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Informacijski pooblaščenec 

Ustavni pravici: 

•  Varstvo osebnih podatkov – 

38. člen 

 

• Pravica do svobode 

izražanja in dostopa do 

informacij javnega značaja – 

39. člen 



Kaj pa ponovna uporaba? 

• Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij 

javnega sektorja, 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 

list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 

117/2006 – ZDavP-2; ZDIJZ),  

• Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 

24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 

105/2006 – ZUS-1; ZUP),  
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Pristojnosti IP na področju ponovne 

uporabe 

• Pritožbeni organ (pritožbeni postopek se začne 

na podlagi pritožbe prosilca, ki mora najprej 

vložiti zahtevo za ponovno uporabo pri organu I. 

stopnje) – za postopek se uporabljajo določbe 

ZUP, - primer: majhno število pritožbenih postopkov 

• Nima pristojnosti izvajati preventivnega oz. 

inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o 

ponovni uporabi – Inšpektorat za javno upravo? 
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Nekatere dileme iz prakse: 

• Ali je res jasna razlika med dostopom do IJZ in 

ponovno uporabo? 

• Ali so vse informacije, ki so prosto dostopne IJZ 

tudi prosto dostopne za ponovno uporabo? 

(primer: javno dostopna zbirka osebnih podatkov) 

• Ali je postopek za pridobitev IJZ za ponovno 

uporabo jasen, hiter in učinkovit? 

• Ali so pravila ponovne uporabe jasno določena? 

(npr. cena, drugi pogoji ponovne uporabe)  
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Opažanja iz prakse IP:  

• Prezapleten in časovno zamuden postopek za 

potencialne re – userje, 

• Slabo poznavanje instituta med organi javnega 

sektorja – nerazumevanje in nepripravljenost na 

sodelovanje s prosilci, 

• Ni organa, ki bi sistemsko spremljal stanje v praksi 

in učinkovito ukrepal v primeru sistemskih kršitev, 

• Nepoznavanje „pravil igre“ (obvezna vloga za re-

use?) 
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Ponovna uporaba in varstvo osebnih 

podatkov 

• Osebni podatki so v 6. odst. 6. člena ZDIJZ 

določeni kot izjema od ponovne uporabe – organ 

lahko zahtevo za ponovno uporabo zavrne 

• Kaj je z zbirkami osebnih podatkov, ki so že 

prosto dostopne?  

• Načelo sorazmernosti obdelave OP – 3. člen 

ZVOP-1 - Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in 

po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje  

obdelujejo 
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www.ip-rs.si 

Hvala za pozornost. 


