OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2017

1215 - Informacijski pooblaščenec
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Informacijski pooblaščenec je bil ustanovljen 31. decembra 2005 z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) kot
samostojen in neodvisen državni organ Informacijski pooblaščenec. Ta združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo
osebnih podatkov. Urad vodi Mojca Prelesnik.
Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca so opredeljene v drugem členu Zakona o Informacijskem pooblaščencu, ki določa, da
je Informacijski pooblaščenec pristojen za:
• odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kratil pravico do dostopa ali
ponovne uporabe informacije javnega značaja, ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in za nadzor na podlagi le-tega izdanih predpisov (pritožbeni organ na področju
dostopa do informacij javnega značaja);
• inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos
osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
• odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede njegove pravice do
seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po
določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
• Informacijski pooblaščenec lahko na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vloži zahtevo po presoji ustavnosti zakonov, drugih
predpisov ter splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s
postopkom, ki ga vodi, tako na področju dostopa do informacij javnega značaja kot na področju varstva osebnih podatkov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja poleg že zapisanih pristojnosti določa še pristojnost za vodenje evidence vseh
podeljenih izključnih pravic na področju ponovne uporabe informacij (člen 36a, peti odstavek).
Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki mu jih podeljuje Zakon o
medijih2 (45. člen). Po ZMed se zavrnilni odgovor organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi predstavnik medija, šteje kot
zavrnilna odločba. Molk organa zavezanca ob takem vprašanju je prekršek in hkrati tudi razlog za pritožbo.

O pritožbi zoper zavrnilno odločbo odloča Informacijski pooblaščenec po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja.
Informacijski pooblaščenec je tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem ZInfP, ZDIJZ v okviru pritožbenega
postopka, določbe 45. člena ZMed in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-I), sprejetega decembra
2012:
• Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 149. člena ZEKom-1, ki ureja notranje postopke o odzivanju na zahteve
pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov.
• Najmanj enkrat letno opravlja inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz 153. člena ZEKom-1, ki določa pogoje in
postopke za posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa posameznika.
• Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 155. člena ZEKom-I, ki ureja sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev na
pisno zahtevo posameznika, ki klice prejema, in postopke glede posredovanja podatkov, ki razkrijejo identiteto kličočega.
• Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 157. člena ZEKom-I, ki ureja shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa
do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.
• Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 166. člena ZEKom-1, ki ureja posredovanje hranjenih podatkov pristojnim
organom.
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• Skladno s 169. členom ZEKom-1 izvaja inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali
obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, kot to določajo 162. do 168. člen ZEKom-I, razen
določb iz četrtega odstavka 165. člena ZEKom-I .

Na področju, ki ga nadzoruje, Informacijski pooblaščenec odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (232. do 236. člen ZEKom- I ).

Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec prevzel tudi nadzor nad izvajanjem 128.
člena Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in je neodvisen nadzorni organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za
namene te konvencije.

Na podlagi Schengenskega prava namreč vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za
izvajanje neodvisnega nadzora podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (od leta 2013 SIS II)
in za preverjanje, da obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v SIS, ne pomenita kršenja pravic oseb, na katere se podatki
nanašajo. Za nadzor nad izvajanjem tehničnega podpornega dela SIS II je glede varstva osebnih podatkov pristojen Evropski
nadzornik za varstvo osebnih podatkov, za nadzor nacionalne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice
-v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Od leta 2008 ima Informacijski pooblaščenec pristojnosti po Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o potnih listinah8 in Zakonu
o osebni izkaznici.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPacP so:
• odločanje o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določbe, ki ureja način seznanitve z zdravstveno
dokumentacijo; izvajalec zdravstvenih storitev se v tem postopku šteje za prvostopenjski organ (deseti odstavek 41. člena
ZPacP);
• odločanje o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev z zdravstveno
dokumentacijo po pacientovi smrti (peti odstavek 42. člena ZPacP);
• odločanje o pritožbi upravičenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja
informacij o zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (sedmi
odstavek 45. člena ZPacP).

