način izvajanja strokovnega izpita za inšpektorja oziroma 
meroslovnega nadzornika ter vsebino in način preverjanja strokovne 
usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb predpiše minister, pristojen za 
meroslovje.«. 

14. člen 

19. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da merilo ne ustreza zahtevam tega zakona ter 
meroslovnim in tehničnim zahtevam predpisov, izdanih na njegovi podlagi, izda 
odločbo, s katero odloči, da se merilo umakne iz uporabe oziroma prometa do 
odprave pomanjkljivosti. 
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Inšpektor z odločbo prepove promet predpakiranih izdelkov ali merilnih steklenic, 
če ne izpolnjujejo zahtev tega zakona ter zahtev predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi, ko gre za določbe, ki se nanašajo na ustreznost dejanskih količin vsebin 
predpakiranih izdelkov ali dejanskih prostornin merilnih steklenic, ter če niso 
označeni skladno z določili teh predpisov. 

Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da se merske enote uporabljajo v nasprotju s 
predpisom iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena tega zakona, z odločbo naloži 
kršitelju, da v določenem roku odpravi ugotovljeno nepravilnost 

Meroslovni nadzornik lahko vodi postopke iz prvega, drugega in tretja odstavka 
tega člena samo v primerih iz tretjega odstavka 18 a. člena tega zakona. 

če inšpektor pri nadzoru oceni, da je glede na pomen kršitve opozorilo zadosten 
ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na kršitev in na njene posledice ter 
določi rok za njeno odpravo. Svoje ugotovitve, Izrečeno opozorilo ter rok za 
odpravo kršitve navede v zapisnik. Ce kršitev ni odpravljena v določenem roku in 
za to ni opravičljivega razloga, inšpektor izda odločbo iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena. 

Zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

Pri opravljanju meroslovnega nadzora ima pooblaščena uradna oseba pravico 
vstopiti v poslovne ali proizvodne prostore ter vozila, kjer se nahajajo merila, 
predpakirani izdelki ali merilne steklenice.«. 

15. člen 

20., 21. in 22. člen se črtajo. 

16. člen 

V prvem odstavku 23. člena se za besedo »prepovedi« črtata besedi »ali omejitvi«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Predpakirane izdelke in merilne steklenice, za katere je bila izdana odločba o 
prepovedi dajanja v promet, je treba posebej označiti ali ločiti od izdelkov, ki izpolnjujejo 
Predpisane zahteve.«. 
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17. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Urad izvaja nadzor nad pravno osebo oziroma samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ki ga je imenoval, v tistem delu, na katerega se imenovanje nanaša. 

če Urad ugotovi, da pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga je 
imenoval, ne dela v skladu s predpisi ali da ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje, 
lahko razveljavi odločbo o imenovanju.«. 

18. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Minister, pristojen za meroslovje, predpiše način izvajanja nadzora nad delom 
imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov ter vsebino in 
obliko uradne izkaznice, s katero se izkažejo pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo 
meroslovni nadzor.«. 

19. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. če v Republiki Sloveniji uporablja merske enote, ki niso predpisane s tem 
zakonom oziroma predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona (6. člen); 

2. če ne ravna v skladu z odločbo, ki jo je Izdala pooblaščena uradna oseba Urada 
(prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena). 

Z globo od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. če da v promet in uporabo merila, ki ne izpolnjujejo zahtev tega zakona ter 
meroslovnlh in tehničnih zahtev predpisov, ki jih minister, pristojen za 
meroslovje, Izda na podlagi tega zakona, In za katera njihova skladnost ni bila 
ugotovljena po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti oziroma 
niso označena oziroma zanje ni bila izdana listina o skladnosti z meroslovnimi 
predpisi (prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena); 
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2. če izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, redne ali izredne overitve meril 
oziroma, če s svojimi oglaševalskimi sporočili imetnike meril oziroma kupce 
storitev zavaja, da lahko izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, redne ali izredne 
overitve meril čeprav za te storitve ni imenovan (10. in 14. člen), če z listino o 
umerjanju (kalibraciji) namesto z redno overitvijo potrjuje, da merilo izpolnjuje 
predpisane meroslovne zahteve (tretji odstavek 11. člena) aH če za označitev meril 
uporablja namesto oznak iz 13. člena tega zakona, oznake, ki bi se zaradi njihove 
oblike oziroma izgleda lahko z njimi zamenjale. 

Z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna 
oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna 
oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz 
drugega odstavka tega člena.«. 

20. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. če uporablja merilo, za katerega ni bila ugotovljena skladnost po predpisanih 
načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki ni označeno oziroma nima 
veljavne listine o skladnosti (tretji odstavek 9. člena); 

2. če ne zagotovi redne (četrti odstavek 11. člena) ali izredne overitve (drugi 
odstavek 12. člena) merila; 

3. če uporablja merilo, za katerega je nehala veljati oznaka redne oziroma izredne 
overitve oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpisi (tretji in četrti odstavek 
13. člena); 

4. če ne uporablja merila v skladu z zahtevami, pogoji in omejitvami, ki so 
določeni v listini, izdani v postopku ugotavljanja skladnosti, ter v skladu z navodili 
za uporabo (četrti odstavek 9. člena); 

5. če o uporabi znaka iz šestega odstavka 16. člena pisno ne obvesti Urada (sedmi 
odstavek 16. člena); 

6- če ne vloži vloge za odobritev evidenčnega znaka za odtis na merilne steklenice 
(tretji odstavek 16. člena); 
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7. če da v promet ali pripravi za dajanje v promet predpakirane izdelke ali merilne 
steklenice v nasprotju z zahtevami petega odstavka 16. člena. 

Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba v 
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Višina globe iz 19. in 20. člena tega zakona se začne uporabljati z začetkom 
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03). 

Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za: 

1. prekršek iz 19. člena tega zakona: 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 

od 300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev za prekrške iz prvega odstavka 26. člena 
zakona in denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev za prekrške 
iz drugega odstavka 26. člena zakona, 

odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 
400.000 tolarjev, 

2. prekršek iz 20. člena tega zakona: 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 

50.000 tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 25.000 tolarjev. 

Določbe 19. in 20. člena tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se začnejo uporabljati z 
dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03). 

22. člen 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise iz 4., 6., 10.. 13. in 18. člena tega 
zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

23. člen 

Odločbe o imenovanju, ki jih je izdal minister na podlagi 10. in 14. člena tega zakona, 
veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti. 
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24. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki 
izvajajo strokovne naloge merosiovnega nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki so 
označeni z znakom EGS (Uradni list RS, št 65/03). 

25. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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7. če da v promet aii pripravi za dajanje v promet predpakirane izdelke ali merilne 
steklenice v nasprotju z zahtevami petega odstavka 16. člena. 

Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba v 
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Višina globe iz 19. in 20. člena tega zakona se začne uporabljati z začetkom 
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03). 

Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za: 

1. prekršek iz 19. člena tega zakona: 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 

od 300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev za prekrške iz prvega odstavka 26. člena 
zakona in denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev za prekrške 
iz drugega odstavka 26. člena zakona, 
- odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 
400.000 tolarjev, 

2. prekršek iz 20. člena tega zakona: 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 

50.000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 25.000 tolarjev. 

Določbe 19. in 20. člena tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se začnejo uporabljati z 
dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

22. člen 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise iz 4., 6., 10., 13. in 18. člena tega 
zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

23. člen 

Odločbe o imenovanju, ki jih je izdal minister na podlagi 10. in 14. člena tega zakona, 
veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti. 
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^°DBQR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

24. člen 

2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki 
izvajajo strokovne naloge meroslovnega nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki so 
označeni z znakom EGS (Uradni list RS, št 65/03). 

25. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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DELOVNA 1ELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

p°roči|0 

K PREDLOGU ZAKONA 0 UKINITVI 

AGENCIJE REPUDLIKE SLOVENIJE ZA 

REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ (ZUARLPP) 

' sNšani postopek - EPA 1304 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 
Odbnr za tinnncc in monetarna politiko 

Številka: 450-01/04-5/1 EPA 1364-111 
Ljubljana, 1. 7. 2004 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o ukinitvi Agencije Republike Slovenije 
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 50. 
seji, dne 30. 6. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o ukinitvi 
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada 
Republike Slovenije, s predlogom, da se predloženi zakon obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku. 

Kolegij predsednika državnega zbora je o tem, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, odločil na svoji seji dne 4. 6. 2004. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi 
zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno- 
tehničnega vidika in podala pripombe k določbam 1., 2., 3. in 4. člena. Odbor je te 
pripombe upošteval ob sprejemanju svojih amandmajev, navedenih v nadaljevanju tega 
poročila. 

Seji odbora so prisostvovale predstavnice Ministrstva za finance ter Zakonodajno- 
pravne službe. 

V uvodni dopolnilni obrazložitvi členov je predstavnica predlagatelja zakona 
opozorila na razlog, zaradi katerega je v predlaganem zakonskem besedilu potrebno z 
amandmaji, ki naj bi jih sprejel odbor, preoblikovati skoraj vse člene. Pripravljalci 
predloženega zakona so namreč njegovo uveljavitev predvideli še pred iztekom 
mandata predsednika in članov Sveta agencije ter mandata obeh imenovanih 
funkcionark, torej generalne direktorice agencije in njene namestnice, kar bi pomenilo, 
da bi moral državni zbor o tem predlogu zakona odločati že na svoji junijski seji. Dejstvo, 
da bo državni zbor ta zakonski predlog obravnaval na seji v juliju, v katerem izteče tudi 
omenjeni mandat, pa nujno vpliva tudi na potrebno drugačno oblikovanje zakonskega 
besedila. 

Odbor je tako v skladu s 131. členom poslovnika državnega zbora na podlagi pripomb 
Zakonodajno-pravne službe sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 1. členu: 
' \ 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

'Ta zakon ureja prenehanje Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija), prenehanje nalog revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij in določa pooblastila za dokončanje zadev s tega 
področja ter nadaljevanje vseh sporov, v katerih nastopa Agencija kot stranka v 
postopku.". 

Obrazložitev: 
Predvidene obveznosti Agencije v 4. členu predlaganega zakonskega besedila, ki jih 
bo Agencija dolžna izpolniti pred prenehanjem poslovanja, bi bile ob osnovni rešitvi v 
1. členu neizvedljive. Zato je potrebno predlagane rešitve vsebinsko preoblikovati in 
predstaviti predmet urejanja, spremeniti pa tudi rok uveljavitve predlaganega zakona 
ter določiti pooblastilo za izvedbo nalog v zvezi z obveznostmi predvidenimi v 4. 
členu tega predloga zakona (saj mandat generalni direktorici in njeni namestnici kot 
tudi svetu Agencije preneha s 14.7.2004). 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

K 2. členu: 

Doda se prvi odstavek, ki se glasi: 

"Agencija preneha s poslovanjem 31.7.2004 in s 1.8.2004 preneha obstajati." 

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Zaradi jasnosti prehoda pravic in obveznosti Agencije na Republiko Slovenijo ter 
pooblastil za nadaljevanje nedokončanih postopkov je potrebno natančno določiti 
dan prenehanja poslovanja in dan prenehanja obstoja Agencije. 

K 3. členu: 

F'rvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V nedokončane pravde in upravne spore, v katerih nastopa Agencija kot stranka v 
postopku, namesto Agencije vstopi in jih nadaljuje Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije." 

V drugem odstavku se besedilo druge in tretje alinee spremeni tako, da se glasi: 

odpravi pravne posledice sklepa o uvedbi revizije, ki bi ga bilo potrebno odpraviti na 
podlagi odločbe v upravnem sporu; 

- prevzeme gradivo trajnega dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko gradivo.". 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Javno arhivsko gradivo Agencije prevzame z dnem prenehanja njenega poslovanja 
Arhiv Republike Slovenije." 

Qbra?l<?žitey: 
Predlagane spremembe so potrebne zaradi jasne določitve nalog in pooblastil 
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije v zvezi z zadevami v upravnem 
sporu in zadevami, o katerih teče pravdni postopek. Ostale spremembe so 
redakcijske narave in Domenijo uskladitev z zakonom o arhivskem gradivu in arhivih 
(Uradni list RS, št. 20/97, 32/97-popr. in 24/03). 

K 4. členu: ♦ 

členi se spremeni tako, da se glasi: 

"Agencija izdela zadnje poročilo o delu in inventuro v skladu z 39. členom Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C) na dan 31.7.2004. 

Inventuro iz prejšnjega odstavka Agencija predloži Vladi Republike Slovenije. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Generalna direktorica in njena namestnica nadaljujeta z delom za pripravo poročila o 
delu in inventure iz prvega odstavka tega člena do prenehanja poslovanja Agencije." 

Obrazložitev: 
Ker Agencija ni več proračunski uporabnik in je njeno financiranje začasno urejeno 
pri državnem pravobranilstvu, ne more pripraviti letnega poročila v skladu z 22. 
členom zakona o računovodstvu. Da pa bi se lahko pripravilo poročilo o delu in 
inventura, je potrebno pooblastiti dosedanji funkcionarki Agencije, da opravita s tem 
povezane naloge, saj jima, kot je bilo že navedeno, mandat preneha s 14. 7. 2004. 
Prav tako je potrebno določiti, da se poročilo in inventura pripravi na dan prenehanja 
poslovanja Agencije, kot tudi, da se inventura ob prenehanju poslovanja Agencije 
predloži Vladi Republike Slovenije, ki je sicer bila zadolžena za zagotovitev 
materialnih pogojev dela Agencije. 

K 6. členu: 

Beseda "petnajsti" se nadomesti z besedo "naslednji". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagane spremembe zakonskega besedila v predlaganih amandmajih, 
ki se nanašajo na določitev prenehanja poslovanja in obstoja Agencije, je potrebno 
zakon uveljaviti takoj po njegovi objavi. 

* * * 

Odbor je ob glasovanju o posameznih členih predloga zakona sprejel vse člene. 

Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika 
državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so 
vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega 
poročila. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Mojca čepuran l.r. Ciril Pucko, l.r. 

poročevalec, št. 88 26 3. 
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^ ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O UKINITVI AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ (ZUARLPP) 
skrajšani postopek 

1. člen 

Ta zakon ureja prenehanje Agencije Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
prenehanje nalog revizije lastninskega preoblikovanja podjetij in določa 
pooblastila za dokončanje zadev s tega področja ter nadaljevanje vseh sporov, v 
katerih nastopa Agencija kot stranka v postopku. 

2. člen 

Agencija preneha s poslovanjem 31.7.2004 in s 1.8.2004 preneha obstajati. 

Vse pravice in obveznosti agencije prevzame Republika Slovenija. 

3. člen 

V nedokončane pravde in upravne spore, v katerih nastopa Agencija kot stranka v 
postopku, namesto Agencije vstopi in jih nadaljuje Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije. 

V imenu Republike Slovenije Državno pravobranilstvo Republike Slovenije: 

- spremlja izvršitev revizijske odločbe v primerih, ko je revidirana pravna oseba 
dolžna spoštovati določbe S. člena in 5. razdelka III. poglavja Zakona o 
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne 
družbe (Uradni list RS, št 30/98, 67/98 - sklep US, 72/98 - odločba US, 12/99, 
16/99 - sklep US, 50/99 - ZPSPID, 6/00 - sklep US, 12/01 - odločba US in 79/01, v 
nadaljnjem besedilu: ZZLPPO), 

- odpravi pravne posledice sklepa o uvedbi revizije, ki bi ga bilo potrebno 
odpraviti na podlagi odločbe v upravnem sporu; 

- prevzeme gradivo trajnega dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko 
gradivo. 

Javno arhivsko gradivo Agencije prevzame z dnem prenehanja njenega 
poslovanja Arhiv Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

4. člen 

Agencija izdela zadnje poročilo o delu in inventuro v skladu z 39. členom Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št 23/99 in 30/02-ZJF-C) na dan 31.7.2004. 

Inventuro iz prejšnjega odstavka Agencija predloži Vladi Republike Slovenije. 

Generalna direktorica In njena namestnica nadaljujeta z delom za pripravo 
poročila o delu in inventure iz prvega odstavka tega člena do prenehanja 
poslovanja Agencije. 

5. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati: 
- Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 

podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje (Uradni list RS, 48/94, 18/95 - odločba US, 58/95, 73/95 - sklep US 
18/96 - ZDS, - ZdavP, 27/96 - odločba US, 87/97 - ZDS, - ZdavP-A, 35/98 - odločba 
US, 54/99 - odločba US, 31/00 - ZP-L, 30/02 - ZPlaP in 52/02 - ZJA), 

- peti odstavek 63. člena in 66. člen ZZLPPO in 
- 36. člen Zakona o društvih (Uradni list RS, št 60/95, 49/98 - odločba US in 89/99). 

Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati: 
- četrti odstavek 63. člena in tretji odstavek 65. člena ZZLPPO za postopke revizije 

agencije, 
- 11. člen Zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

(Uradni list RS, št. 59/01) za naloge agencije. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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^ ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

kročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VARSTVU 

o OSEBNIH PODATKOV 

* tiruga obravnava - EPA 1228 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbnr za notranji politiko 

Številka: 210-01/89-03/25 EPA 1228 -III 
Ljubljana, 28.6.2004 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: odbor) 
je na 52. redni seji dne 24.6.2004 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
varstvu osebnih podatkov - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: predlagatelj). 

Odbor je bil predhodno seznanjen s pisnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 
12.5.2004 in s pisnim mnenjem Komisije Državnega sveta za politični sistem z dne 
13.5.2004. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma poudaril, da je bistveni razlog za sprejem 
novega Zakona o varstvu osebnih podatkov vsebina določb Direktive 95/46/ES, ki ureja 
varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in njegov prost pretok. Veljavni 
Zakon o varstvu osebnih podatkov namreč ni v celoti usklajen z prej omenjeno direktivo, 
zato je uskladitev slovenskega pravnega reda z evropskim na področju osebnih 
podatkov nujna. 

Nadalje je predlagatelj poudaril, da pri prilagajanju slovenskega pravnega reda ne sme 
priti do znižanja ravni pravic s področja varstva osebnih podatkov, hkrati pa je treba 
omogočiti nadaljnje izvrševanje določb Ustave Republike Slovenije, ki se nanašajo na 
varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35.člen) ter varstvo osebnih podatkov 
(38.člen). Predlagatelj je tudi preučil mnenje Zakonodajno-pravne službe in na podlagi 
njihovih pripomb pripravil številne predloge za amandmaje odbora, s katerimi se 
izboljšuje zakonsko besedilo in odpravljajo posamezne pravne pomanjkljivosti. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe je pritrdila navedbi predlagatelja, da so 
pripombe iz njihovega pisnega mnenja v veliki meri upoštevane v predlogih za 
amandmaje odbora. Ob obravnavi posameznih členov in amandmajev pa je opozorila 
na tiste določbe, kjer njihove pripombe niso bile upoštevane oziroma je vlada do njih 
zavzela drugačna stališča. 
Z vidika pripomb ZPS, je bil še posebej izpostavljen institut privolitve posameznika za 
zbiranje oziroma obdelavo podatkov. V predlogu zakona namreč ni več potrebna pisna 
privolitev posameznika kot to ureja veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov. S tem se 
na nek način znižuje dosedanjo raven varstva pravic. 

Na novo se določajo razmeija med pooblaščencem za dostop do informacij javnega 
značaja in glavnim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov. Gre za primer, ko oba organa izdata odločbi o isti stvari, ki pa sta si 
nasprotujoči. Predlagana rešitev zato predvideva možnost upravnega spora, ki bi ga 
imela omenjena organa drug zoper drugega. Problem pa nastane, ko upravno sodišče 
ugotovi, da sta oba organa odločala v skladu z zakonom in sta zato obe odločbi zakoniti 
in pravilni. To področje bo najverjetneje v prihodnosti moral urediti zakonodajalec s 
spremembami že obstoječih zakonov. 

K predlogu zakona je pisno mnenje podala tudi Komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije za politični sistem, v katerem je pri posameznih členih predloga zakona dala 
konkretne pripombe, sicer pa je predlog zakona podprla. 

V razpravi so nekateri člani odbora glede na zelo kompleksno in zapleteno tematiko 
predloga zakona predstavnika predlagatelja prosili za dodatna pojasnila v zvezi s 
podanimi pripombami. 

Pri obravnavi amandmaja k 7. členu je bila izpostavljena problematika posredovanja 
osebnih podatkov medijem za namene obveščanja javnosti, člane odbora je zanimalo 
predvsem ali se posnetki videonadzora lahko uporabljajo v medijih. S strani 
predlagatelja je bilo pojasnjeno, da je uporaba takih posnetkov možna samo pod 
določenimi pogoji. V praksi sta na voljo zaenkrat dve možnosti, in sicer; osebna 
privolitev posameznika in, če tako določa zakon. Snemanje javnih dogodkov (npr. 
demonstracij) bi bilo po mnenju predlagatelja dovoljeno posredovati medijem. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Pri obravnavi amandmaju k 9. členu je bil izražen pomislek, da bi bilo dobro, da bi se 
zbirke osebnih podatkov v javnem sektorju posredovale tistim organom, ki te podatke 
potrebujejo za vodenje svojih postopkov. Različni organi pri svojem delu pridobivajo 
osebne podatke na podlagi uporabe različnih predpisov. Velikokrat pa je teh podatkov, 
ki jih posamezni organi pridobijo na tej podlagi premalo, da bi lahko uspešno zaključili 
svoj postopek. Zato bi bilo dobro, da bi se ti podatki med posameznimi organi 
medsebojno posredovali. Način dela bi bil zato hitrejši in bolj ekonomičen. 

