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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 

UZ70a 

38. člen 1, 2 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ 

Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 

 3 

 

1.2 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 

/ZVOP-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 Z registriranim obdelovalcem osebnih podatkov sklene pogodbo o 

izvedbi posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

11. člen 7 

2 Z notranjim aktom predpiše postopke in ukrepe za zavarovanje 

osebnih podatkov ter določi osebe, ki so odgovorne za določene 

zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave 

njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke. 

25. člen 14 
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3 Pisno odloči o videonadzoru poslovnih prostorov pokrajine. 75. člen 20 

 

1.2.1 Akti predsednika pokrajine po Zakonu o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 Pogodba o izvedbi posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov. 

11. člen 7 

2 Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. 25. člen 14 

3 Sklep o imenovanju osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov. 25. člen 14 

4 Sklep o videonadzoru poslovnih prostorov pokrajine. 75. člen 20 

 

1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Obdeluje osebne podatke, ki jih določa zakon. 1/9. člen 4, 5, 6 

2 Obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve 

posameznika brez podlage v zakonu, kadar gre za izvrševanje 

nalog pokrajine. 

2/9. člen 4, 5, 6 

3 Lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so s pokrajino 

sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim 

v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe. 

3/9. člen 4, 5, 6 

4 Lahko obdeluje osebne podatke, ki so nujni za izvrševanje 

zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti pokrajine, če se z 

obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega 

se osebni podatki nanašajo. 

4/9. člen 4, 5, 6 

5 Uporabnikom osebnih podatkov posreduje osebne podatke. 22. člen 9 

6 Vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov. 26. člen 15 

7 O vsebini kataloga osebnih podatkov obveščati državni nadzorni 

organ za varstvo osebnih podatkov. 

27. člen 16, 17 

8 Posamezniku omogoči seznanitev z osebnimi podatki, ki se 

obdelujejo v zvezi z njim ali se nanašajo nanj. 

30. člen 18 

9 Na zahtevo posameznika, na katerega se nanaša osebni podatek, 

le-tega dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če posameznik 

dokaže, da je osebni podatek nepopoln, netočen ali neažuren ali 

da je bil zbran ali obdelan v nasprotju z zakonom. 

32. člen 19 

10 Obvesti informacijskega pooblaščenca o povezovanju zbirk 

osebnih podatkov. 

84. člen 21 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o varstvu osebnih podatkov 

/ZVOP-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ ima finančne posledice za državni 

proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o varstvu osebnih 

podatkov /ZVOP-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Ustava RS zagotavlja varstvo osebnih podatkov v 38. členu (varstvo osebnih podatkov), iz katerega 

izhaja, da je varstvo osebnih podatkov človekova pravica, da je prepovedana uporaba osebnih 

podatkov  v nasprotju z namenom njihovega zbiranja ter da ima vsakdo pravico seznaniti se z 

zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. 

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov pa določa zakon. 

 

2 V skladu z ustavnimi in konvencijskimi izhodišči ter določbami navedene Direktive 95/46/ES ureja 

varstvo osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/. Z ZVOP-1 se tako 

določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečuje neustavni, nezakoniti in 

neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi 

osebnih podatkov (1. člen ZVOP-1). 
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3.1 Obdelava osebnih podatkov 

 

3 Osebni podatki se v javnem sektorju1 lahko obdelujejo2, 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 (8. člen ZVOP-1). Od tega pa obstojita dve 

izjemi, kajti tudi brez (področne) zakonske podlage, se lahko v javnem sektorju: 

• obdelujejo podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem (pokrajino) 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; 

• izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog 

ali obveznosti javnega sektorja (pokrajine), e se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes 

posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (9. člen ZVOP-1). 

 

4 Pri varstvu, obdelavi in hrambi podatkov mora pokrajina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to 

področje (ZVOP-1). Navedene podatke pridobiva neposredno od posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih 

podatkov, pa lahko pokrajina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra 

prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. 

Zahteva pokrajina mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.  