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZOlzk:
• izvajanje nadzora nad 3.a členom ZOlzk, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov
kopirajo osebne izkaznice, ter določa način hrambe kopij;
• v primeru kršitve navedene določbe 3.a člena ZOlzk kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu z 19.a členom ZOlzk.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPLD:
• izvajanje nadzora nad 4.a členom ZPLD, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov
kopirajo potne listine, ter določa način hrambe kopij;
• v primeru kršitve navedene določbe 4.a člena ZPLD kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu s 34.a členom ZPLD.

Leta 2009 je Informacijski pooblaščenec pridobil pristojnosti po Zakonu o bančništvu:
• podaja soglasja upravljavcem sistema SISBON pred začetkom uporabe pravil sistema iz I. točke trinajstega odstavka 309.a
člena ZBan, ki določa, da mora upravljavec sprejeti pravila sistema, v katerih določi tehnične pogoje za dostop članov do sistema
in druge ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov (štirinajsti odstavek 390.a člena ZBan);
• izvajanje nadzora nad 309.a členom ZBan, ki ureja zbiranje in obdelovanje ter sistem izmenjave informacij o boniteti strank
(sistem SISBON) in skladno s 397. členom ZBan vodi postopke o prekršku zaradi kršitve določb 309.a člena ZBan (deseti petnajsti odstavek 397. člena ZBan).
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Poleg navedenega Informacijski pooblaščenec sodeluje v delovnih skupinah za varstvo osebnih podatkov, oblikovanih znotraj EU,
ki združujejo neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov držav članic (v Delovni skupini po členu 29 Direktive 95/46/EC in
v nadzornih organih, ki se ukvarjajo z nadzorom obdelave osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu, Viznem
informacijskem sistemu, v informacijskem sistemu za carino, v okviru Europola ter v skupini za nadzor Eurodaca).

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2017
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
01 - POLITIČNI SISTEM
0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
010205 - Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1215 - Informacijski pooblaščenec