Pri amandmaju za nov 77. a člen se je pojavilo vprašanje dopustnosti oziroma 
smiselnosti razlikovanja med biometrijskimi ukrepi v javnem sektorju in biometrijskimi 
ukrepi v zasebnem sektorju na področju izvajanja delovnopravne zakonodaje. S tem 
amandmajem se izvede poenotenje načina izvajanja teh ukrepov. 

Odbor je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 5. členu 

V drugem odstavku se besedilo "je upravljavec osebnih podatkov ustanovljen, ima 
sedež ali je registriran v tretji državi" nadomesti z besedilom "upravljavec osebnih 
podatkov ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske 
unije oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripombe Evropske komisije se zaradi natančnejše uskladitve s členom 4., 
točko 1. (c) Direktive 95/46/ES predlaga sprememba drugega odstavka 5. člena. 

K 6. članu 

V 3. točki 6. člena se za besedo "podatki," doda besedilo "ki so avtomatizirano obdelani 
ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko 
osebnih podatkov,", besedi "kakršna so" se črtata, beseda "beleženje" se nadomesti z 
besedo "vpis", besedilo "s sredstvi informacijske tehnologije" pa z besedilom 
"avtomatizirana (sredstva obdelave)". 

Doda se nova 4. točka, ki se glasi: 
"4. Avtomatizirana obdelava - je obdelava osebnih podatkov s sredstvi informacijske 
tehnologije.". 

Dosedanja 4. točka postane 5. točka. 

V dosedanji 5. točki, ki postane 6. točka, se besedilo "ji namene in sredstva obdelave 
določa zakon" nadomesti z besedilom "oseba, določena z zakonom, ki določa tudi 
namene in sredstva obdelave". 

Dosedanja 6. točka postane 7. točka. 
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V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se besedilo "pridobiva osebne podatke" 
nadomesti z besedilom "se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki", ostalo besedilo 

. pa se črta. 

Doda se nova 9. točka, ki se glasi: 
"9. Posredovanje osebnih podatkov - je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.". 

4 
Dosedanja 8. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"10. Tuji uporabnik in tuji upravljavec osebnih podatkov - je uporabnik osebnih podatkov 
v tretji državi in upravljavec osebnih podatkov v tretji državi.". 

Dosedanje 9., 10. in 11. točka postanejo 11., 12. in 13. točka. 

Dosedanja 12. točka, ki postane 14. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"14. Osebna privolitev posameznika - je prostovoljna izjava volje posameznika, da se 
lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi 
informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev 
posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.". 

Dosedanje 18., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. točka postanejo 15., 16., 17., 18., 
19., 20. 21., 22. in 23. točka. 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo 3. točke se pojem obdelave osebnih podatkov razširi tudi na 
osebne podatke, ki so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov (prvi odstavek 
člena 3 Direktive 95/46/ES). Poleg tega se pojasni, da sta nočna obdelava ali obdelava s 
sredstvi informacijske tehnologije sredstvi obdelave. Nova 4. točka določa izraz 
avtomatizirane obdelave osebnih podatkov za potrebe tega zakona. S predlagano 
spremembo 5. točke se natančneje uskladi besedilo določbe z besedilom (d) točke 
člena 2 Direktive 95/46/ES. Pomen določbe (d) točke člena 2 Direktive 95/46/ES ni v 
posredni določitvi upravljavca osebnih podatkov, kadar mu namene in sredstva 
obdelave določa zakon, temveč v njegovi neposredni določitvi z zakonom (npr. določeni 
državni organ obdeluje določene osebne podatke). Predlagana nova 7. točka 
opredeljuje izraz posredovanje osebnih podatkov. S predlagano spremembo 7. točke se 
natančneje izvršuje določba (g) točke člena 2 Direktive 95/46/ES, ki govori o "razkritju" 
osebnih podatkov uporabniku osebnih podatkov. Zaradi potreb jasnejše določitve 
pogojev iznosa osebnih podatkov v tretje države se predlaga sprememba 8. točke tega 
člena, tako da se opredeli tudi izraz tuji upravljavec osebnih podatkov. V spremenjeni 
12. točki se izraz "osebna privolitev posameznika" določneje in razumljiveje usklajuje z 
določbo (h) točke člena 2 Direktive 95/46/ES. Osebna privolitev posameznika je po 
predlagani spremembi prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi 
osebni podatki obdelujejo za določen namen, dana na podlagi informacij, ki mu jih mora 
zagotoviti upravljavec po tem zakonu (amandma k 19. členu). 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 7. členu 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izjeme pri uporabi tega zakona 
7. člen 

(1) Ta zakon se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki 
izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe. 

(2) Za osebne podatke, ki jih o svojih članih obdelujejo politične stranke, sindikati, 
društva ali verske skupnosti, se ne uporabljajo 26., 27. in 28. člen tega zakona. 

(3) Za osebne podatke, ki jih za namene obveščanja javnosti obdelujejo mediji, se ne 
uporabljajo drugi odstavek 25. člena, 26., 27. in 28. člen ter VI. del tega zakona.". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se v skladu s pripombami Evropske komisije določa obseg 
uporabe tega zakona.V skladu s predlogom se zakon ne bo uporabljal za obdelavo 
osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko 
življenje ali za druge domače potrebe. Za osebne podatke, ki jih o svojih članih 
obdelujejo politične stranke, sindikati, društva ali verske skupnosti pa se ne bodo 
uporabljale določbe o katalogu zbirke osebnih podatkov, obveščanju nadzornega 
organa in objavi podatkov v registru zbirk osebnih podatkov. Enako bo veljalo za osebne 
podatke, ki jih bodo za namene obveščanja javnosti obdelovali mediji, za katere ne 
bodo veljale še določbe o aktih za zavarovanje in iznosu osebnih podatkov. 

Zaradi pripomb Evropske komisije, da predlagane določbe 2., 3. in 4. točke predloga 
prvega odstavka tega člena nedopustno izključujejo določena področja izven varstva 
osebnih podatkov po tem zakonu, se z amandmajem izvršuje tudi črtanje navedenih 
določb. 

K 8. členu 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne 
podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih 
podatkov podana osebna privolitev posameznika.". 

V drugem odstavku 8. člena se črtata besedi "ali določljiv". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba prvega odstavka jasneje določi, da bistvo tega zakona ni le 
varstvo osebnih podatkov temveč tudi reguliranje obdelave osebnih podatkov. Obdelava 
osebnih podatkov tudi ni omejena le na upravljavca osebnih podatkov, temveč se 
razteza tudi na pogodbenega upravljavca in uporabnika osebnih podatkov, ki morata 
prav tako kot upravljavec osebnih podatkov imeti za zakonito obdelavo podlago v 
zakonu ali v osebni privolitvi posameznika. Predlagana sprememba drugega odstavka je 
povezana z amandmajem k 16. členu. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 9. členu 

V prvem odstavku 9. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in 
osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon.". 
V drugem odstavku se beseda "pristojnosti" v prvem in drugem stavku nadomesti z 
besedo "nalog". 

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

"(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnem sektorju obdelujejo osebni 
podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi 
pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava 
osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za 
izpolnjevanje pogodbe. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnemu sektorju izjemoma 
obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali 
obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes 
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.". 

Obrazložitev: 

S predlagano spremembo prvega stavka prvega odstavka 9. člena se določi splošno 
pravilo ne le glede osebnih podatkov v javnem sektorju, temveč se poudari tudi njihova 
obdelava. Predlagana sprememba je povezana z amandmajem k 8. členu. 

Predlagana sprememba drugega odstavka sledi pripombi Zakonodajno pravne službe. 

V javnem sektorju se s predlagano spremembo tretjega odstavka omogoča, da se 
uporabljajo javno dostopni viri (seznami avtoijev strokovnih člankov, knjig, internet, 
telefonski imenik, razni javni registri) pri uporabi osebnih podatkov v pogodbenih 
razmerjih. Glede predpogodbenih razmerij pa se sledi določbi b) točke člena 7 Direktive 
95/46/ES, po kateri je za obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogajanj za sklenitev 
pogodbe s posameznikom potreben predhoden korak - njegova pobuda v tem smislu 
upravljavcu osebnih podatkov. 

Predlagana sprememba četrtega odstavka določa novo pravno podlago za obdelavo 
osebnih podatkov v javnem sektorju, ki v skladu s točko (e) člena 7 Direktive 95/46/ES 
omogoča javnemu sektorju, da izjemoma, za izvrševanje njegovih zakonitih pristojnosti, 
nalog ali obveznosti, obdeluje tudi osebne podatke, ki niso izrecno določeni (predpisani) 
v zakonu, če se s takšno obdelavo ne poseže v upravičen interes tega posameznika. 
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^ ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 10. členu 

Besedilo 10. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih 
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo 
določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni 
podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi 
pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava 
osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za 
izpolnjevanje pogodbe. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo 
osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega 
sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.". 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo prvega odstavka se jasno določi, da se določajo pravila ne le 
glede osebnih podatkov, temveč tudi glede obdelave osebnih podatkov. Predlagana 
sprememba je povezana z amandmajem k 8. členu. 

S predlagano spremembo drugega odstavka se celovito izvrši določba b) točke člena 7 
Direktive 95/46/ES, po kateri je za obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogajanj za 
sklenitev pogodbe s posameznikom potreben predhoden korak - njegova pobuda v tem 
smislu upravljavcu osebnih podatkov. 

Predlagani novi tretji odstavek predstavlja izvrševanje določbe (f) točke člena 7 Direktive 
95/46/ES. Določa tri omejevalne pogoje (kumulativna merila), po katerih je dopustna 
obdelava osebnih podatkov v zasebnem sektorju v interesu upravljavca ali uporabnika 
osebnih podatkov, in sicer zakonit interes upravljavca osebnih podatkov, nujnost 
obdelave in prevladujoč zakonit interes upravljavca osebnih podatkov nad interesi 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

K 11. članu 

V prvem odstavku se za besedo "dejavnosti" doda besedilo "in zagotavlja ustrezne 
postopke in ukrepe iz 24. člena tega zakona". 

V drugem odstavku se besedilo "pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih 
podatkov in njihovega zavarovanja" nadomesti z besedilom "dogovor o postopkih in 
ukrepih iz 24. člena tega zakona". Doda se nov tretji stavek, ki se glasi: "Upravljavec 
osebnih podatkov nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz 24. člena tega zakona.". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripombe Evropske komisije se s predlaganim amandmajem 11. člen 
natančneje usklajuje z določbo drugega odstavka člena 17. Direktive 95/46/ES. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 12. členu 

V 12. členu se drugi odstavek črta. 

Obrazložitev: 
Drugi odstavek 12. člena je nepotreben, za obveščanje posameznika po že opravljeni 
obdelavi (v primeru posrednega zbiranja osebnih podatkov) se bo uporabljala splošna 
določba tega zakona - tretji, četrti in peti odstavek 19. člena, kot je predlagan z 
amandmajem k 19. členu. 

K 13. členu 

Besedilo 13. člena se spremeni, take da se glasi: 

"Občutljivi osebni podatki se lahko obdelujejo le v naslednjih primerih: 

1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v 
javnem sektorju pa tudi določena z zakonom; 

2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic 
upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja, v skladu z zakonom, ki določa 
tudi ustrezna jamstva pravic posameznika; 

3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na katerega 
se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati svoje privolitve iz 1. 
točke tega člena; 

4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva, verske 
skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, filozofskim, verskim 
ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava nanaša na njihove člane ali na 
posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, ter če se ti podatki ne 
posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega ali zasebnega sektorja brez 
pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo; 

5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, le-te javno 
objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe; 

@. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali 
opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v 
skladu z zakonom; 

7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku; 

8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa.". 
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Obrazložitev: 
Na podlagi pripomb Evropske komisije se s predlagano spremembo v skladu z določbo 
točke (a) drugega odstavka člena 8 Direktive 95/46/ES razširijo možne oblike privolitve v 
zvezi z obdelavo občutljivih osebnih podatkov, in sicer s sedaj veljavne pisne privolitve 
še na vse druge oblike osebne privolitve, ki pa morajo biti izrecne. Z zahtevo po izrecni 
privolitvi je izključeno sklepanje na podlagi konkludentnih dejanj. Pisna privolitev (kot 
ena od dveh vrst osebne privolitve) ostaja primarna vrsta privolitve, izjemoma (glede na 
konkretno situacijo) pa bo lahko posameznik podal ustno ali drugo ustrezno izrecno 
privolitev. 

Ostale predlagane spremembe so povzete po členu 8 Direktive 95/46/ES, z njimi se 
jasno določi, da so vse podlage za obdelavo občutljivih osebnih podatkov določene v 
tem členu in da se drugi členi predloga zakona, ki določajo pravne podlage za obdelavo, 
ne uporabljajo za občutljive osebne podatke. 

K 14. členu 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov 
14. člen 

(1) Občutljivi osebni podatki morajo biti pri obdelavi posebej označeni in zavarovani 
tako, da se onemogoči nepooblaščenim osebam dostop do njih, razen v primeru iz 5. 
točke 13. člena tega zakona. 

(2) Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, 
da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod in 
elektronskega podpisa taljo, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma 
neprepoznavnost med prenosom.". 

Obrazložitev: 
Zaradi predlaganega amandmaja k 13. členu (ki natančno določa podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, zbiranje pa je del obdelave osebnih podatkov) in amandmaja k 19. 
členu je vsebina 14. člena, kot je predlagana v predlogu zakona, nepotrebna. V okviru 
obveščanja posameznika o obdelavi osebnih podatkov (amandma k 19. členu) je 
namreč opredeljen tudi način zbiranja osebnih podatkov. 

V z amandmajem predlaganem 14. členu se ureja zavarovanje občutljivih osebnih 
podatkov, ki je bilo v prvotnem predlogu zakona urejeno v drugem in tretjem odstavku 
13. člena. 

Predlagani prvi odstavek v primerjavi s prejšnjim drugim odstavkom 13. člena določa, da 
je namen te določbe preprečiti dostop do občutljivih osebnih podatkov nepooblaščenim 
osebam. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 15. členu 

Naslov 15. Člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Avtomatizirano odločanje". 

V 1. točki se besedilo "zahteva po sklepanju ali izvajanju" nadomesti z besedilom 
"pobuda za sklenitev ali izvajanje". 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe naslov 
člena prilagodi vsebini besedila člena. Dopolnitev prve točke 15. člena pa je redakcijske 
narave. 

K16. členu 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Namen zbiranja in nadaljnja obdelava 
16. člen 

Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo 
nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon 
ne določa drugače.". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripomb Evropske komisije se s predlagano spremembo naslov in besedilo 
člena v celoti usklajujeta z določbo (b) točke prvega odstavka člena 6 Direktive, ki 
določa zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Posebej je poudarjeno, da 
mora biti prvotni namen zasledovan tekom celotne obdelave. 

K17. členu 

Četrti odstavek 17. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(4) Rezultati obdelave iz prvega odstavka tega člena se objavijo v anonimizirani obliki, 
razen če zakon določa drugače ali če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, za objavo v neanonimizirani obliki podal pisno privolitev ali če je za takšno 
objavo podano pisno soglasje dedičev umrle osebe po tem zakonu.". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave, glede na vsebino prvega odstavka se 
beseda "raziskave" nadomesti z "obdelave". Poleg tega je jasneje določeno, da izjema 
od objave v anonimizirani obliki pomeni objavo v neanonimizirani obliki. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 19. členu 

19. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov 
19. člen 

(1) Če se osebni podatki zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, 
mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku sporočiti 
naslednje informacije, če z njimi posameznik še ni seznanjen: 
- podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno 
ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež), 
- namen obdelave osebnih podatkov. 

(2) če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka 
potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov posameznika, 
mora oseba iz prejšnjega odstavka posamezniku sporočiti tudi dodatne informacije, če 
posameznik z njimi še ni seznanjen, zlasti: 
- navedbo uporabnika ali vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov, 
- navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne 
posledice, če ne bo prostovoljno podal podatkov, 
• informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja 
in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

(3) Če osebni podatki niso bili zbrani neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo, mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku 
najpozneje ob vpisu ali posredovanju osebnih podatkov uporabniku osebnih podatkov 
sporočiti naslednje informacije: 
- podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno 
ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež), 
- namen obdelave osebnih podatkov. 

(4) če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka 
potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov posameznika, 
mora oseba iz prejšnjega odstavka posamezniku sporočiti tudi dodatne informacije, 
zlasti: 
- informacijo o vrsti zbranih osebnih podatkov, 
- navedbo uporabnika ali vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov, 
- informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja 
in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

(5) Informacij iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebno zagotoviti, če bi bilo 
to zaradi obdelave osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično ali znanstveno 
raziskovalne namene nemogoče ali bi povzročilo velike stroške, nesorazmerno velik 
napor ali zahtevalo veliko časa ali če je z zakonom izrecno določen vpis ali 
posredovanje osebnih podatkov.". 

Mii2004 
i 39 poročevalec, št. 88 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Obrazložitev: 
V skladu s pripombami Evropske komisije se z amandmajem podrobno izvršujeta člena 
10 in 11 Direktive 95/46/ES, ki določata obveznost informiranja posameznikov, katerih 
osebni podatki se zbirajo in nato nadalje obdelujejo. Prvi in drugi odstavek določata 
obveznost informiranja v primeru neposrednega zbiranja osebnih podatkov od 
posameznika, na katerega se nanašajo, tretji, četrti in peti odstavek pa v primerih 
posrednega zbiranja (od drugih posameznikov, iz drugih zbirk osebnih podatkov ali od 
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne da bi on za to vedel v 
trenutku zbiranja). 

K 20. čtenu 

Naslov 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Uporaba istega povezovalnega znaka". 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe naslov 
prilagaja vsebini besedila člena. 

K 21. členu 

V prvem odstavku 21. člena se za besedama "so se" dodajo besede "zbirali ali nadalje". 

Drugi odstavek se črta. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo "ali po 
poteku roka hrambe" ter besedilo "iz zbirke osebnih podatkov", za besedo "uničijo" se 
doda vejica in beseda "blokirajo". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba prvega odstavka je posledica predlaganega amandmaja k 16. 
členu. Predlagano je črtanje drugega odstavka, saj že iz prvega odstavka jasno izhaja, 
da je rok hrambe omejen z dosego namena. Ker je v drugem odstavku 8. člena 
določena obveznost, da mora biti namen obdelave določen ali določljiv v zakonu ali v 
podani osebni privolitvi posameznika, je iz tega mogoče razbrati (določiti) tudi dok 
hrambe osebnih podatkov. Tudi 38. člen Ustave Republike Slovenije ne zahteva 
določitve roka hrambe v zakonu. Še vedno pa je določena obveznost upravljavca 
osebnih podatkov, da v katalogu zbirke osebnih podatkov navede rok hrambe osebnih 
podatkov (26. člen predloga zakona). 

Glede na predlagano črtanje drugega odstavka je v tretjem odstavku potrebno črtati "ali 
po poteku roka hrambe", kot nepotrebna se črta tudi navedba zbirke osebnih podatkov. 
Kot ena od možnosti za ravnanje z osebnimi podatki po poteku namena obdelave se 
določi tudi blokiranje osebnih podatkov. 
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K 22. članu 

V prvem odstavku 22. člena se za besedami "uporabnikom osebnih podatkov" vejica 
nadomesti s piko, ostalo besedilo pa se črta. 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek. 

Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je upravljavec osebnih podatkov v javnem 
sektorju dolžan uporabniku osebnih podatkov v javnem sektorju posredovati osebne 
podatke brez plačila stroškov posredovanja, razen če zakon določa drugače ali če gre 
za uporabo za zgodovinsko, statistično ali znanstveno raziskovalne namene.". 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku je predlagano črtanje dela določbe, ki brez potrebe določa pravne 
podlage pridobivanja osebnih podatkov, saj so le-te določene 1. poglavju II. dela 
predloga zakona. 

Črtanje drugega, tretjega in četrtega odstavka je povezano z dejstvom, da se s 
predlaganimi amandmaji pravne podlage določajo na splošno, tako da ni potrebe po 
posebni ureditvi za posamezna področja. 

Predlagani novi tretji odstavek odpravlja nesmiselno situacijo, ko upravljavci osebnih 
podatkov v javnem sektorju uporabnikom iz javnega sektorja zaračunavajo stroške 
posredovanja osebnih podatkov. Predlagana določba pa omogoča, da se upoštevajo 
določbe zakonov, ki določajo (ali bodo določale), da je tudi znotraj javnega sektorja 
posredovanje osebnih podatkov možno le proti plačilu stroškov posredovanja. Enako 
velja plačljivost stroškov posredovanja za uporabo za zgodovinsko, statistično ali 
znanstveno raziskovalne namene. 

K 23. člnnn 

V prvem odstavku 23. člena se beseda "pridobivanje" nadomesti z besedilom 
"obdelavo", za besedo "zakonom" se postavi pika, ostalo besedilo pa se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe so redakcijske narave. 
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K 24. členu 

V 24. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"(3) Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede na 
tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podatkov, ki se 
obdelujejo. 