 

5 Nosilci javnih pooblastil (pokrajine) pa 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. V 

pokrajini se lahko obdelujejo tudi osebni podatki posameznikov, ki so s samoupravno lokalno 

skupnostjo 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. Poleg navedenega pa se lahko v pokrajini obdelujejo 

tudi tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti 

pokrajine, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni 

podatki nanašajo (9. člen ZVOP-1). 

 

3.1.1 Pogodbena obdelava osebnih podatkov 

 

6 Upravljavec osebnih podatkov (pokrajina) lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov s pogodbo zaupa tudi pogodbenemu obdelovalcu, pod pogojem, da je ta registriran za 

opravljanje takšne dejavnosti ter da zagotavlja z zakonom predpisane organizacijske, tehnične in 

logistično-tehnične postopke in ukrepe zavarovanja osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec sme 

opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov le v okviru naročnikovih 

pooblastil, kar pomeni, da osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen.  

 

Medsebojne pravice in obveznosti upravljalca in pogodbenega obdelovalca se uredijo s pogodbo, ki 

mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati tudi dogovor zgoraj, o omenjenih postopkih in 

ukrepih zavarovanja osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov mora nadzorovati izvajanje 

teh postopkov in ukrepov.  

 

V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem je slednji na 

zahtevo upravljavca dolžan osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti 

upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora pogodbeni obdelovalec takoj uničiti ali pa 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.  

 

V primeru prenehanja pogodbnega obdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja 

vrnejo upravljavcu osebnih podatkov (11. člen ZVOP-1). 

 
1 Javni sektor sestavljajo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, javne 

agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni visokošolski zavodi in samoupravne narodne skupnosti.  
2 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, zlasti zbiranje, pridobivanje, 

vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, preklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, 

sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali 

uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. 
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3.2 Varstvo posameznikov 

 

7 Pokrajina lahko pridobiva osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti 

neposredno od posameznika. V tem primeru mora pokrajina kot upravljavec osebnih podatkov 

posamezniku sporočiti naslednje informacije, če z njimi še ni seznanjen, in sicer: • podatke o 

upravljavcu osebnih podatkov in njegovem  morebitnem zastopniku in • namen obdelave osebnih 

podatkov. Če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov potrebno, da se zagotovi 

zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov posameznika, mora pokrajina posamezniku sporočiti 

tudi dodatne informacije, če posameznik z njimi še ni seznanjen, zlasti pa: • navedbo uporabnika, ali 

vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov, • navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno 

ali prostovoljno, ter možne posledice, če posameznik ne bo prostovoljno podal podatkov, • 

informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa 

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Enako velja tudi v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani 

neposredno od posameznika (19. člen ZVOP-1). 

 

3.3 Posredovanje osebnih podatkov 

 

8 ZVOP-1 določa, da mora upravljavec osebnih podatkov (pokrajina) proti plačilu stroškov 

posredovanja, če zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke uporabnikom osebnih 

podatkov. Ker pa je 'uporabnik osebnih podatkov' po ZVOP-1 definiran kot fizična ali pravna oseba 

ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki, je pri 

ugotavljanju dopustnosti oziroma zakonitosti posredovanja osebnih podatkov uporabnikom osebnih 

podatkov treba upoštevati tudi splošne določbe ZVOP-1 o pravnih podlagah za obdelavo osebnih 

podatkov. Če torej za posredovanje osebnih podatkov ni podana ustrezna pravna podlaga, potem 

takšno posredovanje podatkov ni dopustno.  

 

ZOVP-1 pa določa tudi izjemo od omenjenega pravila, da se osebni podatki posredujejo proti plačilu 

stroškov posredovanja, saj določa, da je upravljavec osebnih podatkov v javnem sektorju (tudi 

pokrajina) dolžan uporabniku osebnih podatkov posredovati osebne podatke brez plačila stroškov 

posredovanja, razen če zakon določa drugače, ali če gre za uporabo za zgodovinske, statistično ali 

znanstveno-raziskovalne namene (22. člen ZVOP-1). 