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1215 - Informacijski pooblaščenec
Oris proračunskega uporabnika
Informacijski pooblaščenec je bil ustanovljen 31. decembra 2005 z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) kot samostojen in neodvisen
državni organ Informacijski pooblaščenec. Ta združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Urad vodi Nataša Pirc
Musar.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca so opredeljene v drugem členu Zakona o Informacijskem pooblaščencu, ki določa, da je Informacijski
pooblaščenec pristojen za:
• odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kratil pravico do dostopa ali ponovne uporabe
informacije javnega značaja, ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in za nadzor na podlagi le-tega izdanih predpisov (pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja);
• inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov
iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
• odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z
zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov;
• Informacijski pooblaščenec lahko na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vloži zahtevo po presoji ustavnosti zakonov, drugih predpisov ter
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopkom, ki ga vodi, tako na
področju dostopa do informacij javnega značaja kot na področju varstva osebnih podatkov.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja poleg že zapisanih pristojnosti določa še pristojnost za vodenje evidence vseh podeljenih izključnih
pravic na področju ponovne uporabe informacij (člen 36a, peti odstavek).
Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki mu jih podeljuje Zakon o medijih2 (45. člen).
Po ZMed se zavrnilni odgovor organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi predstavnik medija, šteje kot zavrnilna odločba. Molk organa
zavezanca ob takem vprašanju je prekršek in hkrati tudi razlog za pritožbo.
O pritožbi zoper zavrnilno odločbo odloča Informacijski pooblaščenec po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Informacijski pooblaščenec je tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem ZInfP, ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka, določbe 45.
člena ZMed in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
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Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), sprejetega decembra 2012:
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 149. člena ZEKom-1, ki ureja notranje postopke o odzivanju na zahteve pristojnih organov
za dostop do osebnih podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov.
Najmanj enkrat letno opravlja inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz 153. člena ZEKom-1, ki določa pogoje in postopke za
posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa posameznika.
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 155. člena ZEKom-1, ki ureja sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev na pisno zahtevo
posameznika, ki klice prejema, in postopke glede posredovanja podatkov, ki razkrijejo identiteto kličočega.
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 157. člena ZEKom-1, ki ureja shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov,
shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 166. člena ZEKom-1, ki ureja posredovanje hranjenih podatkov pristojnim organom.
Skladno s 169. členom ZEKom-1 izvaja inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z
zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, kot to določajo 162. do 168. člen ZEKom-1, razen določb iz četrtega odstavka 165.
člena ZEKom-1.
Na področju, ki ga nadzoruje, Informacijski pooblaščenec odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot
prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (232. do 236. člen ZEKom-1).
Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec prevzel tudi nadzor nad izvajanjem 128. člena Konvencije o
izvajanju Schengenskega sporazuma in je neodvisen nadzorni organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za namene te konvencije.
Na podlagi Schengenskega prava namreč vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za izvajanje
neodvisnega nadzora podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (od leta 2013 SIS II) in za preverjanje, da
obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v SIS, ne pomenita kršenja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. Za nadzor nad izvajanjem
tehničnega podpornega dela SIS II je glede varstva osebnih podatkov pristojen Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov, za nadzor
nacionalne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice – v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.
Od leta 2008 ima Informacijski pooblaščenec pristojnosti po Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o potnih listinah8 in Zakonu o osebni izkaznici.
Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPacP so:
• odločanje o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določbe, ki ureja način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; izvajalec
zdravstvenih storitev se v tem postopku šteje za prvostopenjski organ (deseti odstavek 41. člena ZPacP);
• odločanje o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po
pacientovi smrti (peti odstavek 42. člena ZPacP);
• odločanje o pritožbi upravičenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja informacij o
zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (sedmi odstavek 45. člena ZPacP).
Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZOIzk:
• izvajanje nadzora nad 3.a členom ZOIzk, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo osebne
izkaznice, ter določa način hrambe kopij;
• v primeru kršitve navedene določbe 3.a člena ZOIzk kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu z 19.a členom ZOIzk.
Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPLD:
• izvajanje nadzora nad 4.a členom ZPLD, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo potne listine,
ter določa način hrambe kopij;
• v primeru kršitve navedene določbe 4.a člena ZPLD kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu s 34.a členom ZPLD.
Leta 2009 je Informacijski pooblaščenec pridobil pristojnosti po Zakonu o bančništvu:
• podaja soglasja upravljavcem sistema SISBON pred začetkom uporabe pravil sistema iz 1. točke trinajstega odstavka 309.a člena ZBan, ki določa,
da mora upravljavec sprejeti pravila sistema, v katerih določi tehnične pogoje za dostop članov do sistema in druge ukrepe za zavarovanje osebnih
podatkov (štirinajsti odstavek 390.a člena ZBan);
• izvajanje nadzora nad 309.a členom ZBan, ki ureja zbiranje in obdelovanje ter sistem izmenjave informacij o boniteti strank (sistem SISBON) in
skladno s 397. členom ZBan vodi postopke o prekršku zaradi kršitve določb 309.a člena ZBan (deseti – petnajsti odstavek 397. člena ZBan).
Poleg navedenega Informacijski pooblaščenec sodeluje v delovnih skupinah za varstvo osebnih podatkov, oblikovanih znotraj EU, ki združujejo
neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov držav članic (v Delovni skupini po členu 29 Direktive 95/46/EC in v nadzornih organih, ki se
ukvarjajo z nadzorom obdelave osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu, Viznem informacijskem sistemu, v informacijskem
sistemu za carino, v okviru Europola ter v skupini za nadzor Eurodaca).

01 - POLITIČNI SISTEM
0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
010205 - Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

Opis podprograma
V Republiki Sloveniji sta pravica dostopa do javnih informacij in pravica do varstva osebnih podatkov z Ustavo Republike Slovenije zagotovljeni
kot temeljni človekovi pravici, zapisani v 38. in 39. členu Ustave Republike Slovenije. Uresničevanje obeh pravic opredeljujejo na področju dostopa
do informacij javnega značaja predvsem Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o medijih ter na področju varstva osebnih
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podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi področni zakoni. Za uresničevanje obeh pravic pa je ključna vloga Informacijskega
pooblaščenca kot pritožbenega organa na področju dostopa do informacij javnega značaja ter kot nadzornega organa na področju varstva osebnih
podatkov. Konkretno država preko Informacijskega pooblaščenca, katerega pristojnosti so opredeljene z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu
ter drugimi področnimi zakoni, posameznikom in posameznicam zagotavlja, da se obe ustavni pravici tudi v praksi dejansko izvajata.