(4) Funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri osebah, 
ki obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se 
seznanijo pri opravljanju njihovih funkcij, del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti 
osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del ali 
nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave.". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripomb Evropske komisije se s predlaganima določbama o dolžnosti 
varovanja tajnosti osebnih podatkov s strani funkcionarjev, zaposlenih in drugih 
posameznikov, ki opravljajo določena dela ali naloge (npr. študenti) pri upravljavcu 
osebnih podatkov, pogodbenem obdelovalcu ali uporabniku, izvršuje člen 16 Direktive 
95/46/ES. 

K 25. členu 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Dolžnost zavarovanja 
25. člen 

(1) Upravljavci osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalci so dolžni zagotoviti 
zavarovanje osebnih podatkov na način iz 24. člena tega zakona. 

(2) Upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo postopke in ukrepe za 
zavarovanje osebnih podatkov ter določijo osebe, ki so odgovorne za določene zbirke 
osebnih podatkov in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene 
osebne podatke.". 

Obrazložitev: 
Zaradi predlaganega amandmaja k 7. členu je potrebno prilagoditi 25. člen tako, da sta 
dolžnost zagotoviti zavarovanje in obveznost izdaje aktov za zavarovanje predpisani 
posebej. 
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K 26. členu 

2. točka prvega odstavka 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizičnS osebo: osebno ime, naslov 
opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega 
podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv 
oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično 
številko); 

V 3. točki se besedi "vzpostavitev zbirke" nadomestita z besedo "obdelavo". 

6. in 7. točka se črtata. 

V dosedanji 8. točki, ki postane 6. točka, se črta besedilo "in pravno podlago namena". 

Dosedanje 9., 10., 11., 12. in 13. točka postanejo 7., 8., 9., 10. in 11. točka. 

V dosedanji 14. točki, ki postane 12. točka, se pika nadomesti s podpičjem. Doda se 
nova 13. točka, ki se glasi: 
"13. podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: 
osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično 
številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca 
osebnih podatkov in matično številko).". 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe predstavljajo natančnejšo določitev obveznosti upravljavcev 
osebnih podatkov, delno pa tudi razbremenitev, tako da jim določenih informacij ni 
potrebno voditi v katalogu. Nova 13. točka predstavlja zagotavljanje dejanskega 
izvrševanja obveznosti iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona. 

K 27. članu 

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

M(1) Upravljavec osebnih podatkov posreduje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. 
in 13. točke prvega odstavka 26. Člena tega zakona Državnemu nadzornemu organu za 
varstvo osebnih podatkov najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali 
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.". 

V drugem odstavku se beseda "inšpektoratu" nadomesti z besedilom "Državnemu 
nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Podatkov iz prvega odstavka tega člena ni potrebno posredovati tistemu upravljavcu 
osebnih podatkov, ki nima več kot 20 oseb zaposlenih za nedoločen čas, o tistih zbirkah 
osebnih podatkov, ki jih o svojih zaposlenih vodi v skladu z zakonom, ki določa zbirke 
osebnih podatkov na področju dela. V tem primeru mora vsaki osebi zagotoviti 
informacije iz 26. člena tega zakona.". 
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Obrazložitev: 
Predlagana sprememba prvega odstavka je povezana z amandmajem k 26. členu in s 
predlagano spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov. S spremembo statusne ureditve nadzornega organa je povezana tudi 
sprememba drugega odstavka. S predlaganim novim tretjim odstavkom se določi izjema 
od dolžnosti obveščanja Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
glede določenih zbirk osebnih podatkov s področja delovnih razmerij, ki jih delodajalci 
vodijo po zakonu. Dopustnost predlagane izjeme izhaja iz določbe prve alineje drugega 
odstavka člena 18 Direktive 95/46/ES. 

K 28. členu 

Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov vodi in vzdržuje register zbirk 
osebnih podatkov, ki vsebuje podatke iz 27. člena tega zakona, na način, določen z 
metodologijo njegovega vodenja. 

(2) Register se vodi s sredstvi informacijske tehnologije in se objavi na spletni strani 
Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
spletna stran). 

(3) Metodologijo iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za pravosodje, 
na predlog glavne državne nadzornice oziroma glavnega državnega nadzornika za 
varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: glavni državni nadzornik).". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 29. členu 

V prvem odstavku se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedilom "Državni nadzorni 
organ za varstvo osebnih podatkov". 

V drugem odstavku se besedi "mora inšpektorat" nadomestita z besedama "se mora". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 30. členu 

V 2. točki prvega odstavka 30. člena se pred besedo "omogočiti" vstavi besedilo 
"potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu". 
4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"4. posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, 
na kakšni podlagi in za kakšen namen;". 
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V 5. točki se na koncu pika nadomesti s podpičjem, dodata se novi 6. in 7. točka, ki se 
glasita: 
"6. dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter 
vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem; 
7. pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja 
avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripomb Evropske komisije se s predlagano dopolnitvijo 2. točke, 
spremembo 4. točke ter novima 6. in 7. točko razširi dolžnost seznanitve posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki. Predlagane spremembe so povezane s 
členom 12 Direktive 95/46/ES. 

K 31. članu 

V prvem odstavku se besedi "prejšnjega člena" nadomestita z besedilom "30. člena 
tega zakona". Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
"Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave osebnih podatkov po 
določbah 2. poglavja VII. dela tega zakona pa enkrat na mesec.". 

V drugem odstavku se besedilo "prepis in kopiranje" nadomesti z besedilom "prepis, 
kopiranje in potrdilo", besedi "prejšnjega člena" se nadomestita z besedilom "30. člena 
tega zakona", besedilo "vpogleda in prepisa" pa z besedilom "vpogleda, prepisa, 
kopiranja ali izdaje potrdila", 

V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo "Izpis iz 3. točke in seznam iz 4. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena" nadomesti z besedilom "Izpis iz 3. točke, seznam iz 
4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena 
tega zakona", besedilo "izpisa oziroma seznama" pa z besedilom "izpisa, seznama, 
informacij ali pojasnila". Drugi stavek se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe so redakcijske narave, razen dopolnitve prvega odstavka, ki 
določa časovno omejitev izvrševanja pravic (v skladu s členom 12 Direktive 95/46/ES). 

K 32. članu 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora 
32. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za 
katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali 
obdelani v nasprotju z zakonom. 

(2) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika obvestiti vse 
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uporabnike osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval osebne 
podatke posameznika, preden so bili izvedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka, o njihovi 
dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu po prejšnjem odstavku. Izjemoma mu tega ni 
potrebno storiti, če bi to povzročilo velike stroške, nesorazmerno velik napor ali 
zahtevalo veliko časa. 

(3) Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu s četrtim odstavkom 9. 
člena ali tretjim odstavkom 10. člena tega zakona, ima kadarkoli z ugovorom pravico 
zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru ugodi, če posameznik 
dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo po četrtem odstavku 9. člena oziroma po 
tretjem odstavku 10. člena tega zakona. V tem primeru se njegovih osebnih podatkov 
ne sme več obdelovati. 

(4) če upravljavec ne ugodi ugovoru iz prejšnjega odstavka, lahko posameznik, ki je 
vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma 
tretjim odstavkom 10. člena tega zakona odloči Državni nadzorni organ za varstvo 
osebnih podatkov. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od vročitve odločitve 
o ugovoru. 

(5) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov odloči o zahtevi iz prejšnjega 
odstavka v dveh mesecih od prejema zahteve. Vložena zahteva zadrži obdelavo 
osebnih podatkov posameznika, glede katerih je vložil zahtevo. 

(6) Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov iz prejšnjih odstavkov krije 
upravljavec.". 

Obrazložitev: 
Po predlaganem prvem odstavku lahko posameznik glede na naravo napake ali kršitve 
varstva osebnih podatkov zahteva dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih 
podatkov, s čemer se izvršuje določba (b) točke člena 12 Direktive 95/46/ES. S 
predlaganim drugim odstavkom se izvršuje določba (c) točke člena 12 Direktive 
95/46/ES. Pravica do ugovora iz predlaganega tretjega odstavka temelji na (a) točki 
člena 14 Direktive 95/46/ES. Četrti in peti odstavek določata pravico posameznika, da o 
obdelavi osebnih podatkov po četrtem odstavku 9. člena in tretjem odstavku 10. člena 
odloči nadzorni organ, kar je glede na izjemnost obdelave iz navedenih določb, 
primerno. Predlagani šesti odstavek določa brezplačnost vseh ukrepov upravljavca 
osebnih podatkov po določbi tega člena, saj s predlagano določbo zagotovi ustrezno 
varstvo ustavne pravice (38. člen Ustave Republike Slovenije) posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. 

K 33. členu 

Naslov 33. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Postopek dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora". 

V prvem odstavku se besedilo "Zahteva iz prejšnjega člena" nadomesti z besedilom 
"Zahteva ali ugovor iz 32. člena tega zakona". 

poročevalec, št. 88 46 3. jul'1 ■,20°* 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Drugi odstavek se črta. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo "popravo 
doda vejica in beseda "blokiranje". Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: "V istem roku 
mora odločiti o ugovoru.". 

Četrti odstavek se črta. 

V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "tretjem odstavku 
tega člena" nadomesti z besedilom "prejšnjem odstavku". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) če upravljavec osebnih podatkov sam ugotovi, da so osebni podatki nepopolni, 
netočni ali neažurni, jih dopolni ali popravi in o tem obvesti posameznika, če zakon ne 
določa drugače.". 

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi "ter obvestilom" 
nadomestita z besedilom", obvestilom ter odločitvijo o ugovoru". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi amandmaja k 32. členu. 

K 35. člflmi 

Besedilo 35. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"V tožbi, vloženi zaradi kršitev pravic iz 32. člena tega zakona, lahko posameznik 
zahteva od sodišča, da do pravnomočne odločitve v upravnem sporu naloži upravljavcu 
osebnih podatkov, da prepreči vsakršno obdelavo spornih osebnih podatkov, če bi se z 
njihovo obdelavo prizadela posamezniku, na katerega se nanašajo, težko popravljiva 
škoda, odložitev obdelave pa ne nasprotuje javni koristi, in tudi ni nevarnosti, da bi 
nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva škoda.". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba glede na specifiko tega zakona natančneje opredeljuje vsebino 
začasne odredbe. 

i£_36. članu 

V prvem odstavku 36. člena se besedilo "30. in 32. člena" nadomesti z besedilom 
"tretjega in četrtega odstavka 19., 30. in 32. člena". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagan amandma k 19. členu je potrebno določiti tudi omejitev pravice do 
informiranja posameznika o osebnih podatkih. Omejitev se glede na "naravo stvari" 
seveda nanaša le na primere posrednega zbiranja osebnih podatkov (tretji in četrti 
odstavek 19. člena). 
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K 37. členu 

V 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: državni 
nadzorni organ) ima položaj nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov.". 

V drugem in tretjem odstavku se beseda "Inšpektorat" na treh mestih nadomesti z 
besedilom "Državni nadzorni organ". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 38. členu 

Naslov 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Položaj in organizacija državnega nadzornega organa". 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Državni nadzorni organ je samostojni državni organ.". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Državni nadzorni organ vodi glavni državni nadzornik, ki je državni funkcionar. 
Njegovo plačo ureja odlok državnega zbora, ki določa uvrščanje funkcij v plačne 
razrede.". 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "inšpektorice 
oziroma inšpektorji za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: inšpektor)" 
nadomesti z besedilom "državne nadzornice oziroma državni nadzorniki za varstvo 
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzornik)". 

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"(4) Glavni državni nadzornik vodi in predstavlja državni nadzorni organ, organizira in 
koordinira delo nadzornikov ter izvaja inšpekcijski nadzor po tem zakonu. 

(5) Administrativno tehnična opravila za državni nadzorni organ opravlja ministrstvo, 
pristojno za pravosodje.". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se spreminja statusna ureditev nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov. Namesto organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, ki bi zaradi zahtev 
Direktive 95/46/ES moral imeti visoko stopnjo neodvisnosti in bi kot tak pomenil odstop 
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od sistemske ureditve državne uprave na področju organov v sestavi, se na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe predlaga samostojni državni organ - Državni 
nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. 

K 39. članu 

39. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sredstva za delo državnega nadzornega organa 
39. člen 

Sredstva za delo državnega nadzornega organa se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije. Višino sredstev določi Državni zbor Republike Slovenije na predlog glavnega 
državnega nadzornika.". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 40. članu 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Imenovanje glavnega državnega nadzornika 
40. člen 

(1) Glavnega državnega nadzornika imenuje Državni zbor Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog ministra, pristojnega za pravosodje. 

(2) Glavni državni nadzornik se imenuje izmed posameznikov, ki izpolnjujejo pogoje za 
imenovanje v naziv nadzornika po tem zakonu. 

(3) Razpis za prosto mesto glavnega državnega nadzornika razpiše ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, po uradni dolžnosti, najpozneje tri mesece pred iztekom 
mandata glavnega državnega nadzornika oziroma v enem mesecu po predčasni 
razrešitvi. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, rok za prijave ne sme 
biti krajši od 15 dni. 

(4) Glavni državni nadzornik je imenovan za dobo osmih let in je lahko ponovno 
imenovan.". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

3. 
H a 004 
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Za nova 40a in 40b člena 

Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člena, ki se glasita: 

"Razrešitev glavnega državnega nadzornika 
40.a člen 

(1) Glavni državni nadzornik je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih primerih: 
- če državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa; 
- če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti; 
- če ne more opravljati svoje funkcije iz zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov več 
kot šest mesecev; 
- če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije. 

(2) Glavni državni nadzornik je predčasno razrešen in mu preneha mandat z dnem, ko 
državni zbor ugotovi nastop razloga iz prejšnjega odstavka. 

Nadomeščanje glavnega državnega nadzornika 
40.b člen 

Glavni državni nadzornik določi svojega namestnika izmed nadzornikov, ki ga 
nadomešča v času njegove odsotnosti ali začasne zadržanosti.". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 41. členu 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzornik 
41. člen 

(1) Za nadzornika je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo, pet let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto pri delu z osebnimi podatki, in opravljen 
strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

(2) Nadzorniki imajo položaj, pravice in obveznosti, ki jih za inšpektorje določa zakon, ki 
ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja javne uslužbence, če ta zakon ne določa 
drugače. 

(3) Nadzornika imenuje glavni državni nadzornik v skladu z zakonom, ki ureja javne 
uslužbence.". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 
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K 42. članu 

Naslov 42. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Samostojnost nadzornikov". 

V prvem odstavku se beseda "Inšpektorji" nadomesti z besedo "Nadzorniki". 
V drugem odstavku se besedi "glavnega inšpektorja" nadomestita z besedami 
"glavnega državnega nadzornika". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 43. članu 

Naslov 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Zaposlitve in dodelitve v državni nadzorni organ". 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Glavni državni nadzornik določi v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence, v 
aktu o sistemizaciji notranjo organizacijo državnega nadzornega organa in potrebno 
število javnih uslužbencev državnega nadzornega organa, ki opravljajo pravne naloge, 
ter potrebno število javnih uslužbencev, ki opravljajo spremljajoča dela.". 

V drugem odstavku se besedi "glavnega inšpektorja" nadomestita z besedami 
"glavnega državnega nadzornika", besedi "na inšpektorat' pa z besedami "v državni 
nadzorni organ". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 2. poglavju 

Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"Naloge državnega nadzornega organa". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 
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K 44. členu 

44. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Poročila državnega nadzornega organa 
44. člen 

(1) Državni nadzorni organ posreduje letno poročilo o svojem delu državnemu zboru 
najkasneje do 31. maja za preteklo leto in ga objavi na svoji spletni strani. 

(2) Letno poročilo vsebuje podatke o delu državnega nadzornega organa v preteklem 
letu ter ocene in priporočila s področja varstva osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan s spremembo statusne ureditve nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

K 45. členu 

Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodelovanje z drugimi organi". 

V besedilu 45. člena se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedami "Državni nadzorni 
organ", besedilo "drugimi inšpektorati, državnimi organi, organizacijami" pa z besedilom 
"državnimi organi". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

K 46. členu 

V naslovu 46. člena se črta beseda "inšpektorata". 

V prvem in drugem odstavku se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedami "Državni 
nadzorni organ". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

K 47. členu 

V naslovu 47. člena se črta beseda "inšpektorata". 

V prvem in drugem odstavku se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedami "Državni 
nadzorni organ". 
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Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

£a novi 47.a člen 

Za naslovom 3. poglavja V. dela se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

n47.a člen 
Uporaba zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor 

Za opravljanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja inšpekcijski nadzor, kolikor ta zakon ne določa drugače.". 

Obrazložitev: 
Zaradi drugačne statusne nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov je potrebno 
določiti, da se pri izvajanju inšpekcijskega nadzora subsidiamo uporablja Zakon o 
inšpekcijskem nadzoru. 

K 48. članu 

V napovednem stavku 48. člena se beseda "inšpektorat" nadomesti z besedami 
"državni nadzorni organ", v 2. točki se črta vejica, besedilo"določenih v aktih iz 25. člena 
tega zakona" pa se nadomesti z besedilom "po 24. in 25. členu tega zakona". 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmajev k 24. in 25.členu je potrebno ustrezno popraviti sklicevanje. 

K 49. članu 

V 49. členu se beseda "inšpektorata" nadomesti z besedami "državnega nadzornega 
organa", beseda "inšpektor" pa se nadomesti z besedo "nadzornik". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Nadzornik izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora s 
službeno izkaznico, ki vsebuje fotografijo nadzornika, njegovo osebno ime, strokovni ali 
znanstveni naslov ter ostale potrebne podatke. Obliko in vsebino službene izkaznice 
podrobneje predpiše minister, pristojen za pravosodje.". 

Obrazložitev: 
Zaradi statusne spremembe nadzornega organa amandma ureja izdajo službene 
izkaznice nadzornikov. 
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K 50. členu 

V naslovu člena se beseda "inšpektorja" nadomesti z besedo "nadzornika", v 
napovednem stavku pa beseda "inšpektor" z besedo "nadzornik". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

K 51. členu 

V prvem odstavku 51. člena se beseda "Inšpektor" nadomesti z besedo "Nadzornik". 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Ukrepov iz prejšnjega odstavka ni mogoče odrediti zoper osebo, ki v elektronskem 
komunikacijskem omrežju opravlja storitve prenosa podatkov, vključno z začasnim 
shranjevanjem podatkov in drugimi delovanji v zvezi s podatki, ki so pretežno ali v celoti 
v funkciji opravljanja ali olajšanja prenosa podatkov po omrežjih, če ta oseba sama nima 
interesa, povezanega z vsebino teh podatkov, in ne gre za osebo, ki lahko sama ali 
skupaj z omejenim krogom z njo povezanih oseb učinkovito nadzoruje dostop do teh 
podatkov.". 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda "inšpektor" 
nadomesti z besedo "nadzornik". 

Obrazložitev: 
Ponudniki internetnih storitev (ISPji) nimajo nikakršnega interesa ali koristi, povezanega 
z vsebino osebnih in drugih podatkov, ki se prenašajo preko njihovega omrežja. 
Možnost, da bi bil možen inšpekcijski ukrep zoper njih, bi nujno pripeljal do prekomerne 
regulacije subjektov, ki z uporabo osebnih podatkov kot takih nimajo nikakršne zveze, 
medtem ko bi dejanski upravljavci osebnih podatkov dejansko ostali nenadzorovani. Po 
drugi strani pa bi predlagana ureditev zožila možnost ukrepanja na subjekte, ki 
nadzorujejo ozka grla dostopa do določenih podatkov (t.i. bottlenecks), ter preprečila 
pavšalne ukrepe zoper slučajno vpletene akterje, kot so npr. ISPji, ki naključnim 
uporabnikom interneta omogočajo dostop do spletnih mest s podatki, ki jih gostijo drugi 
ISPji, potencialno locirani kjerkoli na svetu. Ukrepi zoper take ISPje zaradi "arhitekture 
interneta" sploh ne morejo biti učinkoviti (neskončne možnosti alternativnih poti, 
anonomiziranje Ipd.), po drugi strani pa je pri njih velika nevarnost poskusa teritorialne 
delitve interneta, kar bi pomenilo hud poseg v svobodo informiranja oziroma izražanja. 

K 52. členu 

V 52. členu se beseda "inšpektorja" nadomesti z besedo "nadzornika". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 
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K 53. členu 

V 53. členu se beseda "Inšpektor" nadomesti z besedo "Nadzornik". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

ža novi 53a člen 

Za 53. členom se doda novi 53.a člen, ki se glasi: 

"Pristojnosti državnega nadzornega organa glede dostopa do informacij javnega 
značaja 
53.a člen 

(1) Zoper odločbo Pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja lahko državni 
nadzorni organ začne upravni spor, če oceni, da je z njo kršeno varstvo osebnih 
podatkov. 

(2) Postopek v upravnem sporu iz prejšnjega odstavka je nujen in prednosten. 

(3) Državni nadzorni organ je dolžan vročiti Pooblaščencu za dostop do informacij 
javnega značaja odločbo ali sklep, v katerem se je nadzornik opredelil do vprašanja 
informacij javnega značaja.". 