 

V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov lahko v ZOVP-1 zasledimo tudi posebne določbe glede 

varstva osebnih podatkov umrlih posameznikov. Z ZOVP-1 je tako določeno, da lahko podatke o 

umrlem posamezniku upravljavec osebnih podatkov posreduje samo tistim uporabnikom osebnih 

podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom, nato pa zakon navaja še 

različne izjeme od tega pravila (23. člen ZVOP-1). 

 

3.4 Zavarovanje osebnih podatkov 

 

9 V skladu z ZVOP-1 je vsak upravljavec osebnih podatkov, torej tudi pokrajina, dolžna zagotoviti 

zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in 

logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno in 

namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščenost teh 

podatkov tako, da:  

1. se varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi 

enotami,  

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, 

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 podatkov; 

5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih 

podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče 

zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih 

podatkov.  

 

10 V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni preko telekomunikacijskega sredstva ali 

omrežja, morajo strojna, sistemska in aplikativno programska oprema v pokrajini zagotavljati, da je 

obdelava osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika osebnih 

podatkov.  

 

11 Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v pokrajini morajo biti ustrezni glede na 

tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.  
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12 Funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge v pokrajini, 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. 

 

13 pokrajina mora v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter 

določiti osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi 

narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke (24., 25. člen ZVOP-1). 

 

3.5 Obveščanje o zbirkah osebnih podatkov 

 

14 ZOVp-1 nalaga vsem upravljavcem zbirk osebnih podatkov, da ne glede na to na kakšni podlagi 

vodijo zbirko osebnih podatkov, za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostavijo katalog zbirke 

osebnih podatkov ter da skrbijo za točnost in ažurnost vsebine kataloga.  

 

Katalog zbirke osebnih podatkov mora vsebovati: 

1. naziv zbirke podatkov; 

2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo - pokrajino: naziv in naslov oziroma 

sedež 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 knjig; 

13. podatke o zastopniku upravljavca osebnih podatkov. 

 

15 Upravljavec osebnih podatkov mora o vsebini kataloga osebnih podatkov obveščati državni 

nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Po Zakonu o informacijskem pooblaščencu /ZInfP/ 

je kot državni nadzorni organ naveden informacijski pooblaščenec, ki je med drugim pristojen tudi 

za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZOVP-1 in drugih prepdisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo 

osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter za opravljanje drugih 

nalog, ki jih določajo ti predpisi. 

 

16 Upravljavec osebnih podatkov (pokrajina) mora podatke iz zgoraj navedene 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 

11., 12. in 13. točke kataloga zbirke osebnih podatkov posredovati informacijskemu pooblaščencu 

in to najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste 

osebnih podatkov. Spremembe teh podatkov pa mora upravljavec osebnih podatkov posredovati 

informacijskemu pooblaščencu najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe. Navedenih podatkov 

pa ni treba posredovati tistemu upravljavcu osebnih podatkov (pokrajini), ki nima več kot 20 oseb 

zaposlenih za nedoločen čas, če gre za tiste zbirke podatkov, ki jih upravljavec (pokrajina) vodi o 

svojih zaposlenih v skladu z zakonom, ki določa zbirke podatkov na področju dela (27. člen ZVOP-

1). 

 

3.6 Pravice posameznika 

 

17 Posameznik ima pravico do seznanitve z osebnimi podatki, ki se obdelujejo v zvezi z njim ali se 

nanašajo nanj. Tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika: 

1. omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; 

2. potrditi, ali se 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; 

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; 
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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. 

 

ZVOP-1 posebej ureja tudi postopek seznanitve z navedenimi osebnimi podatki in drugimi 

informacijami. Na tem mestu naj samo opomnimo, da stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom krije 

upravljavec zbirke osebnih podatkov (pokrajina) (30., 31. člen ZVOP-1). 