1215-11-0002 - Opravljanje dejavnosti IP
Opis ukrepa
Sredstva potrebna za opravljanje dejavnosti Informacijskega pooblaščenca.

Neposredni učinki
C4168 - Ustrezno usposobljen kader in ustrezni pogoji dela za vodenje inšpekcijskih postopkov
Prispeva k rezultatu: C4160 - Ažurni in učinkovito vodeni inšpekcijski postopki na področju varstva OP
Učinkovito izvajanje inšpekcijskih in po potrebi prekrškovnih postopkov na podlagi prijav in po uradni dolžnosti v zvezi z nadzorom nad izvajanjem
ZVOP-1 in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, je mogoče zgolj ob zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih
državnih nadzornikv za varstvo osebnih podatkov, svetovalcev, asistentov svetovalcev ter raziskovalcev ter pogojev dela zanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I04657 Število uvedenih inšpekcijskih postopkov na področju
VOP

IZH.
LETO

Število 2011

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

Ref.
VREDNOST

Cil.
VREDNOST

0,00

2011

2012 725,00

682,00
540,00

540,00

2013 711,00

540,00

540,00

2014 628,00

650,00

650,00

2015 0,00

650,00

650,00

2016 0,00

650,00

2017 0,00

650,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04657 - Število uvedenih inšpekcijskih postopkov na področju
VOP
Upoštevajoč zmanjšanje obsega sredstev za plače in posledično števila zaposlenih, Informacijski pooblaščenec najverjetneje ne bo mogel več
slediti naraščanju števila prijav ter kršitev na področju varstva osebnih podatkov, ki bi zahtevali tudi vse večje število izvedenih inšpekcijskih
postopkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04657 - Število uvedenih inšpekcijskih postopkov na področju VOP
Informacijski pooblaščenec mora po uradni dolžnosti obravnavati vsako prijavo kršitev ZVOP-I, ki jo prejme, poleg tega pa mora s ciljem
zagotavljanja ustreznega nadzora nad izvajanjem določb ZVOP-1 izvajati tudi inšpekcije po uradni dolžnosti.

C5767 - Ustrezno uposobljen kader in ustrezni pogoji dela za izvajanje prekrškovnih postopkov
Prispeva k rezultatu: C5761 - Ažurno in učinkovito vodeni prekrškovni postopki na podočju varstva OP
Učinkovito izvajanje prekrškovnih postopkov na podlagi ugotovljenih kršitev v zvezi z nadzorom nad izvajanjem ZVOP-1 in drugih predpisov, ki
urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, je mogoče zgolj ob zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih državnih nadzornikv za varstvo
osebnih podatkov, svetovalcev ter raziskovalcev ter pogojev dela zanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05856 Število uvedenih prekrškovnih postopkov