Obrazložitev: 
Glede na možni konflikt razlag varstva osebnih podatkov pri izvrševanju pristojnosti 
Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije in 
izvrševanju pristojnosti Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja se v 
predlaganem členu uredi, na kakšen način se bodo reševali morebitni konflikti razlag, 
kaj je npr. osebni podatek, varstvo osebnih podatkov, kršitev varstva osebnih podatkov, 
informacija javnega značaja. Prvi odstavek predlaganega člena določa, da lahko 
Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije zoper odločbo 
Pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, kjer naj bi prišlo do kršitve varstva 
osebnih podatkov po zakonu, začne upravni spor. Besedi "po zakonu" pomenita tako 
Zakon o varstvu osebnih podatkov kot drug (področni) zakon, ki ureja varstvo oziroma 
obdelavo osebnih podatkov. Predlagani člen ne določa nobenega posebnega roka za 
vložitev upravnega spora, temveč je državni nadzorni organ vezan na splošne tožbene 
roke po Zakonu o upravnem sporu, ki pa začnejo teči od dneva, ko je od Pooblaščenca 
za dostop do informacij javnega značaja prejel odločbo (vročanje odločb Pooblaščenca 
za dostop do informacij javnega značaja je urejeno v posebni določbi v prehodnih 
določbah). 

Drugi odstavek določa, da mora Upravno sodišče Republike Slovenije odločati o 
upravnem sporu nujno in prednostno. Določba o nujnem in prednostnem postopanju se 
nanaša na sam potek odločanja, ni pa določen rok, v katerem naj sodišče odloči. 

55 poročevalec, št. 88 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Tretji odstavek določa, da je Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov 
dolžan Pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja posredovati vse odločbe 
ali sklepe nadzornikov za varstvo osebnih podatkov, v katerih se je nadzornik opredelil 
tudi do vprašanja informacij javnega značaja. Navedena določba omogoča 
Pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja, da zoper navedene sklepe 
oziroma odločbe vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije. 

K 54. členu 

V prvem odstavku 54. člena se beseda "Inšpektor" nadomesti z besedo "Nadzornik", 
črta se besedilo "in, ki niso na podlagi zakona javni", beseda "inšpektorja" pa nadomesti 
z besedo "nadzornika". 

V drugem odstavku se beseda "inšpektoratu" nadomesti z besedami "državnemu 
nadzornemu organu". 

Obrazložitev: 
Nadzorniki in ostali zaposleni v Državnem nadzornem organu za varstvo osebnih 
podatkov so dolžni varovati kot tajnost vse osebne podatke, za katere zvedo pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora. Poleg tega so predlagane ustrezne spremembe 
glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa. 

K 58. členu 

V 58. členu se za besedami "upravljavcu osebnih podatkov" doda vejica in besedilo 
"pogodbenemu obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov". 

Obrazložitev: 
V skladu s pripombami Evropske komisije sta dodana še pogodbeni obdelovalec in 
uporabnik osebnih podatkov, saj mora tudi v primeru posredovanja osebnih podatkov 
pogodbenemu obdelovalcu in uporabniku osebnih podatkov veljati prost pretok. 

K 59. členu 

59. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripombe Evropske komisije in ocene, da področje dopustne omejitve iznosa 
osebnih podatkov v države članice Evropskega gospodarskega prostora, ki niso tudi 
države članice Evropske unije, še ni dovolj razvito, se predlagana ureditev kot 
preuranjena črta. V primeru, če bo prišlo do neizvajanja ukrepov pristojnega organa 
Evropske komisije glede iznosa osebnih podatkov v tretje države s strani držav članic 
Evropskega gospodarskega prostora, ki niso tudi države članice Evropske unije, bo 
Republika Slovenija izvršila odločitve Evropske komisije glede tega vprašanja v skladu z 
odločitvijo Evropske komisije (tretji odstavek 3.a člena Ustave Republike Slovenije). 
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K 60. članu 

Prvi odstavek 60. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Posredovanje osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali se bodo obdelovali šele po 
opravljenem posredovanju v tretjo državo, je dopustno v skladu z določbami tega 
zakona in pod pogojem, da državni nadzorni organ izda odločbo, da država, v katero se 
iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
V tretjo državo se bodo v večini primerov iznašali osebni podatki, ki se v Republiki 
Sloveniji že obdelujejo. Ker je v določenih primerih možen iznos tudi tistih osebnih 
podatkov, ki se v Republiki Sloveniji še niso obdelovali in bodo podvrženi obdelavi šele 
v tretji državi, je predlagano tudi besedilo: "ali se bodo obdelovali šele po opravljenem 
posredovanju v tretjo državo". Predlagana sprememba izvršuje prvi odstavek člena 25 
Direktive 95/46/ES. 

K 61. članu 

V prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 61. člena se beseda "Inšpektorat" 
v vseh sklonih nadomesti z besedami "Državni nadzorni organ" v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

K 62. članu 

V 62. členu se besede "prvega odstavka člena" nadomestijo z besedami "četrtega 
odstavka 61. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe. 

K 63. članu 

V prvem odstavku 63. člena beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedo "Državni 
nadzorni.organ". Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: "če je ugotovljeno, da tretja 
država le delno zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, se v seznamu 
navede tudi, v katerem delu je ustrezna raven zagotovljena.". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Glavni državni nadzornik objavi seznam iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu 
Republike Slovenije.". 

Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev prvega odstavka je v skladu s pripombo Zakonodajno pravne 
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službe. Sprememba drugega odstavka je potrebna zaradi drugačne statusne ureditve 
nadzornega organa. 

K 64. členu 

V naslovu 64. člena se beseda "inšpektorata" nadomesti d besedami "državnega 
nadzornega organa", v besedilu člena pa beseda "Inšpektorat" z besedami "Državni 
nadzorni organ". 

Obrazložitev: I 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je z amandmajem 
predlagana ustrezna redakcijska sprememba. 

K 65. členu 

V prvem odstavku 65. člena se beseda "inšpektorat" nadomesti z besedami "državni 
nadzorni organ". 

V drugem odstavku se v napovednem stavku beseda "inšpektorat" nadomesti z 
besedami "državni nadzorni organ". 3. točka drugega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 
"3. ali tuji upravljavec izvaja ustrezne organizacijske in tehnične postopke ter ukrepe, s 
katerimi se zavarujejo osebni podatki;". 
V 4. točki se besedilo "ali ima tuj uporabnik določeno kontaktno osebo" nadomesti z 
besedilom "ali je določena kontaktna oseba". 
5. točka se črta. 
Dosedanja 6. točka, ki postane 5. točka, se spremeni, tako da se glasi: 
"5. ali lahko tuj uporabnik iznese osebne podatke le pod pogojem, če je pri drugem 
tujem uporabniku, ki mu bodo posredovani osebni podatki, zagotovljeno ustrezno 
varstvo osebnih podatkov tudi za tuje državljane;". 
Dosedanja 7. točka postane 6. točka. 

Obrazložitev: 
Omejitev iznosa osebnih podatkov na podlagi upoštevanja prepovedi uporabe podatkov 
za ekonomske namene oziroma neposredno trženje, razen če je posameznik, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, v to osebno privolil, ni primerna in smiselna, saj 
takšna splošna prepoved ni določena niti za upravljavce osebnih podatkov v Republiki 
Sloveniji, predlagana ureditev neposrednega trženja jo celo omogoča. Zato se predlaga 
črtanje 5. točke. Ostale predlagane spremembe so redakcijske narave. 

K 66. členu 

V 66. členu se besedi "glavnega inšpektorja" nadomestita z besedami "glavnega 
državnega nadzornika", beseda "inšpektorata" pa z besedami "državnega nadzornega 
organa". 
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Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev je potrebna zaradi drugačne statusne ureditve nadzornega 
organa. 

K 67. členu 

V prvem odstavku 67. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Ne glede na prvi odstavek 60. člena tega zakona se lahko iznesejo osebni podatki in 
posredujejo v tretjo državo, če:" 
V 2. točki se besedilo "v to pisno privoli posameznik" nadomesti z besedilom "je podana 
osebna privolitev posameznika". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) V primeru iznosa osebnih podatkov po 7. točki prejšnjega odstavka mora oseba, ki 
namerava iznesti osebne podatke, pridobiti posebno odločbo državnega nadzornega 
organa, ki dovoljuje iznos osebnih podatkov." 

Dodajo se novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

"(3) Oseba sme iznesti osebne podatke šele po prejemu odločbe iz prejšnjega 
odstavka, s katero je iznos dovoljen. 

(4) Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor. Postopek v upravnem sporu je nujen in prednosten. 

(5) Državni nadzorni organ je dolžan najpozneje v 15 dneh od izdaje odločbe iz drugega 
odstavka tega člena, le-to posredovati pristojnemu organu Evropske unije in državam 
članicam Evropske unije. 

(6) če pristojni organ Evropske unije po prejemu odločbe sprejme odločitev, da je iznos 
na podlagi odločbe iz drugega odstavka tega člena nedopusten, je državni nadzorni 
organ na to odločitev vezan in je dolžan v petih dneh po prejemu te odločitve izdati 
osebi iz drugega odstavka tega člena novo odločbo, s katero ji prepove nadaljnji iznos 
osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba prvega odstavka predstavlja razširitev uporabe predlagane 
določbe, z njo se vključijo tudi uporabniki osebnih podatkov in pogodbeni upravljavci. 

S predlagano spremembo drugega odstavka se najprej črta jamstvo, da je iznos 
osebnih podatkov po prvem odstavku dopusten le, če tuji uporabnik zagotovi, da bodo 
osebni podatki uporabljeni le za namen, za katerega so bili izneseni. Predlagana 
določba je namreč v neskladju z določbo člena 26 Direktive 95/46/ES. Besedilo 
spremenjenega drugega odstavka ureja posebno situacijo iz 7. točke prvega odstavka 
predlaganega člena, saj je ta situacija, po določbah drugega in tretjega odstavka člena 
26 Direktive 95/46/ES izjemna in je potrebno določiti posebni postopek, kdo odloči o 
iznosu osebnih podatkov po 7. točki prvega odstavka ter pristojnost pristojnega organa 
Evropske unije, da lahko odločbo nacionalnega organa (posredno) razveljavi. 
Predlagani novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek predstavljajo razdelavo tega postopka 
v skladu z določbo tretjega odstavka člena 26 Direktive 95/46/ES. 
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K 68. členu 

V 68. členu se številka "12" nadomesti s številko "10". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi amandmaja k 26. členu. 

K 69. členu 

Besedilo 69. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih 
je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za 
namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo 
poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih 
sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega 
poglavja, če drug zakon ne določa drugače. 

(2) Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja le 
naslednje osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske 
pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko upravljavec 
osebnih podatkov obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, 
če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna. 

(3) Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da 
posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah iz 70. člena 
tega zakona. 

(4) če namerava upravljavec osebnih podatkov posredovati osebne podatke iz drugega 
odstavka tega člena drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene neposrednega 
trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je dolžan o tem obvestiti posameznika in pred 
posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo 
posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati 
informacijo, katere podatke namerava posredovati, komu in za kakšen namen. Stroške 
obvestila krije upravljavec osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripombe Zakonodajno pravne službe se s predlaganim amandmajem 
natančneje določa izvajanje neposrednega trženja. Z vidika načela zakonitosti ter potreb 
neposrednega trženja so dodatno opredeljeni nameni neposrednega trženja, poleg 
ponujanja blaga in storitev še ponujanje zaposlitve in začasnega opravljanja del. Način, 
kako so bili osebni podatki izvirno zbrani, je določneje opredeljen (zbrani iz javno 
dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti upravljavca osebnih 
podatkov). Z vidika načela sorazmernosti so v predlaganem drugem odstavku natančno 
opredeljeni osebni podatki, ki se lahko nadalje uporabljajo, in pod kakšnimi pogoji. Na ta 
način se dodatno zavaruje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V 
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četrtem odstavku je dodana kategorija pogodbenega obdelovalca, tako da je krog 
zaščite posameznika še nekoliko razširjen, črtana pa je kategorija upravljavca osebnih 
podatkov, saj ni potrebna. 

K 71. členu 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Splošne določbe 
71. člen 

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za izvajanje videonadzora, če drug zakon ne 
določa drugače. 

(2) Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem objaviti 
obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča 
posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne 
izvajati videonadzor. 

(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije: 
1. da se izvaja videonadzor; 
2. naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja; 
3. telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki 
iz videonadzornega sistema. 

(4) Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik obveščen o 
obdelavi osebnih podatkov po 19. členu tega zakona. 

(5) Videonadzomi sistem, s katerim se izvaja videonadzor, mora biti zavarovan pred 
dostopom nepooblaščenih oseb.". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se določijo vse splošne določbe glede izvajanja 
videonadzora, ki veljajo za vse oblike izvajanja videonadzora po tem poglavju. 
Predlagani člen s skupnimi določbami o videonadzoru ureja pravice posameznikov, ki 
so podvrženi videonadzoru (obvestila), pa tudi zavarovanje osebnih podatkov v 
videonadzomem sistemu (peti odstavek predlaganega člena). 

K 72. členu 

Naslov 72. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore". 

V drugem odstavku 72. člena se besedilo "ne kaže posnetkov" nadomesti z besedilom 
"se ne more izvajati niti snemanje", besedilo "niti posnetkov" pa se nadomesti z 
besedilom "niti snemanje". 
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Tretji odstavek se črta. 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

Peti odstavek se črta. 

Šesti odstavek se črta. 

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo "sliko ali glas" 
nadomesti z besedilom "posnetek posameznika (slika oziroma glas)". 

Dosedanji osmi odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 
Na podlagi pripomb Zakonodajno pravne službe se v drugem odstavku jasno določi, da 
izvajanje videonadzora ne pomeni "kazanja" določenih prizorov, temveč snemanje slik 
oziroma glasu posameznikov. Predlagano je tudi črtanje šestega odstavka 72. člena, 
saj je določba z vidika varstva pravic posameznika neprimerna. Ostale predlagane 
spremembe so povezane s predlogom amandmaja k 71. členu. 

K 73. členu 

Prvi odstavek se črta. 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se za besedo 
"videonadzora" doda besedilo "v večstanovanjski stavbi". 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "ter skupni 
prostori večstanovanjskih stavb" nadomesti z besedilom "večstanovanjskih stavb ter 
njihovi skupni prostori". 

V dosedanjem petem odstavku se črta prvi stavek. 

Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 
V skladu s pripombo Zakonodajno pravne službe se jasno določi, da so predmet 
videonadzora vhodi in izhodi večstanovanjskih stavb, ne pa morebiti posameznih 
stanovanj. Ostale spremembe so povezane s predlogom amandmaja k 71. členu. 

K 77. členu 

V drugem odstavku 77. člena se beseda "inšpektoratu" nadomesti z besedami 
"državnemu nadzornemu organu". 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 
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"(4) Upravljavec osebnih podatkov sme izvajati biometrijske ukrepe po prejemu odločbe 
iz prejšnjega odstavka, s katero je izvajanje biometrijskih ukrepov dovoljeno.". 

\ 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi "prejšnjega 
odstavka" nadomestita z besedami "tretjega odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno spremembo nadzornega organa je potrebna sprememba 
prvega odstavka. 

Dodani novi četrti odstavek je predlagan zaradi jasnejše določitve, da se biometrijski 
ukrepi v zasebnem sektorju lahko izvajajo šele po prejemu pozitivne odločbe Državnega 
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije. 

Za novi 77 a član 

Za 77. členom se doda novi 77.a člen, ki se glasi:. 

"Biometrični ukrepi v zvezi z zaposlenimi v javnem sektorju 
77. a člen 

Ne glede na določbe 76. člena tega zakona se v javnem sektorju lahko uvedejo 
biometrični ukrepi v zvezi z vstopom v stavbo ali del stavbe in evidentiranjem 
prisotnosti zaposlenih na delu, ki se izvedejo ob smiselni uporabi drugega, tretjega 
in četrtega odstavka prejšnjega člena.". 

Obrazložitev: 
77. člen določa pogoje za izvajanje biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju, ki se 
razlikujejo od pogojev za njihovo izvajanje v javnem sektorju. Biometrijski ukrepi v 
zasebnem sektorju se lahko izvajajo nad svojimi zaposlenimi, seveda, če so bili 
predhodno o tem pisno obveščeni. 

Po drugem odstavku mora upravljavec osebnih podatkov, ki namerava izvajati 
biometrijske ukrepe, predhodno posredovati Inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov 
Republike Slovenije opis nameravanih biometrijskih ukrepov in razloge za njihovo 
nameravano uvedbo, če izvajanja določenih biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju 
ne določa zakon. Biometrijski ukrepi se lahko izvedejo le, če tako odloči inšpektorat. 
Enako ureditev bi bilo smiselno določiti tudi za zaposlene v javnem sektorju. 

K 78. članu 

V četrtem odstavku 78. člena se za besedo "zbrišejo" doda besedilo "ali na drug način 
uničijo". 

Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev je redakcijske narave. 
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K 80. členu 

V prvem odstavku 80. člena se beseda "možno" nadomesti z besedo "dovoljeno". 

V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda "inšpektorat" v vseh sklonih 
nadomesti z besedilom "državni nadzorni organ" v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 
V skladu s pripombo Zakonodajno pravne službe je predlagana redakcijska sprememba 
prvega odstavka. Ostale spremembe so potrebne glede na predlagano statusno 
spremembo nadzornega organa. 

Za novo 7. poglavje 

Za 82. členom se doda novo 7. poglavje ter novi 82.a, 82.b, 82.c in 82.Č člen, ki se 
glasijo: 

"7. poglavje 
Strokovni nadzor 

Uporaba določb tega poglavja 
82.a člen 

če drug zakon ne določa drugače, se določbe tega poglavja uporabljajo za obdelavo 
osebnih podatkov pri strokovnem nadzoru, ki je določen z zakonom. 

Splošne določbe 
82.b člen 

(1) Oseba javnega sektorja, ki izvaja strokovni nadzor (v nadaljnjem besedilu: izvajalec 
strokovnega nadzora), lahko obdeluje osebne podatke, ki jih obdelujejo upravljavci 
osebnih podatkov, nad katerimi ima po zakonu pristojnost izvajati strokovni nadzor. 

(2) Izvajalec strokovnega nadzora ima pravico do vpogleda, izpisa, prepisovanja ali 
kopiranja vseh osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, pri njihovi obdelave za namene 
strokovnega nadzora in izdelave poročila ali ocene pa je dolžan varovati njihovo tajnost. 
V poročilu ali oceni ob zaključku strokovnega nadzora lahko izvajalec strokovnega 
nadzora zapiše le tiste osebne podatke, ki so nujni za dosego namena strokovnega 
nadzora. 

(3) Stroške vpogleda, izpisa, prepisovanja ali kopiranja iz prejšnjega odstavka krije 
upravljavec osebnih podatkov. 

Strokovni nadzor in dodatna obdelava osebnih podatkov 
82.c člen 

(1) Izvajalec strokovnega nadzora lahko pri opravljanju strokovnega nadzora, pri 
katerem v skladu s prvim odstavkom 82.b člena tega zakona obdeluje osebne podatke, 
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pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izvaja strokovni 
nadzor in ga obvesti, da lahko pisno ali ustno poda svoja stališča. 

(2) Posameznik iz prejšnjega odstavka lahko posreduje izvajalcu strokovnega nadzora 
za namene izvajanja strokovnega nadzora osebne podatke drugega posameznika, ki bi 
lahko o zadevi, v kateri se izvaja strokovni nadzor, kaj vedel. Ce izvajalec strokovnega 
nadzora ugotovi, da je to potrebno, opravi razgovor tudi z drugim posameznikom. 

Strokovni nadzor in občutljivi osebni podatki 
82.Č člen 

če se pri izvajanju strokovnega nadzora obdelujejo občutljivi osebni podatki, izvajalec 
strokovnega nadzora o tem naredi uradni zaznamek ali drug uradni zapis v spisu 
zadeve upravljavca osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
V predlaganem novem poglavju so določena pravila obdelave osebnih podatkov pri 
opravljanju strokovnega nadzora, če področni zakoni ne določajo drugače. S 
predlaganim poglavjem se zapolnjuje pravna praznina na tem področju, saj veljavni 
področni zakoni ne vsebujejo določb o obdelavi osebnih podatkov pri opravljanju 
strokovnega nadzora. Predlagano poglavje bo uporabno predvsem na področju 
socialnega varstva in zdravstva, kjer imajo npr. nosilci javnih pooblastil ali državni organi 
v njihovih področnih zakonih običajno določeno le pristojnost oziroma obveznost 
opravljanja strokovnega nadzora, ni pa tudi določeno vsebinsko (materialno), kaj 
konkretno lahko izvajalec strokovnega nadzora pri njegovem opravljanju stori, kar je še 
posebej nevarno z vidika varstva osebnih podatkov oziroma splošnega varstva 
zasebnosti. 