 

18 Upravljavec osebnih podatkov (pokrajina) 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.  

 

Še preden so izvedeni navedeni ukrepi, pa mora upravljavec osebnih podatkov (pokrajina) o 

dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbiru podatkov na zahtevo posameznika obvestiti vse 

uporabnike osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala osebne podatke 

posameznika. Izjemoma mu tega ni potrebno storite, če bi to povzročilo velike stroške, 

nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa.  

 

Posameznik, katerega podatki se obdelujejo, ima v dveh zakonsko določenih primerih posebno 

pravico, da z ugovorom kadarkoli zahteva prenehanje obdelave osebnih podatkov. To pravico do 

ugovora lahko uveljavlja v primerih: • če gre za osebne podatke, ki se lahko že na podlagi ZVOP-1 

v javnem sektorju izjemoma obdelujejo brez posebne (področne) zakonske podlage pod pogojem, 

da se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se podatki nanašajo ali • 

če gre za osebne podatke, ki se lahko že na podlagi ZVOP-1 v zasebnem sektorju izjemoma 

obdelujejo brez posebne (področne) zakonske podlage in brez osebne privolitve posameznika, pod 

pogojem, da je to nujno zaradi zakonitih interesov zasebnega sektorja, ki očitno prevladujejo nad 

interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.  

 

Upravljavec (pokrajina) takšnemu ugovoru ugodi, če posameznik dokaže, da navedeni zakonski 

pogoji za takšno izjemno obdelavo podatkov niso bili izpolnjeni. V tem primeru se posameznikovih 

osebnih podatkov ne sme več obdelovati. Če pa upravljavec ugovoru ne ugodi, lahko posameznik, 

ki je vložil ugovor, zahteva, da o zadevi odloči informacijski pooblaščenec. Posameznik lahko vloži 

takšno zahtevo v sedmih dneh od vročitve od njenega prejema. Informacijski pooblaščenec pa mora 

o vloženi zahtevi odločiti v dveh mesecih od njenega prejema. Vložena zahteva pa zadrži obdelavo 

osebnih podatkov posameznika, glede katerega je vložil zahtevo. Stroške vseh dejanj upravljavca, ki 

nastanejo zaradi njegove zavrnitve ugovora posameznika, krije upravljavec. Opomniti moramo, da 

ZOVP-1 vsebuje še nadaljnja podrobnejša določila glede postopka dopolnitve, popravka, blokiranja, 

izbrisa in ugovora (32., 33. člen ZVOP-1). 

 

3.7 Videonadzor 

 

19 Pokrajina lahko v skladu z ZVOP-1 izvaja videonadzor dostopa v uradne prostore pokrajine v 

primerih: • če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja; • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa 

ali izstopa iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali v nje; • če zaradi narave dela obstaja 

možnost ogrožanja zaposlenih. Odločitev o videonadzoru sprejme pristojni funkcionar (predsednik 

pokrajine). V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora.  

 

O videonadzoru je potrebno pisno obvestiti vse zaposlene v pokrajini, ki opravljajo delo v 

nadzorovanem prostoru.  

 

Zbirka osebnih podatkov v zvezi z dostopom v uradne službene oziroma poslovne prostore mora 

vsebovati posnetek posameznika (slika oziroma glas), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, 

lahko pa vsebuje tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega 

prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlogu za 

vstop, če se navedeni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom videonadzornega sistema. Vsi ti podatki 

se lahko hranijo največ eno leto po nastanku, nato pa se, če zakon ne določa drugače, izbrišejo (75. 

člen ZVOP-1). 
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3.8 Povezovanje zbirk podatkov 

 

20 Zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig je dovoljeno povezovati, če tako določa 

zakon. Upravljavec osebnih podatkov, ki povezuje dve ali več zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo 

v različne namene, je dolžan o tem predhodno obvestiti informacijskega pooblaščenca. Če vsaj ena 

zbirka osebnih podatkov, ki naj bi se povezala, 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 

informacijskega pooblaščenca (84. člen ZVOP-1). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava, osebni podatki. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZVOP-1 - Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo). 
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