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Ref. VREDNOST Cil. VREDNOST

Število 2011

0,00

2011

139,00

2012 158,00

180,00

180,00

2013 106,00

140,00

140,00

2014 93,00

150,00

150,00

2015 0,00

150,00

150,00

2016 0,00

150,00

2017 0,00

150,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05856 - Število uvedenih prekrškovnih postopkov
Število izvedenih prekrškovnih postopkov ostaja na podobni ravni v zadnjih 3 letih in ni nujno povezano s številom izvedenih prekrškovnih
postopkov. Povečanje števila inšpekcijskih postopkov tako ne pomeni nujno povečanja števila prekrškovnih postopkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05856 - Število uvedenih prekrškovnih postopkov
Pooblaščenec ob začetku inšpekcijskega postopka nima vpliva na to, kakšne bodo ugotovitve v postopku (ali je dejansko sploh šlo za kršitev) in ali
se bo pokazalo, da gre za kršitev, ki zahteva začetek prekrškovnega postopka. Zato odstotek povečanje števila izvedenih inšpekcijskih postopkov ni
nujno povezano s številom izvedenih prekrškovnih postopkov (odstotek je lahko bistveno manjši ali večji). Glede na zmogljivosti glede števila
izvedenih inšpekcijskih postopkov ostaja število prekrškovnih postopkov letno na podobni ravni kot v preteklih letih.
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C5769 - Ustrezno usposobljen kader in ustrezni pogoji dela za vodenje postopkov in izdajo odločb
Prispeva k rezultatu: C5762 - Ažurno in učinkovito vodeni postopki na področju informacij javnega značaja
Učinkovito izvajanje pritožbenih postopkov na podlagi prejetih pritožb v zvezi z zahtevami po ZDIJZ ter ZMed je mogoče zgolj ob zagotovitvi
ustreznega števila ustrezno usposobljenih svetovalcev, asistentov svetovalcev ter raziskovalcev ter pogojev dela zanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05857 Število izdanih odločb na področju IJZ

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Ref. VREDNOST Cil. VREDNOST

Število 2011

0,00

2011

251,00

2012

256,00

180,00

180,00

2013

258,00

180,00

180,00

2014

288,00

250,00

250,00

2015

0,00

250,00

250,00

2016

0,00

250,00

2017

0,00

250,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05857 - Število izdanih odločb na področju IJZ
Ne glede na pričakovano nadaljevanje rasti števila pritožb ni mogoče realno pričakovati dodatnega povečanja števila izdanih odločb na letni ravni,
glede na to da se število zaposlenih ne povečuje zaradi varčevalnih ukrepov oz. se dejansko celo zmanjšuje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05857 - Število izdanih odločb na področju IJZ
Informacijski pooblaščenec vsako leto prejme bistveno večje število pritožb glede na preteklo leto. Ta trend ostaja nespremenjen od leta 2010
naprej. V letu 2014 pa smo glede na število zaposlenih dosegli tako rekoč maksimum števila izdanih odločb.

C5770 - Izdaja mnenj, pojasnil, brošur in drugih informativnih gradiv
Prispeva k rezultatu: C5763 - Ustrezno informirana splošna javnost
Informacijski pooblaščenec z izdajo mnenj, pojasnil in stališč o vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov ter brošur in drugih informativnih
gradiv s področja varstva osebnih podatkov ter dostopa do informacij javnega značaja prispeva k boljšemu poznavanju ter razumevanju predpisov
na navedenih področjih ter k učinkovitejšemu izvajanju obeh ustavno zagotovljenih pravic v praksi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05858 Število izdanih mnenj in pojasnil

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2011

0,00

LETO Dos. VREDNOST

Ref. VREDNOST

Cil. VREDNOST

2.192,00

1.600,00

1.600,00

2.460,00

1.600,00

1.600,00

2014

2.040,00

2.000,00

2.000,00

2015

0,00

2.000,00

2.000,00

2016

0,00

2.000,00

2017

0,00

2.000,00

2011

2.761,00

2012
2013

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05858 - Število izdanih mnenj in pojasnil
Glede na število prejetih prošenj načrtujemo, da bo tudi število izdanih mnenj ter pojasnil v letih 2016 ter 2017 ostalo na primerljivi ravni kot v
preteklem obdobju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05858 - Število izdanih mnenj in pojasnil
Informacijski pooblaščenec odgovori vsakemu posamezniku ali pravni osebi, ki se na Pooblaščenca obrne s prošnjo za podajo pisnega mnenja
glede uporabe ZVOP-1 .