K 83. članu 

3. točka prvega odstavka 83. člena se črta. 
Dosedanja 4. točka, ki postane 3. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"3. če obdeluje občutljive osebne podatke v nasprotju s 13. členom ali jih ne zavaruje v 
skladu s 14. členom;". 
Dosedanja 5. točka postane 4. točka. 
Dosedanja 6. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"5. če zbira osebne podatke za namene, ki niso določeni in zakoniti, ali če jih nadalje 
obdeluje v nasprotju s 16. členom;". 
Dosedanja 7. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"6. če posreduje uporabniku osebnih podatkov osebne podatke v nasprotju z drugim 
odstavkom 17. člena ali če ne uniči osebnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17. 
člena ali ne objavi rezultatov obdelave v skladu s četrtim odstavkom 17. člena;". 
Dosedanja 8. točka, ki postane 7. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"7. če ne obvesti posameznika o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 19. členom;". 
Dosedanja 9. točka postane 8. točka. 
Dosedanja 10. točka, ki postane 9. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"9. če ne zbriše, uniči, blokira ali anonimizira osebnih podatkov, potem ko je bil izpolnjen 
namen obdelave v skladu z drugim odstavkom 21. člena;". 
Dosedanja 11. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
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"10. če ravna v nasprotju z 22. členom;". 
Dosedanje 12. in 13. točka postaneta 11. in 12. točka. 
Dosedanja 14. točka, ki postane 13. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
"13. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 30. člena ali če ravna v 
nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom 31. člena;". 
Dosedanja 15. točka, ki postane 14. točka, se spremeni, tako da se glasi: 
"14. če ravna v nasprotju z 32. členom ali če ravna v nasprotju z drugim ali petim 
odstavkom 33. člena;". 
Dosedanja 16. točka, ki postane 15. točka, se spremeni, tako da se glasi: 
"15. če v nasprotju s prvim odstavkom 60. člena ali v nasprotju s 67. členom iznaša 
osebne podatke v tretjo državo.". 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe sta predlagani spremembi 3. in 9. 
točke, s predlagano spremembo 6. točke pa se jasno določa, katere kršitve obdelave 
osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično in znanstveno raziskovalne namene se 
kaznujejo kot prekršek. Ostale spremembe so povezane s predlaganimi amandmaji k 
predlogom členov zakona. 

K 85. členu 

V drugem odstavku 85. člena se za besedilom "odgovorna oseba pravne osebe" doda 
besedilo "ali samostojnega podjetnika posameznika". 

Obrazložitev: 
S predlagano dopolnitvijo se določa odgovornost za prekršek tudi za odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika. 

K 86. členu 

V prvem odstavku 86. člena se besedilo "drugim odstavkom 69. člena" nadomesti s 
številko "69.". 

V drugem odstavku se za besedilom "odgovorna oseba pravne osebe" doda besedilo 
"ali samostojnega podjetnika posameznika". 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo prvega odstavka se sankcioniranje za prekršek pri izvajanju 
neposrednega trženja usklajuje s predlaganim amandmajem k 69. členu. S predlagano 
dopolnitvijo drugega odstavka se določa odgovornost za prekršek tudi za odgovorno 
osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

Za novi 86.a člen 

Za 86. členom se doda novi 86.a člen, ki se glasi: 
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"Kršitev splošnih določb o videonadzoru 
86.a člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik: 

1. če ne objavi obvestila na način iz drugega odstavka 71. člena; 

2. če obvestilo ne vsebuje informacij iz tretjega odstavka 71. člena; 

3. če ne zavaruje videonadzomega sistema, s katerim se izvaja videonadzor, v 
nasprotju s petim odstavkom 71. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.". 

Obrazložitev 
Predlagani novi člen določa kazensko določbo v skladu z amandmajem k 71. členu. 

HiL7 ■ članu 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kršitev določb o videonadzoru glede dostopa v uradne službene oziroma 
poslovne prostore 

87. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik: 

1 ■ če izvaja videonadzor brez obrazložene pisne odločitve ali brez druge pravne podlage 
iz prvega odstavka 72. člena; 

2. če izvaja videonadzor tako, da izvaja snemanje notranjosti stanovanjskih stavb, ki 
nimajo vpliva na dostop do njihovih prostorov ali posnetke vhodov v stanovanja (drugi 
odstavek 72. člena); 

3. če pisno ne obvesti zaposlenih (tretji odstavek 72. člena); 

4. če hrani osebne podatke v nasprotju s petim odstavkom 72. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
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odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je posledica predlaganega amandmaja k 72. členu. 

Za novi 93 a člen 

Za 93. členom se doda novi 93.a člen, ki se glasi: 

"Kršitev določb o strokovnem nadzoru 
93.a člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba: 

1. če izvaja strokovni nadzor v nasprotju z drugim odstavkom 82.b člena; 

2. če ne napravi uradnega zaznamka ali drugega uradnega zapisa v nasprotju z 82.Č 
členom tega zakona. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Obrazložitev: 
Predlagani novi člen določa kazensko določbo v skladu s predlogom novih 82.b in 82.č 
člena. 

K 94. členu 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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"Pristojnosti Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja glede varstva 
osebnih podatkov 

94. člen 

(1) Zoper odločbo ali sklep državnega nadzornega organa lahko Pooblaščenec za 
dostop do informacij javnega značaja do uveljavitve zakona, ki bo uredil to vprašanje, 
začne upravni spor, če oceni, da je z njo kršen dostop do informacij javnega značaja. 

(2) Postopek v upravnem sporu iz prejšnjega odstavka je nujen in prednosten. 

(3) Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je dolžan vročiti državnemu 
nadzornemu organu odločbo ali sklep, v kateri se je Pooblaščenec opredelil do 
vprašanja varstva osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
Zaradi spremembe statusa nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov je besedilo 
94. člena predloga zakona nepotrebno. 

S predlaganim amandmajem se ureja "zrcalna slika" predlaganega novega 53.a člena, 
seveda z vidika izvrševanja pristojnosti Pooblaščenca za dostop do informacij javnega 
značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 
24/2003), namreč 3. točke 6. člena. Predlagana določba se nahaja v prehodnih 
določbah, saj ne sodi v besedilo Zakona o varstvu osebnih podatkov, temveč v Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja. Gre za določbo prehodne narave, ki bo veljala 
do sistemske rešitve tega vprašanja. 

K-9S. članu " # 

95. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Rok za izdajo podzakonskih predpisov 
95. člen 

(1) Pravilnik iz tretjega odstavka 28. člena in 66. člena tega zakona se izda v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

(2) Predpis iz drugega odstavka 49. člena tega zakona se izda do 1. januarja 2006.". 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 28. in 49. členu se s tem amandmajem določa rok za izdajo 
podzakonskega predpisa o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov in o 
službeni izkaznici nadzornika. 

iL97. članu 

Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Izrazi "upravljavec zbirke osebnih podatkov", "upravljavec podatkov" ali "upravljalec 
zbirk podatkov" ali "upravljalec zbirke podatkov", ki so določeni v zakonih, se štejejo za 
izraz "upravljavec osebnih podatkov" po tem zakonu." 
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Obrazložitev: 
Na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe je predlagana ustrezna sprememba 
člena. 

K 98. členu 

98. člen se črta. 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajnopravne službe se predlaga črtanje člena, saj je glede 
na predlagani 99. člen odveč. 

K 99. členu 

99. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Zaradi predlaganega amandmaja k uveljavitveni določbi je člen nepotreben. 

K 100. členu 

100. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Začetek delovanja Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
, 100. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov začne z delom 1. januarja 
2006. 

(2) Do začetka delovanja Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
njegove pristojnosti in naloge po tem zakonu opravlja Inšpektorat za varstvo osebnih 
podatkov Republike Slovenije kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje in 
inšpektorji, imenovani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
59/1999, 57/2001, 59/2001- popravek in 52/2002-ZDU-1)". 

Obrazložitev: 
Besedilo 100. člena predloga zakona, ki je določalo milejše pogoje za imenovanje 
inšpektorjev v prehodnem obdobju, zaradi amandmaja k 41. členu ni potreben. 

S predlaganim novim 100. členom se ureja začetek delovanja Državnega nadzornega 
organa za varstvo osebnih podatkov, ki se ustanavlja kot samostojni državni organ. 
Poleg tega pa je določeno, da do konstituiranja samostojnega državnega organa 
sedanji Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije nadaljuje delo kot 
organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, pri čemer pa opravlja naloge po novem 
zakonu. 
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K 101. članu 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Imenovanje glavnega državnega nadzornika 
101. člen 

(1) Postopek za imenovanje glavnega državnega nadzornika se začne najkasneje 1. 
junija 2005. 

(2) Z dnem imenovanja glavnega državnega nadzornika preneha mandat glavnemu 
inšpektorju za varstvo osebnih podatkov. 

(3) Če je glavni državni nadzornik imenovan pred začetkom dela Državnega nadzornega 
organa za varstvo osebnih podatkov, je glavni državni nadzornik predstojnik 
Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije kot organa v sestavi 
Ministrstva za pravosodje do začetka dela Državnega nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov. 

(4) če glavni državni nadzornik ni imenovan do začetka dela Državnega nadzornega 
organa za varstvo osebnih podatkov, opravlja njegovo funkcijo glavni inšpektor za 
varstvo osebnih podatkov kot vršilec dolžnosti do imenovanja glavnega državnega 
nadzornika.". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano novo ureditev nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
kot samostojnega državnega organa, predlagani amandma ureja prvo imenovanje 
glavnega državnega nadzornika. 

K 102. žlann 

102. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prevzem zaposlenih in arhivov 
102. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov prevzame inšpektoije in druge 
zaposlene, ki na dan začetka delovanje državnega nadzornega organa opravljajo delo 
v Inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije. 

(2) Na Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov se prenesejo nedokončane 
zadeve, arhivi in evidence, ki jih vodi Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov Republike 
Slovenije.". 

Obrazložitev: 
Besedilo 102. člena predloga zakona, ki je določalo nadaljevanje dela inšpektorata, 
zaradi amandmaja k 100. členu ni potrebno. Besedilo novega 102. člena ureja prevzem 
inšpektorjev in drugih zaposlenih ter prenos arhivov in evidenc z Inšpektorata za varstvo 
osebnih podatkov Republike Slovenije na Državni nadzorni organ za varstvo osebnih 
podatkov. 
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K 103. členu 

103. člen se spremeni tako. da se glasi: 

Uporaba posameznih določb tega zakona 
103. člen 

(1) Določbe drugega odstavka 46. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 47. člena 
tega zakona se začnejo uporabljati z dnem začetka delovanja Državnega nadzornega 
organa za varstvo osebnih podatkov. 

(2) Do vzpostavitve spletne strani Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov se informacije, ki jih po tem zakonu objavlja državni nadzorni organ na svoji 
spletni strani, objavljajo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.". 

Obrazložitev: 
Besedilo 103. člena predloga zakona, ki je določalo nadaljevanje dela inšpektorjev, 
zaradi amandmaja k 102. členu ni potrebno. Novo besedilo 103. člena ureja uporabo 
posameznih določb zakona. 

K104. členu 

V 104. členu se besedilo "zakona o varstvu osebnih podatkov" nadomesti z besedilom 
"Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001 - 
popravek in 52/2002 - ZDU-1)". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 105. členu 

Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Skupni katalog osebnih podatkov, ki se vodi po določbah Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001 - popravek in 52/2002 - ZDU-1), 
se z dnem uveljavitve tega zakona preimenuje v register zbirk osebnih podatkov. 

(2) Do 1. januarja 2006 vodi in vzdržuje register iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za 
pravosodje, s tem datumom pa ga preda Državnemu nadzornemu organu za varstvo 
osebnih podatkov.". 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano statusno ureditev nadzornega organa se ustrezno spreminja 
prenos registra zbirk osebnih podatkov. 
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K 106. ž Ionu 

Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Upravljavci osebnih podatkov, ki so posredovali osebne podatke po določbah Zakona o 

č^OS^!h podatkov <Uradni list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001 - popravek in 
■vi.ju " ^ v s'<uPn' katalog osebnih podatkov morajo posredovati vse podatke iz <27. člena tega zakona pristojnemu organu iz 105. člena tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 28. člena tega zakona.". 

Obrazložita v 
Amandma je redakcijske narave. 

K 107. članu 

V 107. členu se v naslovu črtata besedi "in uporabe". 

Drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita: 

(2) Z dnem začetka dela Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
prenehajo veljati določbe druge alineje prvega odstavka in tretji odstavek 13. člena 
uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003), kolikor se nanašajo 
na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati določbi prvega odstavka 110. 
člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
Ko, št. 43/2004) v delu, ki določata zbiranje, obdelavo in objavo EMŠO.". 

Obrazložitev• 
S predlaganim amandmajem se glede na drugačno statusno ureditev nadzornega 
organa ustrezno spremenijo določbe o prenehanju veljavnosti in uporabe. 

Hkrati se določa prenehanje veljavnosti določb Zakona o elektronskih komunikacijah ki 

i ♦ ? f.biranje' obdelavo in objavo EMŠO. Ker je enotna matična številka osebni podatek, ki se lahko uporablja le za preverjanje istovetnosti posameznika, ne pa za 
javno objavo v imeniku naročnikov, se navedeni določbi razveljavita. 

1L109. članu 

109. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Začetek veljavnosti 
109. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005.". 
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Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se podaljšuje rok za uveljavitev zakona, saj so predlagane 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga zakona in jih sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga zakona, 
ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka odbora na seji državnega zbora bo Irma Krebs Pavlinič. 

* • * 

J 

Svetovalec 
Jaka Slokan l.r. 

Predsednik: 
Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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dopolnjen predlog zakona 

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 
1. člen 

S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se 
preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo 
posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelavi 
osebnih podatkov. 

Načelo zakonitosti in poštenosti 
2. člen 

Osebni podatki se obdelujejo zakonito in pošteno. 

Načelo sorazmernosti 
3. člen 

Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na 
namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. 

Prepoved diskriminacije 
4. člen 

Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na 
narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etnični pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo 
prepričanje, spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino. 4 

Ozemeljska veljavnost tega zakona 
5. člen 

(1) Ta zakon velja za obdelavo osebnih podatkov, če je upravljavec osebnih 
podatkov ustanovljen, ima sedež ali je registriran v Republiki Sloveniji ali če je 
podružnica upravljavca osebnih podatkov registrirana v Republiki Sloveniji. 

(2) Ta zakon velja tudi, če upravljavec osebnih podatkov ni ustanovljen, nima 
sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del 
Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja 
avtomatsko ali drugo opremo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, razen če se ta 
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oprema uporablja samo za prenos osebnih podatkov preko ozemlja Republike 
Slovenije. 

(3) Upravljavec osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka mora določiti fizično ali 
pravno osebo, ki ima sedež ali je registrirana v Republiki Sloveniji, ki ga zastopa 
glede obdelave osebnih podatkov v skladu s tem zakonom. 

(4) Ta zakon velja tudi za diplomatska-konzularna in druga uradna predstavništva 
Republike Slovenije v tujini. 

Pomen izrazov 
6. člen 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede 
na obliko, v kateri je izražena. 

2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša 
osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali 
posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali 
na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, 
duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način 
identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali 
ne zahteva veliko časa. 

3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki 
se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri 
ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko 
osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, 
prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkrije s 
prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali 
povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko 
ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave). 

4. Avtomatizirana obdelava - je obdelava osebnih podatkov s sredstvi 
informacijske tehnologije. 

5. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en 
osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali 
združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali 
razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz 
podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost 
posameznika. 

6. Upravljavec osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba 
javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in 
sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki 
določa tudi namene in sredstva obdelave. 
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7. Pogodbeni obdelovalec - je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne 
podatke v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov. 

8- Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba 
javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki. 

9- Posredovanje osebnih podatkov - je posredovanje ali razkritje osebnih 
podatkov. 

10. Tuji uporabnik in tuji upravljalec osebnih podatkov- je uporabnik osebnih 
podatkov v tretji državi in upravljalec osebnih podatkov v tretji državi. 

11. Tretja država - je država, ki ni država članica Evropske unije ali del 
Evropskega gospodarskega prostora. 

12. Katalog zbirke osebnih podatkov - je opis zbirke osebnih podatkov. 

13. Register zbirk osebnih podatkov - je register, v katerem so podatki iz 
katalogov zbirk osebnih podatkov. 

14. Osebna privolitev posameznika - je prostovoljna izjava volje posameznika, da 
se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na 
podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; 
osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna 
privolitev posameznika. 

15. Pisna privolitev posameznika • je podpisana privolitev posameznika, ki ima 
obliko listine, določila v pogodbi, določila v naročilu, priloge k vlogi ali drugo 
obliko v skladu z zakonom; podpis je tudi na podlagi zakona s podpisom 
izenačena oblika, podana s telekomunikacijskim sredstvom, ter na podlagi 
zakona s podpisom izenačena oblika, ki jo poda posameznik, ki ne zna ali ne 
more pisati. 

16. Ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika - je ustno ali s 
telekomunikacijskim ali drugim ustreznim sredstvom ali na drug ustrezen 
način dana privolitev, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na 
posameznikovo privolitev. 

1?. Blokiranje - je takšna označitev osebnih podatkov, da se omeji ali prepreči 
njihova nadaljnja obdelava. 

18. Anonimiziranje - je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več 
mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi 
napori, stroški ali porabo časa. 

19. Občutljivi osebni podatki - so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem 
poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu aii izbrisu v ali iz kazenske 
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evidence ali evidence, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške (v 
nadaljnjem besedilu: prekrškovna evidenca); občutljivi osebni podatki so tudi 
biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika 
v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin. 

20. Isti povezovalni znaki - so osebna identifikacijska številka in druge z zakonom 
opredeljene enolične identifikacijske številke posameznika, z uporabo katerih 
je mogoče zbirati oziroma priklicati osebne podatke iz tistih zbirk osebnih 
podatkov, v katerih so obdelovani tudi isti povezovalni znaki. 

21. Biometrične značilnosti - so takšne telesne, fiziološke ter vedenjske 
značilnosti, ki jih imajo vsi posamezniki, so pa edinstvene in stalne za vsakega 
posameznika posebej in . je možno z njimi določiti posameznika, zlasti z 
uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij s prsta, šarenice, očesne 
mrežnice, obraza, ušesa, deoksiribonukleinske kisline ter značilne drže. 

22. Javni sektor - so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, 
nosilci javnih pooblastil, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, 
samostojni visokošolski zavodi in samoupravne narodne skupnosti. 

23. Zasebni sektor - so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe ali gospodarske javne službe ali obrt, in osebe 
zasebnega prava; zasebni sektor so javni gospodarski zavodi, javna podjetja 
in gospodarske družbe, ne glede na delež oziroma vpliv države, samoupravne 
lokalne skupnosti ali samoupravne narodne skupnosti. 

Izjeme pri uporabi tega zakona 
7. člen 

(1) Ta zakon se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge 
domače potrebe. 

(2) Za osebne podatke, ki jih o svojih članih obdelujejo politične stranke, sindikati, 
društva ali verske skupnosti, se ne uporabljajo 26., 27. in 28. člen tega zakona. 

(3) Za osebne podatke, ki jih za namene obveščanja javnosti obdelujejo mediji, se 
ne uporabljajo drugi odstavek 25. člena, 26., 27. in 28. člen ter VI. del tega zakona. 

II. DEL 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

I. poglavje 
Pravne podlage in nameni 

Splošna opredelitev 
8. člen 

(1) Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in 
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osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih 
osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. 

(2) Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru 
obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik 
predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave 
osebnih podatkov. 

Pravne podlage v javnem sektorju 
9. člen 

(1) Osebni podatki v javnem sektoiju se lahko Obdelujejo, če obdelavo osebnih 
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko 
določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve 
posameznika. 

(2) Nosilci javnih pooblastil lahko obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi 
osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za 
izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Zbirke osebnih 
podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk osebnih 
podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnem sektoiju obdelujejo 
osebni podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so 
na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je 
obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev 
pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnemu sektoiju izjemoma 
obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, 
nalog ali obveznosti javnega sektoija, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen 
interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 

Pravne podlage v zasebnem sektorju 
10. člen 

(1) Osebni podatki v zasebnem sektoiju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih 
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo 
določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni 
Podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na 
podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je 
obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev 
pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. 
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v zasebnem sektoiju obdelujejo 
osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega 
sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki. 

Pogodbena obdelava 
11. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran 
za opravljanje takšne dejavnost? in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe iz 24. 
člena tega zakona. 

(2) Pogodbeni obdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil in osebnih podatkov ne sme 
obdelovati za noben drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s 
pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati tudi dogovor o 
postopkih in ukrepih iz 24. člena tega zakona. Upravljavec osebnih podatkov 
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz 24. člena tega zakona. 

(3) V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim 
obdelovalcem je dolžan pogodbeni obdelovalec na podlagi zahteve upravljavca 
osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti upravljavcu. 
Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu 
organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih 
dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon. 

(4) V primeru prenehanja pogodbenega obdelovalca se osebni podatki brez 
nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu osebnih podatkov. 

Varovanje življenjskih interesov posameznika 
12. člen 

Če je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa 
posameznika, se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo ne glede na to, da za 
obdelavo teh podatkov ni druge zakonite pravne podlage. 

Obdelava občutljivih osebnih podatkov 
13. člen 

Občutljivi osebni podatki se lahko obdelujejo le v naslednjih primerih: 

1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v 
javnem sektorju pa tudi določena z zakonom; 

2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic 
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upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja, v skladu z zakonom, ki 
določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika; 

3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati svoje 
privolitve iz 1. točke tega člena; 

4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva, 
verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, 
filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava nanaša na 
njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, 
ter če se ti podatki ne posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega ali 
zasebnega sektorja brez pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo; 

5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, le-te javno 
objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe; 

6. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter 
vodenja ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom; 

7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku; 

8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa. 

Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov 
14. člen 

(1) Občutljivi osebni podatki morajo biti pri obdelavi posebej označeni in 
zavarovani tako, da se onemogoči nepooblaščenim osebam dostop do njih, razen 
v primeru iz S. točke 13. člena tega zakona. 

(2) Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se 
Šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo 
kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova 
nečitijivost oziroma neprepoznavnost med prenosom. 

Avtomatizirano odločanje 
15. člen 

Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, pri kateri se o posamezniku lahko 
sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega 
znatno vpliva in ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov, ki je 
namenjena ovrednotenju nekaterih osebnih vidikov v zvezi z njim, kakršni so 
zlasti njegova uspešnost pri delu, kreditna sposobnost, zanesljivost, ravnanje ali 
izpolnjevanje zahtevanih pogojev, je dovoljena le, če je odločitev: 
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1. sprejeta med sklepanjem ali izvajanjem pogodbe, pod pogojem, da je pobuda 
za sklenitev ali izvajanje pogodbe, ki jo je vložil posameznik, na katerega se 
osebni podatki nanašajo, izpolnjena ali da obstajajo primerni ukrepi za varstvo 
njegovih zakonitih interesov, kakršni so zlasti dogovori, ki mu omogočajo 
ugovarjati takšni odločitvi ali izraziti njegovo stališče; 

2. določena z zakonom, ki določa tudi ukrepe za varstvo zakonitih interesov 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti možnost 
pravnega sredstva zoper takšno odločitev. 

Namen zbiranja in nadaljnja obdelava 
16. člen 

Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne 
smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi 
nameni, če zakon ne določa drugače. 

Obdelava za zgodovinsko, statistično in znanstveno raziskovalne namene 
17. člen 

(1) Ne glede na prvotni namen zbiranja se lahko osebni podatki nadalje obdelujejo 
za zgodovinsko, statistično in znanstveno raziskovalne namene. 

(2) Osebni podatki se posredujejo uporabniku osebnih podatkov za namen 
obdelave iz prejšnjega odstavka v anonimizirani obliki, če zakon ne določa 
drugače ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni 
predhodno podal pisne privolitve, da se lahko obdelujejo brez anonimiziranja. 

(3) Osebni podatki, ki so bili posredovani uporabniku osebnih podatkov v skladu 
s prejšnjim odstavkom, se ob zaključku obdelave uničijo, če zakon ne določa 
drugače. Uporabnik osebnih podatkov mora upravljavca osebnih podatkov, ki mu 
je posredoval osebne podatke, brez odlašanja po njihovem uničenju pisno 
obvestiti, kdaj in na kakšen način jih je uničil. 

(4) Rezultati obdelave iz prvega odstavka tega člena se objavijo v anonimizirani 
obliki, razen če zakon določa drugače ali če je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, za objavo v neanonimizirani obliki podal pisno privolitev 
ali če je za takšno objavo podano pisno soglasje dedičev umrle osebe po tem 
zakonu. 

II. poglavje 
Varstvo posameznikov 

Točnost in ažurnost osebnih podatkov 
18. člen 

(1) Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti točni in ažurni. 
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(2) Upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri 
točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno 
listino posameznika, na katerega se nanašajo. 

Obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov 
19. člen 

(1) Če se osebni podatki zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo, mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku 
sporočiti naslednje informacije, če z njimi posameznik še ni seznanjen: 
- podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku 
(osebno ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež), 
- namen obdelave osebnih podatkov. 

(2) Če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov iz prejšnjega 
odstavka potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih 
podatkov posameznika, mora oseba iz prejšnjega odstavka posamezniku 
sporočiti tudi dodatne informacije, če posameznik z njimi še ni seznanjen, zlasti: 
- navedbo uporabnika ali vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov, 
* navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne 
posledice, če ne bo prostovoljno podal podatkov, 
- informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

(3) Če osebni podatki niso bili zbrani neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo, mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku 
najpozneje ob vpisu ali posredovanju osebnih podatkov uporabniku osebnih 
podatkov sporočiti naslednje informacije: . 
- podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku 
(osebno ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež), 
• namen obdelave osebnih podatkov. 

(4) Če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov iz prejšnjega 
odstavka potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih 
podatkov posameznika, mora oseba iz prejšnjega odstavka posamezniku 
sporočiti tudi dodatne informacije, zlasti: 
- informacijo o vrsti zbranih osebnih podatkov, 
- navedbo uporabnika ali vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov, 
- informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

(5) Informacij iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebno zagotoviti, če 
bi bilo to zaradi obdelave osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično ali 
znanstveno raziskovalne namene nemogoče ali bi povzročilo velike stroške, 
nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa ali če je z zakonom izrecno 
določen vpis ali posredovanje osebnih podatkov. 
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Uporaba istega povezovalnega znaka 
20. člen 

(1) Pri pridobivanju osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov s področja 
zdravstva, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti države, obrambe države, 
sodstva in državnega tožilstva ter kazenske evidence in prekrškovne evidence ni 
dovoljena uporaba istega povezovalnega znaka na način, da bi se za pridobitev 
osebnega podatka uporabil samo ta znak. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izjemoma uporabi isti povezovalni znak 
za pridobivanje osebnih podatkov, če je to edini podatek v konkretni zadevi, ki 
lahko omogoči, da se odkrije ali preganja kaznivo dejanje po uradni dolžnosti, da 
se zavaruje življenje ali telo posameznika ali da se zagotovi izvajanje nalog 
obveščevalnih in varnostnih organov, določenih z zakonom. O tem je potrebno 
brez odlašanja napraviti uradni zaznamek ali drug pisni zapis. 

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zemljiško knjigo in sodni register. 

Rok hrambe osebnih podatkov 
21. člen 

(1) Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. 

(2) Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali 
anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo In arhive, 
opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih 
podatkov ne določa drugače. 

• 
Posredovanje osebnih podatkov 

22. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov mora proti plačilu stroškov posredovanja, če 
zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke uporabnikom osebnih 
podatkov. 

(2) Upravljavec centralnega registra prebivalstva ali evidenc stalno in začasno 
prijavljenih prebivalcev mora na način, ki je določen za izdajo potrdila, 
posredovati upravičencu, ki izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred 
osebami javnega sektoija, osebno ime In naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča posameznika, zoper katerega uveljavlja svoje pravice. 

(3) Upravljavec osebnih podatkov mora za vsako posredovanje osebnih podatkov 
zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili 
posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče 
zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja 
osebnih podatkov. 
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(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je upravljavec osebnih podatkov v 
javnem sektoiju dolžan uporabniku osebnih podatkov v javnem sektorju 
posredovati osebne podatke brez plačila stroškov posredovanja, razen če zakon 
določa drugače ali če gre za uporabo za zgodovinsko, statistično ali znanstveno 
raziskovalne namene. 

Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov 
23. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke o umrlem posamezniku 
posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih 
podatkov pooblaščeni z zakonom. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem 
posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov 
zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov 
izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh 
osebnih podatkov. 

(3) Če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov podatke iz 
Prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke 
uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno raziskovalne namene, če 
umrli posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. 

(4) Če umrli posameznik ni podal prepovedi iz prejšnjega odstavka, lahko 
osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega ali 
drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če 
zakon ne določa drugače. 

3. poglavje 
Zavarovanje osebnih podatkov 

Vsebina 
24. člen 

(1) Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in 
logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, 
preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova 
sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se: 

varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z 
vhodno-izhodnimi enotami; 

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; 
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3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, 
vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih; 

4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja 
osebnih podalkov; 

5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki 
uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za 
obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi 
nedopustnega posredovanja aii obdelave osebnih podatkov. 

(2) V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni preko 
telekomunikacijskega sredstva ali omrežja, morajo strojna, sistemska in 
aplikativno programska oprema zagotavljati, da je obdelava osebnih podatkov v 
zbirkah osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika osebnih podatkov. 

(3) Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede 
na tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podatkov, ki 
se obdelujejo. 

(4) Funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri 
osebah, ki obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati tajnost osebnih 
podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih funkcij, del in nalog. 
Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju 
funkcije, zaposlitve, opravljanja del aii nalog aii opravljanja storitev pogodbene 
obdelave. 

Dolžnost zavarovanja 
25. člen 

(1) Upravljavci osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalci so dolžni zagotoviti 
zavarovanje osebnih podatkov na način iz 24. člena tega zakona. 

(2) Upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo postopke in ukrepe za 
zavarovanje osebnih podatkov ter določijo osebe, ki so odgovorne za določene 
zbirke osebnih podatkov in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela 
obdelujejo določene osebne podatke. 

4. poglavje 
Obveščanje o zbirkah osebnih podatkov 

Katalog zbirke osebnih podatkov 
26. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostavi 
katalog zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje: 
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1. naziv zbirke osebnih podatkov; 

2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizična osebo: osebno ime, naslov 
opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za 
samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za 
pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih 
podatkov in matično številko); 

3. pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov; 

4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 

5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov; 

6. namen obdelave; 

7- rok hrambe osebnih podatkov; 

8- omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
podatkov in pravno podlago omejitev; 

9. uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 
osebnih podatkov; 

10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno 
podlago iznosa; 

11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; 

12. podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih 
knj'g; 

13. podatke o zastopniku iž tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično 
osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še 
firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in 
naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko). 

(2) Upravljavec osebnih podatkov mora skrbeti za točnost in ažurnost vsebine 
kataloga. 

Obveščanje nadzornega organa 
27. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov posreduje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 
12. in 13. točke prvega odstavka 26. člena tega zakona Državnemu nadzornemu 
organu za varstvo osebnih podatkov najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke 
osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. 
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(2) Upravljavec osebnih podatkov posreduje Državnemu nadzornemu organu za 
varstvo osebnih podatkov spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe. 

(3) Podatkov iz prvega odstavka tega člena ni potrebno posredovati tistemu 
upravljavcu osebnih podatkov, ki nima več kot 20 oseb zaposlenih za nedoločen 
čas, o tistih zbirkah osebnih podatkov, ki jih o svojih zaposlenih vodi v skladu z 
zakonom, ki določa zbirke osebnih podatkov na področju dela. V tem primeru 
mora vsaki osebi zagotoviti informacije iz 26. člena tega zakona. 

Register 
28. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov vodi in vzdržuje register 
zbirk osebnih podatkov, ki vsebuje podatke iz 27. člena tega zakona, na način, 
določen z metodologijo njegovega vodenja. 

(2) Register se vodi s sredstvi informacijske tehnologije in se objavi na spletni 
strani Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem 
besedilu: spletna stran). 

(3) Metodologijo iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za 
pravosodje, na predlog glavne državne nadzornice oziroma glavnega državnega 
nadzornika za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: glavni državni 
nadzornik). 

IV. DEL 
PRAVICE POSAMEZNIKA 

Vpogled v register 
29. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov mora vsakomur dovoliti 
vpogled v register zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. 

(2) Vpogled in prepis podatkov se mora dovoliti in omogočiti praviloma istega 
dne, najkasneje pa v osmih dneh, sicer se šteje, da je zahteva zavrnjena. 

Pravica posameznika do seznanitve 
30. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo: 

1. omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; 

2. potrditi, ali 3e podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled 
v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo 
nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje; 
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3- posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov 
in se nanašajo nanj; 

4- posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, 
kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; 

5. dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje 
zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave; 

6. dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, 
ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem; 

7- pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja 
avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. 

(2) Izpis iz 3. točke prejšnjega odstavka ne more nadomestiti listine ali potrdila po 
predpisih o upravnem ali drugem postopku, kar se označi na izpisu. 

Postopek seznanitve 
31. člen 

(1) Zahteva iz 30. člena tega zakona se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri 
upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede 
obdelave osebnih podatkov po določbah 2. poglavja VII. dela tega zakona pa 
enkrat na mesec. 

(2) Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, 
kopiranje in potrdilo po 1. in 2. točki prvega odstavka 30. člena tega zakona 
najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku pisno 
obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda, prepisa, kopiranja ali izdaje potrdila 
ne bo omogočil. 

(3) Izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 
7- točke prvega odstavka 30. člena tega zakona mora upravljavec osebnih 
Podatkov posredovati posamezniku v 30 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali 
9* v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu izpisa, seznama, 
informacij ali pojasnila ne bo posredoval. 

(4) Če upravljavec ne ravna v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, se 
šteje, da je zahteva zavrnjena. 

(5) Stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom iz tega člena krije upravljavec zbirke 
osebnih podatkov. 
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Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora 
32. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne 
podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali 
da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. 

(2) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika obvestiti vse 
uporabnike osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval 
osebne podatke posameznika, preden so bili izvedeni ukrepi iz prejšnjega 
odstavka, o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu po prejšnjem 
odstavku. Izjemoma mu tega ni potrebno storiti, če bi to povzročilo velike stroške, 
nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa. 

(3) Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu s četrtim 
odstavkom 9. člena ali tretjim odstavkom 10. člena tega zakona, ima kadarkoli z 
ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru 
ugodi, če posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo po četrtem 
odstavku 9. člena oziroma po tretjem odstavku 10. člena tega zakona. V tem 
primeru se njegovih osebnih podatkov ne sme več obdelovati. 

(4) Če upravljavec ne ugodi ugovoru iz prejšnjega odstavka, lahko posameznik, ki 
je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena 
oziroma tretjim odstavkom 10. člena tega zakona odloči Državni nadzorni organ 
za varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od 
vročitve odločitve o ugovoru. 

(5) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov odloči o zahtevi iz 
prejšnjega odstavka v dveh mesecih od prejema zahteve. Vložena zahteva zadrži 
obdelavo osebnih podatkov posameznika, glede katerih je vložil zahtevo. 

(6) Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov iz prejšnjih odstavkov krije 
upravljavec. 

Postopek dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora 
33. člen 

(1) Zahteva ali ugovor iz 32. člena tega zakona se vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri upravljavcu osebnih podatkov. 

(2) Dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris osebnih podatkov mora upravljavec 
osebnih podatkov opraviti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem 
obvestiti vlagatelja zahteve ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih 
tega ne bo storil. V istem roku mora odločiti o ugovoru. 

(3) Če upravljavec osebnih podatkov ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da 
je zahteva zavrnjena. 
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(4) če upravljavec osebnih podatkov sam ugotovi, da so osebni podatki 
nepopolni, netočni ali neažurni, jih dopolni ali popravi in o tem obvesti 
Posameznika, de zakon ne določa drugače. 

(5) Stroške v zvezi z dopolnitvijo, popravo in izbrisom osebnih podatkov, 
obvestilom ter odločitvijo o ugovoru nosi upravljavec osebnih podatkov. 

Sodno varstvo pravic posameznika 
34. člen 

(1) Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene s tem zakonom, 
lahko zahteva sodno varstvo ves čas, dokler kršitev traja. 

(2) Če je kršitev iz prejšnjega odstavka prenehala, lahko posameznik vloži tožbo za 
ugotovitev, da je kršitev obstajala, če mu v zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno drugo sodno 
varstvo. 

(3) V postopku odloča pristojno sodišče po določbah zakona, ki ureja upravni spor, 
kolikor ta zakon ne določa drugače. 

(4) V postopku je javnost izključena, če sodišče na predlog posameznika iz utemeljenih 
razlogov ne odloči drugače. 

(5) Postopek je nujen in prednosten. 

Začasna odredba 
35. člen 

V tožbi, vloženi zaradi kršitev pravic iz 32. člena tega zakona, lahko posameznik 
zahteva od sodišča, da do pravnomočne odločitve v upravnem sporu naloži 
upravljavcu osebnih podatkov, da prepreči vsakršno obdelavo spornih osebnih 
Podatkov, če bi se z njihovo obdelavo prizadela posamezniku, na katerega se 
nanašajo, težko popravljiva škoda, odložitev obdelave pa ne nasprotuje javni 
koristi, in tudi ni nevarnosti, da bi nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva 
*koda. 

Omejitev pravic posameznika 
36. člen 

(1) Pravice posameznika iz trećega in četrtega odstavka 19., 30. in 32. člena tega 
zakona je mogoče z zakonom izjemoma omejiti iz razlogov varstva suverenosti in 
obrambe države, varstva nacionalne varnosti in ustavne ureditve države, 
^mostnih, političnih in gospodarskih interesov države, izvrševanja pristojnosti 
Policije, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja, dokazovanja in pregona kaznivih 
dejanj in prekrškov, odkrivanja in kaznovanja kršitev etičnih norm za določene 
Poklice, iz monetarnih, proračunskih ali davčnih razlogov, zaradi nadzora nad 
Policijo, in varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
Pravic in svoboščin drugih. 

(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka se lahko določijo samo v obsegu, ki je nujen 
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za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev. 

0 
V. DEL 

INSTITUCIONALNO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

1. poglavje 
Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov 

Nadzorni organ 
37. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
državni nadzorni organ) ima položaj nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov. 

(2) Državni nadzorni organ opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 
tega zakona in druge naloge po tem zakonu in drugih predpisih, ki urejajo varstvo 
ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike 
Slovenije. Državni nadzorni organ opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonom. 

(3) Državni nadzorni organ zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na področju 
varstva osebnih podatkov. 

Položaj in organizacija državnega nadzornega organa 
38. člen 

(1) Državni nadzorni organ je samostojni državni organ. 

(2) Državni nadzorni organ vodi glavni državni nadzornik, ki je državni funkcionar. 
Njegovo plačo ureja odlok državnega zbora, ki določa uvrščanje funkcij v plačne 
razrede. 

(3) V inšpektoratu so zaposlene najmanj štiri državne nadzornice oziroma državni 
nadzorniki za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzornik). Vsaj 
eden izmed njih mora biti univerzitetni diplomirani pravnik. 

(4) Glavni državni nadzornik vodi in predstavlja državni nadzorni organ, organizira 
in koordinira delo nadzornikov ter izvaja inšpekcijski nadzor po tem zakonu. 

(5) Administrativno tehnična opravila za državni nadzorni organ opravlja 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Sredstva za delo državnega nadzornega organa 
39. člen 

Sredstva za delo državnega nadzornega organa se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. Višino sredstev določi Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog glavnega državnega nadzornika. 
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Imenovanje glavnega državnega nadzornika 
40. člen 

(1) Glavnega državnega nadzornika imenuje Državni zbor Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog ministra, pristojnega za pravosodje. 

(2) Glavni državni nadzornik se imenuje izmed posameznikov, ki izpolnjujejo 
Pogoje za imenovanje v naziv nadzornika po tem zakonu. 

(3) Razpis za prosto mesto glavnega državnega nadzornika razpiie ministrstvo, 
Pristojno za pravosodje, po uradni dolžnosti, najpozneje tri mesece pred iztekom 
mandata glavnega državnega nadzornika oziroma v enem mesecu po predčasni 
^zreiitvi. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, rok za prijave ne 
»me biti krajši od 15 dni. 

(4) Glavni državni nadzornik je imenovan za dobo osmih let in je lahko ponovno 
imenovan. 

Razrešitev glavnega državnega nadzornika 
40.a člen 

(1) Glavni državni nadzornik je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih 
Primerih: 
* če državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa; 
•če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti; 
* če ne more opravljati svoje funkcije iz zdravstvenih ali drugih utemeljenih 
razlogov več kot šest mesecev; 
* če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije. 

(2) Glavni državni nadzornik je predčasno razrešen in mu preneha mandat z dnem, 
ko državni zbor ugotovi nastop razloga iz prejšnjega odstavka. 

Nadomeščanje glavnega državnega nadzornika 
40.b člen 

Glavni državni nadzornik določi svojega namestnika izmed nadzornikov, ki ga 
nadomešča v času njegove odsotnosti ali začasne zadržanosti. 

Nadzornik 
41. člen 

(1) Za nadzornika je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo, pet 
,et delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto pri delu z osebnimi podatki, in 
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opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

(2) Nadzorniki imajo položaj, pravice in obveznosti, ki jih za inšpektorje določa 
zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja javne uslužbence, če ta 
zakon ne določa drugače. 

(3) Nadzornika imenuje glavni državni nadzornik v skladu z zakonom, ki ureja 
javne uslužbence. 

Samostojnost nadzornikov 
42. člen 

(1) Nadzorniki so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora in drugih nalog po 
tem zakonu v okviru svojih pooblastil samostojni ter jih opravljajo v okviru in na 
podlagi ustave in zakonov. 

(2) V zvezi z opravljanjem nalog, ki ne obsegajo opravljanja inšpekcijskega 
nadzora, so vezani na pisna navodila glavnega državnega nadzornika. 

Zaposlitve in dodelitve v državni nadzorni organ 
43. člen 

(1) Glavni državni nadzornik določi v skladu z zakonom, ki ureja javne 
uslužbence, v aktu o sistemizaciji notranjo organizacijo državnega nadzornega 
organa in potrebno število javnih uslužbencev državnega nadzornega organa, ki 
opravljajo pravne naloge, ter potrebno število javnih uslužbencev, ki opravljajo 
spremljajoča dela. 