C5771 - Udeležba na mednarodnih konferencah, sodelovanje v mednarodnih delovnih telesih
Prispeva k rezultatu: C5764 - Učinkovito mednarodno sodelovanje na področju varstva OP ter informacij javnega značaja
Preko sodelovanja v evropskih ter mednarodnih telesih na obeh področjih delovanja Pooblaščenca ter izmenjave izkušenj s sorodnimi organi v
drugih država EU Pooblaščenec prispeva k učinkovitemu izvajanju obeh pravic na ravni EU, k razvoju obeh pravic na evropski in mednarodni ravni
ter k učinkvitejšemu izvajanju varstva obeh pravic v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05859 Ohranitev števila udeležb na zasedanjih mednarodnih teles in organizacij ter
mednarodnih konferencah in drugih dogodkih

VIR ME
%

IZH.
IZH.
Dos.
Ref.
Cil.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST VREDNOST
2011

0,00

2011

90,00

2012 70,00

100,00

100,00

2013 80,00

90,00

90,00

2014 55,00

70,00

70,00
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2015 0,00

70,00

70,00

2016 0,00

70,00

2017 0,00

70,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05859 - Ohranitev števila udeležb na zasedanjih mednarodnih
teles in organizacij ter mednarodnih konferencah in drugih dogodkih
Trend varčevanja in zmanjšanje udeležbe na mednarodnih sestankih se bo glede na zaostrene javnofinančne razmere nadaljeval tudi v prihodnjih
dveh letih. Lahko se celo zgodi, da Informacijski pooblaščenec ne bo mogel sodelovati niti na najnujnejših mednarodnih sestankih, na katerih
zastopa Republiko Sloveniji v okviru svojih pristojnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05859 - Ohranitev števila udeležb na zasedanjih mednarodnih teles in
organizacij ter mednarodnih konferencah in drugih dogodkih
Zaradi varčevalnih ukrepov se Informacijski pooblaščenec od leta 2011 ne more več udeleževati vseh mednarodnih sestankov, za katere ocenjuje, da
bi bila njegova udeležba potrebna.

C6644 - C6644
Prispeva k rezultatu: C4079 - Učinkovito in kvalitetno varstvo dveh temeljnih človekovih pravic - dostopa do IJZ in varstva osebnih podatkov

Kazalniki

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2017

32,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZEKom-UPB1

Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1)

ZInfP

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZJU-UPB3

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

ZMed

Zakon o medijih (ZMed)

ZP-1

Zakon o prekrških (ZP-1)

ZP-1-UPB4

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4)

ZPacP

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

ZTP-UPB2

Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)

ZVOP-1-UPB1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)

1215-11-S002 - NRP projekti IP
Opis skupine projektov
V to skupino spadajo odhodki za nakup investicij in projekti, v katerih kot partner Informacijski pooblaščenec sodeluje. Projekti so financirani s
strani Evropskih komisij in trajajo več let.

Neposredni učinki
C4165 - Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev
Prispeva k rezultatu: C4160 - Ažurni in učinkovito vodeni inšpekcijski postopki na področju varstva OP
Učinkovito izvajanje nalog, ki so z zakonom dodeljene Informacijskemu pooblaščencu, je mogoče zgolj pod pogojem, da so zaposlenim zagotovljeni
ustrezna oprema, finančna sredstva za materialne stroške (telefon, pošta ipd.), prostori ter službena vozila za izvajanje pritožbenih, inšpekcijskih ter
prekrškovnih postopkov in drugih nalog.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05866 Stopnja optimalosti delovnih pogojev

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2011

100,00

LETO Dos. VREDNOST

Ref. VREDNOST

Cil. VREDNOST

100,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,00

90,00

90,00

90,00

2011

100,00

2012
2013
2014
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2015

0,00

2016

0,00

90,00

90,00
90,00

2017

0,00

90,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05866 - Stopnja optimalosti delovnih pogojev
Informacijski pooblaščenec načrtuje v letih 2016 in 2017 le najnujnejše materialne izdatke ter izdatke za investicije, pri čemer niso zajete morebitni
nepričakovani izdatki zaradi predčasnih večjih okvar nujne opreme (strežniki, klima naprave, računalniki).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05866 - Stopnja optimalosti delovnih pogojev
V letih 2014 in 2015 je Informacijski pooblaščenec na področju materialnih in investicijskih stroškov odhodke znižal na najnujnejše, ki so potrebni za
normalno delovanje.
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