(2) Javne uslužbence državnih organov se na podlagi predloga glavnega 
državnega nadzornika z njihovo pisno privolitvijo ter s soglasjem predstojnika 
njihovega državnega organa lahko dodeli za opravljanje pravnih nalog ali 
spremljajočih del iz prejšnjega odstavka v državni nadzorni organ za dobo do 
treh let Sodniki, državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev so lahko dodeljeni 
za opravljanje teh nalog na podlagi določb zakonov, ki urejajo sodniško službo in 
državno tožilstvo. 

(3) Uslužbenci in funkcionarji iz prejšnjih odstavkov ne smejo opravljati nalog 
inšpekcijskega nadzora. 

2. poglavje 
Naloge državnega nadzornega organa 

Poročila državnega nadzornega organa 
44. člen 

(1) Državni nadzorni organ posreduje letno poročilo o svojem delu državnemu 
zboru najkasneje do 31. maja za preteklo leto in ga objavi na svoji spletni strani. 
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(2) Letno poročilo vsebuje podatke o delu državnega nadzornega organa v 
preteklem letu ter ocene in priporočila s področja varstva osebnih podatkov. 

Sodelovanje z drugimi organi 
45. člen 

Državni nadzorni organ pri svojem delu sodeluje z državnimi organi, pristojnimi 
organi Evropske unije za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, 
mednarodnimi organizacijami, tujimi nadzornimi organi za varstvo osebnih 
podatkov, zavodi, združenji, nevladnimi organizacijami s področja varstva 
osebnih podatkov ali zasebnosti ter drugimi organizacijami in organi glede vseh 
vprašanj, ki so pomembna za varstvo osebnih podatkov. 

Pristojnosti glede predpisov 
46. člen 

(1) Državni nadzorni organ daje predhodna mnenja ministrstvom, državnemu 
zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim državnim organom ter 
nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih 
Predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke. 

(2) Državni nadzorni organ lahko na Ustavno sodišče Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ustavno sodišče) vloži zahtevo za oceno ustavnosti 
zakonov, ostalih predpisov ter splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih 
Pooblastil, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopkom, ki 
ga vodi. 

Javnost dela 
47. člen 

(1) Državni nadzorni organ lahko: 

izdaja notranje glasilo ter strokovno literaturo; 

2. na spletni strani ali na drug primeren način objavlja predhodna mnenja iz 
Prvega odstavka prejšnjega člena, potem ko je bil zakon oziroma drug predpis 
sprejet ter objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, v glasilu 
samoupravne lokalne skupnosti ali objavljen na drug zakonit način; 

3- na spletni strani oziroma na drug primeren način objavlja zahteve iz drugega 
odstavka prejšnjega člena, potem ko jih je ustavno sodišče prejelo; 

na spletni strani oziroma na drug primeren način objavlja odločbe in sklepe 
ustavnega sodišča o zahtevah iz drugega odstavka prejšnjega člena; 

S. na spletni strani oziroma na drug primeren način objavlja odločbe in sklepe 
sodišč s splošno pristojnostjo in upravnega sodišča, ki se nanašajo na 
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varstvo osebnih podatkov, tako da iz njih ni možno razbrati osebnih podatkov 
strank, oškodovancev, prič ali izvedencev; 

6. daje neobvezna mnenja o skladnosti kodeksov poklicne etike, splošnih pogojih 
poslovanja oziroma njihovih predlogov v zvezi z varstvom osebnih podatkov; 

7. daje neobvezna mnenja, pojasnila in stališča o vprašanjih s področja varstva 
osebnih podatkov in jih objavlja na spletni strani ali na drug primeren način; 

8. pripravlja in daje neobvezna navodila in priporočila glede varstva osebnih 
podatkov na posameznem področju; 

9. daje izjave za javnost o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v posamičnih 
zadevah; 

10. izvaja konference za medije v zvezi z delom inšpektorata ter prepise izjav ali 
posnetke izjav s konferenc za medije objavi na spletni strani; 

11. na spletni strani objavlja druga pomembna obvestila. 

(2) Državni nadzorni organ lahko za opravljanje pristojnosti iz 6., 7. in 8. točke 
prejšnjega odstavka pozove k sodelovanju tudi predstavnike društev in drugih 
nevladnih organizacij s področja varstva osebnih podatkov, zasebnosti ter 
potrošnikov. 

3. poglavje 
Inšpekcijski nadzor 

47.a člen 
Uporaba zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor 

Za opravljanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Obseg inšpekcijskega nadzora 
48. člen 

V okviru inšpekcijskega nadzora državni nadzorni organ: 

1. nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov; 

2. nadzoruje ustreznost ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov ter izvajanja 
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov po 24. in 25. členu 
tega zakona; 

3. nadzoruje izvajanje določb zakona, ki urejajo katalog zbirke osebnih podatkov, 
register zbirk osebnih podatkov in evidentiranje posredovanja osebnih 
podatkov posameznim uporabnikom osebnih podatkov; 
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4. nadzoruje Izvajanje določb zakona glede iznosa osebnih podatkov v tretjo 
državo in o njihovem posredovanju tujim uporabnikom osebnih podatkov. 

Neposredno opravljanje inšpekcijskega nadzora 
49. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor v mejah pristojnosti državnega nadzornega organa 
neposredno opravlja nadzornik. 

(2) Nadzornik izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora s 
službeno izkaznico, ki vsebuje fotografijo nadzornika, njegovo osebno ime, 
strokovni aii znanstveni naslov ter ostale potrebne podatke. Obliko in vsebino 
službene izkaznice podrobneje predpiše minister, pristojen za pravosodje. 

Pristojnosti nadzornika 
50. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora je nadzornik upravičen: 

1. pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ne 
glede na njeno zaupnost ali tajnost, ter iznos osebnih podatkov v tretjo državo 
in posredovanje tujim uporabnikom osebnih podatkov; 

2. pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov ne glede na njihovo zaupnost aii 
tajnost in katalogov zbirk osebnih podatkov; 

3. pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov; 

4. pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki, računalniško in 
drugo opremo ter tehnično dokumentacijo; 

5. preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih podatkov ter njihovo 
izvajanje; 

6. izvajati druge pristojnosti, določene z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, ter 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek; 

7. opravljati druge zadeve, določene z zakonom. 

Inšpekcijski ukrepi 
51. člen 

(1) Nadzornik, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev tega 
*akona ali drugega zakona ali predpisa, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ima 
Pravico takoj: 

1- odrediti, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih ugotovi, odpravijo na 
način in v roku, ki ga sam določi; 
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2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov osebam javnega ali zasebnega 
sektorja, ki niso zagotovile ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje 
osebnih podatkov; 

3. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov ter anonimiziranje, blokiranje, 
brisanje ali uničenje osebnih podatkov, kadar ugotovi, da se osebni podatki 
obdelujejo v nasprotju z določbami zakona; 

4. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov v tretjo državo ali njihovega 
posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov, če se iznašajo ali 
posredujejo v nasprotju z določbami zakona ali obvezujoče mednarodne 
pogodbe; 

5. odrediti druge ukrepe, določene z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, ter 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Ukrepov iz prejšnjega odstavka ni mogoče odrediti zoper osebo, ki v 
elektronskem komunikacijskem omrežju opravlja storitve prenosa podatkov, 
vključno z začasnim shranjevanjem podatkov in drugimi delovanji v zvezi s 
podatki, ki so pretežno ali v celoti v funkciji opravljanja ali olajšanja prenosa 
podatkov po omrežjih, če ta oseba sama nima interesa, povezanega z vsebino teh 
podatkov, in ne gre za osebo, ki lahko sama ali skupaj z omejenim krogom z njo 
povezanih oseb učinkovito nadzoruje dostop do teh podatkov. 

(3) Če nadzornik pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve 
kaznivega dejanja ali prekrška poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v 
skladu zakonom, ki ureja prekrške. 

Sodno varstvo 
52. člen 

Zoper odločbo ali sklep nadzornika iz prvega odstavka prejšnjega člena ni 
pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

Obveščanje prijavitelja 
53. člen 

Nadzornik je dolžan prijavitelja obvestiti o vseh pomembnejših ugotovitvah in 
dejanjih v postopku inšpekcijskega nadzora. 

Pristojnosti državnega nadzornega organa glede dostopa do informacij javnega 
značaja 

53.a člen 

(1) Zoper odločbo Pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja lahko 
državni nadzorni organ začne upravni spor, če oceni, da je z njo kršeno varstvo 
osebnih podatkov. 
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(2) Postopek v upravnem sporu iz prejšnjega odstavka je nujen in prednosten. 

(3) Državni nadzorni organ je dolžan vročiti Pooblaščencu za dostop do informacij 
javnega značaja odločbo ali sklep, v katerem se je nadzornik opredelil do 
vprašanja informacij javnega značaja. 

Varovanje tajnosti 
54. člen 

(1) Nadzornik je dolžan varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznani 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, tudi po prenehanju opravljanja službe 
nadzornika. 

(2) Dolžnost iz prejšnjega odstavka velja tudi za vse javne uslužbence v 
državnemu nadzornemu organu. 

4. poglavje 
Sodelovanje in zunanji nadzor na področju varstva osebnih podatkov 

Varuh človekovih pravic 
55. člen 

(1) Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh) opravlja 
svoje naloge na področju varstva osebnih podatkov v razmerju do državnih organov, 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z 
zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic. 

(2) Varstvo osebnih podatkov je posebno področje varuha, za katerega je zadolžen 
eden od namestnikov varuha. 

Letno poročilo 
56. člen 

Varuh v svojem letnem poročilu poroča državnemu zboru o ugotovitvah, predlogih in 
Priporočilih ter o stanju na področju varstva osebnih podatkov. 

Pristojnost državnega zbora 
57. člen 

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje določb tega zakona 
spremlja pristojno delovno telo državnega zbora. 
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VI. DEL 
IZNOS OSEBNIH PODATKOV 

1. poglavje 
Iznos osebnih podatkov v države članice 

Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora 

Prost pretok osebnih podatkov 
58. člen 

Kadar se posredujejo osebni podatki upravljavcu osebnih podatkov, 
pogodbenemu obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov, ki je ustanovljen, 
ima sedež ali je registriran v državi članici Evropske unije ali Evropskega 
gospodarskega prostora ali zanj kako drugače velja njen pravni red, se ne 
uporabljajo določbe tega zakona o iznosu osebnih podatkov v tretje države. 

Dopustna omejitev 
59. člen 

(Člen je črtan) 

2. poglavje 
Iznos osebnih podatkov v tretje države 

Splošna določba 
60. člen 

(1) Posredovanje osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali se bodo obdelovali šele 
po opravljenem posredovanju v tretjo državo, je dopustno v skladu z določbami 
tega zakona in pod pogojem, da državni nadzorni organ izda odločbo, da država, v 
katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če je tretja država na seznamu 
tistih držav iz 63. člena tega zakona, za katere je ugotovljeno, da v celoti 
zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena ni potrebna, če je tretja država na 
seznamu tistih držav iz 63. člena tega zakona, za katere je ugotovljeno, da delno 
zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, če se posredujejo tisti 
osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven 
varstva. 

Postopek ugotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov 
61. člen 

(1) Državni nadzorni organ uvede postopek ugotavljanja ustrezne ravni varstva 
osebnih podatkov v tretji državi na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora ali 
na predlog fizične ali pravne osebe, ki lahko izkaže pravni interes za izdajo 
odločbe. 
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(2) Na zahtevo Državnega nadzornega organa pridobi ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve, od pristojnega organa tretje države potrebne informacije, aii ta 
oržava zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

(3) Državni nadzorni organ lahko pridobi dodatne informacije o ustrezni ravni 
varstva osebnih podatkov v tretji državi neposredno od drugih nadzornih organov 
wr od za to pristojnega organa Evropske unije. 

(4) Državni nadzorni organ izda odločbo v dveh mesecih od prejema popolnih 
■"formacij iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Odločbo lahko izda tudi 
„o o določeni vrsti osebnih podatkov oziroma njihovi obdelavi za določen 
"amen. 

(5) Državni nadzorni organ je dolžan najpozneje v 15 dneh od izdaje odločbe o 
da tretja država ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, 

Pisno obvestiti pristojni organ Evropske unije. 

Sodno varstvo 
62. člen 

Zoper odločbo iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona ni pritožbe, dovoljen pa 
je upravni spor. 

Seznam 
63. člen 

in! Pr4avni nadzomi organ vodi seznam trećih držav, za katere je ugotovil, da majo v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali 

u*t/ nimajo ugotovljene. Če je ugotovljeno, da tretja država le delno zagotavlja ®trezno raven varstva osebnih podatkov, se v seznamu navede tudi, v katerem 
e,u je ustrezna raven zagotovljena. 

(2) Glavni državni nadzornik objavi seznam iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Vezanost državnega nadzornega organa pri odločanju 
64. člen 

Državni nadzorni organ je pri odločanju vezan na odločitve pristojnega organa 
vropake unije glede ocene, ali tretje države zagotavljajo ustrezno raven varstva 

°«<»bnih podatkov. 

Odločanje o iznosu osebnih podatkov 
65. člen 

<1) Pri odločanju o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v tre^i državi je 
•*avni nadzorni organ dolžan ugotoviti vse okoliščine v zvezi z iznosom osebnih 

Podatkov. Predvsem mora upoštevati vrsto osebnih podatkov, namen in trajanje 
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predlagane obdelave, pravno ureditev v državi izvora in v državi prejemnici, 
vključno z ureditvijo varstva osebnih podatkov tujih državljanov, ter ukrepe 
zavarovanja osebnih podatkov, ki se v njih uporabljajo. 

(2) Pri odločanju iz prejšnjega odstavka državni nadzorni organ upošteva zlasti: 

1. ali se izneseni osebni podatki uporabljajo le za namen, za katerega so bili 
izneseni, ali se namen lahko spremeni le na podlagi dovoljenja upravljavca 
osebnih podatkov, ki jih je posredoval, ali na podlagi osebne privolitve 
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; 

2. ali ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost izvedeti, 
za kakšen namen so se njegovi osebni podatki uporabljali, komu so bili 
posredovani ter možnost popravka ali izbrisa netočnih ali neažurnih osebnih 
podatkov, razen če mu to zaradi tajnosti postopka onemogočajo obvezujoče 
mednarodne pogodbe; 

3. ali tuji upravljavec izvaja ustrezne organizacijske in tehnične postopke ter 
ukrepe, s katerimi se zavarujejo osebni podatki; 

4. ali je določena kontaktna oseba, ki je pooblaščena podati informacije 
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali inšpektoratu o 
obdelavi osebnih podatkov, ki so bili izneseni; 

5. ali lahko tuj uporabnik iznese osebne podatke le pod pogojem, če je pri drugem 
tujem uporabniku, ki mu bodo posredovani osebni podatki, zagotovljeno 
ustrezno varstvo osebnih podatkov tudi za tuje državljane; 

6. ali je zagotovljeno učinkovito pravno varstvo posameznikom, katerih osebni 
podatki so bili izneseni. 

Pravilnik 
66. člen 

Na predlog glavnega državnega nadzornika izda minister, pristojen za pravosodje, 
s soglasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, pravilnik, s katerim 
podrobneje določi, katere informacije se štejejo za potrebne pri odločanju 
državnega nadzornega organa o iznosu osebnih podatkov v tretje države. 

Posebne določbe 
67. člen 

(1) Ne glede na prvi odstavek 60. člena tega zakona se lahko iznesejo osebni 
podatki in posredujejo v tretjo državo, če: 

1. tako določa drug zakon ali obvezujoča mednarodna pogodba; 

2. je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki in je seznanjen s posledicami takšnega posredovanja; 
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3. je iznos potreben za izvršitev pogodbe med posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in upravljavcem osebnih podatkov ali za izvršitev 

• predpogodbenih ukrepov, sprejetih kot odgovor na zahtevo posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; 

4- je iznos potreben za sklenitev ali izvršitev pogodbe, ki je v korist posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, sklenjeno med upravljavcem osebnih 
podatkov in tretjo stranko, 

5- je iznos potreben, da se pred hujšim ogrožanjem zavaruje življenje ali telo 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; 

6- se iznos opravi iz registrov, javnih knjig ali uradnih evidenc, ki so po zakonu 
namenjene zagotavljanju informacij javnosti in so na voljo za vpogled javnosti 
na splošno ali kateri koli osebi, ki lahko izkaže pravni interes, da so v 
posameznem primeru izpolnjeni pogoji, ki jih za vpogled določa zakon; 

7. upravljavec osebnih podatkov zagotovi ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih 

podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in navede možnosti 
njihovega uresničevanja ali varstva, predvsem v določbah pogodb ali v 
splošnih pogojih poslovanja. 

(2) V primeru iznosa osebnih podatkov po 7. točki prejšnjega odstavka mora 
°seba, ki namerava iznesti osebne podatke, pridobiti posebno odločbo državnega 
nadzornega organa, ki dovoljuje iznos osebnih podatkov. 

(3) Oseba sme iznesti osebne podatke šele po prejemu odločbe iz prejšnjega 
odstavka, s katero je iznos dovoljen. 

<4) Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ni pritožbe, dovoljen pa je 
"pravni spor. Postopek v upravnem sporu je nujen in prednosten. 

(5) Državni nadzorni organ je dolžan najpozneje v 15 dneh od izdaje odločbe iz 
drugega odstavka tega člena, le-to posredovati pristojnemu organu Evropske 
unije in državam članicam Evropske unije. 

(6) Če pristojni organ Evropske unije po prejemu odločbe sprejme odločitev, da je 
iznos na podlagi odločbe iz drugega odstavka tega člena nedopusten, je državni 
nadzorni organ na to odločitev vezan in je dolžan v petih dneh po prejemu te 
odločitve izdati osebi iz drugega odstavka tega člena novo odločbo, s katero ji 
prepove nadaljnji iznos osebnih podatkov. 

Evidentiranje iznosa 
68. člen 

Iznos osebnih podatkov v tretjo državo se evidentira skladno z določbami 10. 
^očke prvega odstavka 26. člena tega zakona. 
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VII. DEL 
PODROČNE UREDITVE 

1. poglavje 
Neposredno trženje 

Pravice in dolžnosti upravljavca 
69. člen 

(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke posameznikov, 
ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali ,v okviru zakonitega opravljanja 
dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega 
opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte 
ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno 
trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. 

(2) Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec osebnih podatkov 
uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim 
odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko 
številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne 
privolitve posameznika lahko upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi druge 
osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev 
posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna. 

(3) Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da 
posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah iz 70. 
člena tega zakona. 

(4) Če namerava upravljavec osebnih podatkov posredovati osebne podatke iz 
drugega odstavka tega člena drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene 
neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je dolžan o tem obvestiti 
posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno 
privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih 
podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati, 
komu In za kakšen namen. Stroške obvestila krije upravljavec osebnih podatkov. 

Pravica posameznika 
70. člen 

(1) Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da 
upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne 
podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 
dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter 
o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, 
ki je to zahteval. 

(2) Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v zvezi z zahtevo iz prejšnjega 
odstavka krije upravljavec. 
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2. poglavje 
Videonadzor 

Splošne določbe 
71. člen 

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za izvajanje videonadzora, če drug zakon 
ne določa drugače. 

(2) Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem 
°bjaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki 
omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se 
nad njim začne izvajati videonadzor. 

(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije: 
da se izvaja videonadzor; 

2. naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja; 
3. telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo 
Posnetki iz videonadzornega sistema. 

(4) Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik 
obveščen o obdelavi osebnih podatkov po 19. členu tega zakona. 

(5) Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, mora biti zavarovan 
pred dostopom nepooblaščenih oseb. 

Dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore 
72. člen 

(1) Javni in zasebni sektor lahko izvajata videonadzor dostopa v njihove uradne 
službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno za varnost ljudi ali 
Premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih 
oziroma poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja 
zaposlenih. Odločitev sprejme pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drugi 
pristojni oziroma pooblaščeni posameznik osebe javnega sektorja ali osebe 
zasebnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo 
videonadzora. Uvedba videonadzora se lahko določi tudi z zakonom ali s 
predpisom, sprejetim na njegovi podlagi. 

(2) Videonadzor se lahko izvaja le na takšen način, da se ne more izvajati niti 
snemanje notranjosti stanovanjskih stavb, ki nimajo vpliva na dostop do njihovih 
Prostorov, niti snemanje vhodov v stanovanja. 

(3) O izvajanju videonadzora je potrebno pisno obvestiti vse zaposlene v osebi 
javnega ali zasebnega sektorja, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru. 
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(4) Zbirka osebnih podatkov po tem členu vsebuje posnetek posameznika (slika 
oziroma glas), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno 
ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega 
prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega 
dokumenta ter razlogu vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo poleg ali s 
posnetkom videonadzornega sistema. 

(5) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko hranijo največ eno leto po 
nastanku, nato se zbrišejo, če zakon ne določa drugače. 

Večstanovanjske stavbe 
73. člen 

(1) Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev 
solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. 

(2) Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno 
za varnost ljudi in premoženja. 

(3) Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do 
vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. 
Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za 
hišnika. 

(4) Prepovedano je omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje 
posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne 
kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega 
sredstva, ki lahko prenaša te posnetke. 

(5) Prepovedano je z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna 
stanovanja. 

Delovni prostori 
74. člen 

(1) Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih 
primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje 
tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi 
sredstvi. 

(2) Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati 
interese iz prejšnjega odstavka. 

(3) Prepovedano je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, 
zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. 

(4) Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora po tem členu vnaprej 
pisno obveščeni o njegovem izvajanju. 
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(5) Pred uvedbo videonadzora v osebi javnega ali zasebnega sektorja se mora 
delodajalec posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. 

(6) Na področju obrambe države, obveščevalno-vamostne dejavnosti države in 
varovanja tajnih podatkov se ne uporabljata četrti in peti odstavek tega člena. 

3. poglavje 
Biometrija 

Splošna določba 
75. člen 

Z obdelavo biometričnih značilnosti se ugotavljajo ali primerjajo lastnosti posameznika, 
tako da se lahko izvrši njegova identifikacija oziroma preveri njegova identiteta (v 
nadaljnjem besedilu: biometrijski ukrepi) pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Biometrijski ukrepi v javnem sektorju 
76. člen 

(1) Biometrijske ukrepe v javnem sektorju se lahko določi le z zakonom, če je to nujno 
Potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne 
skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se biometrijske ukrepe lahko določi z zakonom, če gre 
za izpolnjevanje obveznosti iz obvezujoče mednarodne pogodbe ali za identifikacijo 
Posameznikov pri prehajanju državnih meja. 

Biometrijski ukrepi v zasebnem sektorju 
77. člen 

(1) Zasebni sektor lahko izvaja biometrijske ukrepe le, če so nujno potrebni za 
opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih 
Podatkov ali poslovne skrivnosti. Biometrijske ukrepe lahko izvaja le nad svojimi 
zaposlenimi, če so bili predhodno o tem pisno obveščeni. 

(2) Če izvajanje določenih biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju ni urejeno z 
zakonom, je upravljavec osebnih podatkov, ki namerava izvajati biometrijske 
ukrepe, dolžan pred uvedbo ukrepov posredovati državnemu nadzornemu organu 
opis nameravanih ukrepov in razloge za njihovo uvedbo. 

(3) inšpektorat je po prejemu posredovanih informacij iz prejšnjega odstavka 
dolžan v 30 delovnih dneh odločiti, ali je nameravana uvedba biometrijskih 
ukrepov v skladu s tem zakonom, predvsem s pogoji iz prvega stavka prvega 
odstavka tega člena. Rok 30 delovnih dni se podaljša za največ 20 delovnih dni, 
če bi uvajanje teh ukrepov prizadelo več kot 20 zaposlenih v osebi zasebnega 
sektorja, ali če reprezentativni sindikat pri delodajalcu zahteva sodelovanje v 
upravnem postopku. 
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(4) Upravljavec osebnih podatkov sme izvajati biometrijske ukrepe po prejemu 
odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero je izvajanje biometrijskih ukrepov 
dovoljeno. 

(5) Zoper odločbo inšpektorata iz tretjega odstavka tega člena ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. 

Biometrični ukrepi v zvezi z zaposlenimi v javnem sektorju 
77. a člen 

Ne glede na določbe 76. člena tega zakona se v javnem sektorju lahko uvedejo 
biometrični ukrepi v zvezi z vstopom v stavbo ali dele stavbe in evidentiranjem 
prisotnosti zaposlenih na delu, ki se izvedejo ob smiselni uporabi drugega, 
tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena. 

4. poglavje 
Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov 

Evidenca 
78. člen 

(1) Oseba javnega ali zasebnega sektorja lahko za namene varovanja premoženja 
ali življenja ali telesa posameznikov ter reda v njenih prostorih od posameznika, 
ki namerava vstopiti ali izstopiti iz tega prostora, zahteva, da navede vse ali 
nekatere osebne podatke iz drugega odstavka tega člena ter razlog vstopa ali 
izstopa. Po potrebi lahko osebne podatke preveri tudi z vpogledom v osebni 
dokument posameznika. ^ 

(2) V evidenci vstopov in izstopov se lahko o posamezniku vodijo samo naslednji 
osebni podatki: osebno ime, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev ter datum, ura in razlog vstopa ali 
izstopa v ali iz prostorov. 

(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka velja za uradno evidenco v skladu z zakonom, 
ki ureja splošni upravni postopek, če je potrebno pridobiti podatke z vidika koristi 
mladoletnika ali za izvrševanje pristojnosti policije ter obveščevalno-varnostne 
dejavnosti. 

(4) Osebni podatki iz evidence iz drugega odstavka tega člena se lahko hranijo 
največ tri leta od vpisa, nato se zbrišejo ali na drug način uničijo, če zakon ne 
določa drugače. 
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5. poglavje 
Javne knjige in varstvo osebnih podatkov 

Zakoniti namen javne knjige 
79. člen 

Osebni podatki iz javne knjige, urejene z zakonom, se lahko uporabljajo le v skladu z 
namenom, za katerega so bili zbrani ali se obdelujejo, če je zakoniti namen njihovega 
zbiranja ali obdelave določen ali določljiv. 

6. poglavje 
Povezovanje zbirk osebnih podatkov 

Uradne evidence in javne knjige 
80. člen 

(1) Zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig je dovoljeno 
Povezovati, če tako določa zakon. 

(2) Upravljavci ali upravljavec osebnih podatkov, ki povezuje dve ali več zbirk 
osebnih podatkov, ki se vodijo za različne namene, so dolžni o tem predhodno 
Pisno obvestiti državni nadzorni organ. 

(3) Če vsaj ena zbirka osebnih podatkov, ki naj bi se jo povezalo, vsebuje 
občutljive podatke, ali če bi povezovanje imelo za posledico razkritje občutljivih 
Podatkov ali je za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega 
znaka, povezovanje ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja državnega 
nadzornega organa. 

(4) Državni nadzorni organ dovoli povezavo iz prejšnjega odstavka na podlagi 
pisne vloge upravljavca osebnih podatkov, če ugotovi, da upravljavci osebnih 
Podatkov zagotavljajo ustrezno zavarovanje osebnih podatkov. 

(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

Prepoved povezovanja 
81. člen 

Prepovedano je povezovati zbirke osebnih podatkov iz kazenske evidence in 
Prekrškovne evidence z drugimi zbirkami osebnih podatkov ter povezovati zbirke 
osebnih podatkov iz kazenske evidence in prekrškovne evidence. 

Posebna določba 
82. člen 

V registru zbirk osebnih podatkov se podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz 
uradnih evidenc ter javnih knjig vodijo posebej. 
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7. poglavje 

Strokovni nadzor 

Uporaba določb tega poglavja 
82.a člen 

Če drug zakon ne določa drugače, se določbe tega poglavja uporabljajo za 
obdelavo osebnih podatkov pri strokovnem nadzoru, ki je določen z zakonom. 

(1) Oseba javnega sektorja, ki izvaja strokovni nadzor (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec strokovnega nadzora), lahko obdeluje osebne podatke, ki jih obdelujejo 
upravljavci osebnih podatkov, nad katerimi ima po zakonu pristojnost izvajati 
strokovni nadzor. 

(2) Izvajalec strokovnega nadzora ima pravico do vpogleda, izpisa, prepisovanja 
ali kopiranja vseh osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, pri njihovi obdelave 
za namene strokovnega nadzora in izdelave poročila ali ocene pa je dolžan 
varovati njihovo tajnost V poročilu ali oceni ob zaključku strokovnega nadzora 
lahko izvajalec strokovnega nadzora zapiše le tiste osebne podatke, ki so nujni za 
dosego namena strokovnega nadzora. 

(3) Stroške vpogleda, izpisa, prepisovanja ali kopiranja iz prejšnjega odstavka 
krije upravljavec osebnih podatkov. 

(1) Izvajalec strokovnega nadzora lahko pri opravljanju strokovnega nadzora, pri 
katerem v skladu s prvim odstavkom 82.b člena tega zakona obdeluje osebne 
podatke, pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da 
izvaja strokovni nadzor in ga obvesti, da lahko pisno ali ustno poda svoja stališča. 

(2) Posameznik iz prejšnjega odstavka lahko posreduje izvajalcu strokovnega 
nadzora za namene izvajanja strokovnega nadzora osebne podatke drugega 
posameznika, ki bi lahko o zadevi, v kateri se izvaja strokovni nadzor, kaj vedel. 
Če izvajalec strokovnega nadzora ugotovi, da je to potrebno, opravi razgovor tudi 
t drugim posameznikom. 

Če se pri izvajanju strokovnega nadzora obdelujejo občutljivi osebni podatki, 
izvajalec strokovnega nadzora o tem naredi uradni zaznamek ali drug uradni zapis 
v spisu zadeve upravljavca osebnih podatkov. 

Splošne določbe 
82.b člen 

Strokovni nadzor in dodatna obdelava osebnih podatkov 
82.c člen 

Strokovni nadzor in občutljivi osebni podatki 
82.Č člen 
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VIII. DEL 
KAZENSKE DOLOČBE 

Splošne kršitve določb tega zakona 
83. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. če obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v zakonu ali v osebni 
privolitvi posameznika (8. člen); 

2. če posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa drugi osebi, 
ne da bi sklenil pogodbo v skladu z drugim odstavkom 11. člena; 

3. če obdeluje občutljive osebne podatke v nasprotju s 13. členom ali jih ne 
zavaruje v skladu s 14. členom; 

4- če avtomatizirano obdeluje osebne podatke v nasprotju s 15. členom; 

5. če zbira osebne podatke za namene, ki niso določeni in zakoniti, ali če jih 
nadalje obdeluje v nasprotju s 16. členom; 

5- če posreduje uporabniku osebnih podatkov osebne podatke v nasprotju z 
drugim odstavkom 17. člena ali če ne uniči osebnih podatkov v skladu s tretjim 
odstavkom 17. člena ali ne objavi rezultatov obdelave v skladu s četrtim 
odstavkom 17. člena; 

7. če ne obvesti posameznika o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 19. členom; 

8< če uporablja isti povezovalni znak v nasprotju z 20. členom: 

9- Če ne zbriše, uniči, blokira ali anonimizira osebnih podatkov, potem ko je bil 
izpolnjen namen obdelave v skladu z drugim odstavkom 21. člena; 

10. če ravna v nasprotju z 22. členom; 

če ne zagotovi, da katalog zbirke osebnih podatkov vsebuje podatke, ki jih 
določa zakon (26. člen); 

12. če ne posreduje podatkov za potrebe registra zbirk osebnih podatkov (27. 
člen); 

13- če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 30. člena ali če ravna v 
nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom 31. člena; 

če ravna v nasprotju z 32. členom ali če ravna v nasprotju z drugim ali petim 
odstavkom 33. člena; 
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15. Če v nasprotju s prvim odstavkom 60. člena ali v nasprotju s 67. členom iznaša 
osebne podatke v tretjo državo. 

(2) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o pogodbeni obdelavi 
84. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, če prekorači pooblastila, vsebovana v pogodbi iz 
drugega odstavka 11. člena ali ne vrne osebnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom * 
11. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o zavarovanju osebnih podatkov 
85. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če v skladu s tem zakonom obdeluje 
osebne podatke in ne zagotovi zavarovanja osebnih podatkov (24. in 25. člen). 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o neposrednem trženju 
86. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
sli samostojni podjetnik posameznik, če v skladu s tem zakonom obdeluje osebne 
podatke za namene neposrednega trženja in ne ravna v skladu z 69. ali 70. 
členom. 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev splošnih določb o videonadzoru 
86.a člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. če ne objavi obvestila na način iz drugega odstavka 71. člena; 

2. če obvestilo ne vsebuje informacij iz tretjega odstavka 71. člena; 

3. če ne zavaruje videonadzornega sistema, s katerim se izvaja videonadzor, v 
nasprotju s petim odstavkom 71. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o videonadzoru glede dostopa v uradne službene oziroma 
poslovne prostore 

87. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 
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1. če izvaja videonadzor brez obrazložene pisne odločitve ali brez druge pravne 
podlage iz prvega odstavka 72. člena; 

2. če izvaja videonadzor tako, da izvaja snemanje notranjosti stanovanjskih stavb, 
ki nimajo vpliva na dostop do njihovih prostorov ali posnetke vhodov v 
stanovanja (drugi odstavek 72. člena); 

3. če pisno ne obvesti zaposlenih (tretji odstavek 72. člena); 

4. če hrani osebne podatke v nasprotju s petim odstavkom 72. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o videonadzoru pri večstanovanjskih stavbah 
88. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja videonadzor v nasprotju s 73. členom. 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o videonadzoru v delovnih prostorih 
89. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki >zvaja videonadzor v delovnih prostorih v nasprotju 
z 74. členom. 
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(2) 2 globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
Posameznika. 

(3) Z globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o biometriji v javnem sektorju 
90. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
javnega sektorja, ki izvaja biometrijske ukrepe v nasprotju s 76. členom. 

(2) Z globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe javnega sektorja. 

(3) Z globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne 
skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o biometriji v zasebnem sektorju 
91. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja biometrijske ukrepe v nasprotju s 77. 
členom. 

(2) Z globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
Posameznika. 

Kršitev določb o evidenci vstopov in izstopov 
92. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik: 

1- ki uporablja evidenco vstopov in in izstopov kot uradno evidenco v nasprotju s tretjim 
odstavkom 78. člena; 

2- ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 78. člena. 

(2) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba 
Pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
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(3) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o povezovanju zbirk osebnih podatkov 
93. člen 

(1) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki poveže zbirke osebnih 
podatkov v nasprotju s tretjim odstavkom 80. člena. 

(2) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki poveže zbirke osebnih 
podatkov iz kazenske evidence in evidence o prekrških z drugimi zbirkami osebnih 
podatkov ali poveže zbirke osebnih podatkov iz kazenske evidence z zbirko osebnih 
podatkov iz evidence o prekrških (81. člen). 

Kršitev določb o strokovnem nadzoru 
93.a člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba: 

1. če izvaja strokovni nadzor v nasprotju z drugim odstavkom 82.b člena; 

2. če ne napravi uradnega zaznamka ali drugega uradnega zapisa v nasprotju z 
82.Č členom tega zakona. 

(2) Z globo od 200.000 do 300.000 toiaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki stori 
dejanje Iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 
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IX. DEL 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Pristojnosti Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja glede varstva 
osebnih podatkov 

94. člen 

("O Zoper odločbo ali sklep državnega nadzornega organa lahko Pooblaščenec za 
ostop do informacij javnega značaja do uveljavitve zakona, ki bo uredil to 

yprašanje, začne upravni spor, če oceni, da je z njo kršen dostop do informacij 
javnega značaja. 

(2) Postopek v upravnem sporu iz prejšnjega odstavka je nujen in prednosten. 

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je dolžan vročiti 
državnemu nadzornemu organu odločbo ali sklep, v kateri se je Pooblaščenec 
°Predeiil do vprašanja varstva osebnih podatkov. 

Rok za izdajo podzakonskih predpisov 
95. člen 

(1) Pravilnik iz trećega odstavka 28. člena in 66. člena tega zakona se izda v dveh 
^aseclh od uveljavitve tega zakona. 

(2) Predpis iz drugega odstavka 49. člena tega zakona se izda do 1. januarja 2006. 

Prehodna ureditev 
96. člen 

(1) Javni skladi lahko oblelujejo ter zbirajo na podlagi osebne privolitve od 
Posameznikov osebne podatke, ki se nanašajo na njih, če so ti podatki potrebni in 
Pnmerni za izvrševanje njihovih nalog in pristojnosti, ne glede na določbe zakonov, ki 
Ur®jajo njihove naloge in pristojnosti ter določbe tega zakona, do uveljavitve posebnega 
zakona, ki bo uredil ta vprašanja. 

(2) Upravljavci osebnih podatkov lahko javnosti posredujejo in javno objavijo osebno 
lrne, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske 
Pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s 
strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta 
vprašanja. 

Izraz upravljavec osebnih podatkov 
97. člen 

jzrazi "upravljavec zbirke osebnih podatkov", "upravljavec podatkov" ali 
uPravljalec zbirk podatkov" ali "upravljalec zbirke podatkov", ki so določeni v 

^konih, se štejejo za izraz "upravljavec osebnih podatkov" po tem zakonu. 
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Izraz globa 
98. člen 

člen je črtan. 

Globe in višine denarnih kazni 
99. člen 

člen je črtan. 

Začetek delovanja Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov 
100. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov začne z delom 1. januarja 
2006. 

(2) Do začetka delovanja Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov njegove pristojnosti in naloge po tem zakonu opravlja Inšpektorat za 
varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije kot organ v sestavi Ministrstva za 
pravosodje in inšpektoiji, imenovani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št 59/99, 57/2001, 59/2001- popravek in 52/2002-ZDU-1). 

Imenovanje glavnega državnega nadzornika 
101. člen 

(1) Postopek za imenovanje glavnega državnega nadzornika se začne najkasneje 
1. junija 2005. 

(2) Z dnem imenovanja glavnega državnega nadzornika preneha mandat glavnemu 
inšpektorju za varstvo osebnih podatkov. 

(3) Če je glavni državni nadzornik imenovan pred začetkom dela Državnega 
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, je glavni državni nadzornik 
predstojnik Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije kot 
organa v sestavi Ministrstva za pravosodje do začetka dela Državnega 
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov. 

(4) Če glavni državni nadzornik ni imenovan do začetka dela Državnega 
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, opravlja njegovo funkcijo glavni 
inšpektor za varstvo osebnih podatkov kot vršilec dolžnosti do imenovanja 
glavnega državnega nadzornika. 

Prevzem zaposlenih in arhivov 
102. člen 

(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov prevzame inšpektoije in 
druge zaposlene, ki na dan začetka delovanje državnega nadzornega organa 
opravljajo delo v Inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije. 
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(2) Na Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov se prenesejo 
nedokončane zadeve, arhivi in evidence, ki jih vodi Inšpektorat za varstvo osebnih 
Podatkov Republike Slovenije. 

Uporaba posameznih določb tega zakona 
103. člen 

(1) Določbe drugega odstavka 46. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 47. 
člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem začetka delovanja Državnega 
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov. 

(2) Do vzpostavitve spletne strani Državnega nadzornega organa za varstvo 
osebnih podatkov se informacije, ki jih po tem zakonu objavlja državni nadzorni 
0rgan na svoji spletni strani, objavljajo na spletni strani Ministrstva za pravosodje. 

Dokončanje tekočih postopkov 
104. člen 

je odločba ali sklep inšpektoija izdan pred uveljavitvijo tega zakona, se 
postopek konča po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
•t 59/99, 57/2001, 59/2001 ■ popravek in 52/2002 -ZDU-1). 

Prenos vodenja registra zbirk osebnih podatkov 
105. člen 

0) Skupni katalog osebnih podatkov, ki se vodi po določbah Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št 59/99, 57/2001, 59/2001 - popravek in 52/2002 
• ZDU-1), se z dnem uveljavitve tega zakona preimenuje v register zbirk osebnih 
Podatkov. 

(2) Do 1. januarja 2006 vodi in vzdržuje register iz prejšnjega odstavka Ministrstvo 
za pravosodje, s tem datumom pa ga preda Državnemu nadzornemu organu za 
varstvo osebnih podatkov. 

Dopolnitev podatkov v registru zbirk osebnih podatkov 
106. člen 

Upravljavci osebnih podatkov, ki so posredovali osebne podatke po določbah 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št 59/99, 57/2001, 59/2001 - 
Popravek in 52/2002 - ZDU-1) v skupni katalog osebnih podatkov morajo 
Posredovati vse podatke iz 27. člena tega zakona pristojnemu organu iz 105. člena 
tega zakona v enem letu po uveljavitvi podzakonskega predpisa iz tretjega 
odstavka 28. člena tega zakona. 
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Prenehanje veljavnosti 
107. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št 59/99, 57/2001, 59/2001 - popravek in 52/2002 - 
ZDU-1). 

(2) Z dnem začetka dela Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih 
podatkov prenehajo veljati določbe druge alineje prvega odstavka in tretji 
odstavek 13. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št 
58/2003), kolikor se nanašajo na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov 
Republike Slovenije. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati določbi prvega odstavka 110. 
Člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št 43/2004) v delu, ki določata zbiranje, obdelavo In objavo EMSO. 

Sprememba v drugem zakonu 
108. člen i 

V Zakonu o ratifikaciji Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 11/94 - Mednarodne pogodbe, št. 3/94) 
se v 3. členu besedilo "znanost in tehnologijo" nadomesti z besedilom "pravosodje". 

Začetek veljavnosti 
109. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005. 

poročevalec, št. 88 120 















"^ILNlST 

^'"Priimek: 

^Sl0y; 

Tel, 

P. 

'efon:^ 

Ujetje: 

Jc. 

Poštna številka: 

avctia številka; -      

Nab°Ćam     IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 
Nar0č 
^&iC° Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

tVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

'2v°da Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



     J.10 Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubićeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47'89*I|oV®|,'i<„ 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR- Državni zbor RepuWik6 7i^c 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: teleton (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856 ISSN 1318-0169 Na Podlaf,t I. P 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost do stopnji 8,5% ' 
št.89/98) y 

J 


	ZAČETNE STRANI
	POROČILA DEL0VNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
	Poročilo Ustavne komisije o pripravi predloga Ustavnega zakona za spremembo 121. in 140. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 702 - III
	Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o meroslovju (ZMer-A) - skrajšani postopek - EPA 1317 - IIII
	Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP) - skrajšani postopek - EPA 1364 III
	Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov - druga obravnava - EPA 1228 - III


