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ZADEVA: Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje (EVA 2020-1711-0015) – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

 besedilo predloga sklepa.

Prejmejo:
 vsa ministrstva,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

� mag. Lado Bradač, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za policijo in druge varnostne 
naloge.



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi dela ali celotnega gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v četrtem odstavku 103. člena določa, da vlada s sklepom 
določi protokol za izvajanje pooblastil policije iz tretjega odstavka 103. člena ZIUZEOP.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predlog sklepa nima finančnih posledic za državni proračun, niti za druga javna finančna sredstva.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Aleš Hojs
                                            minister                                    

Priloge:
– predlog sklepa vlade
– predlog sklepa vlade o izmenjavi osebnih podatkov



Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

           

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

 besedilo predloga sklepa.

Prejmejo:
 vsa ministrstva,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



PRILOGA 3 (jedro gradiva)

PREDLOG
(EVA 2020-1711-0015)

Na podlagi četrtega odstavka 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-
19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) in šestega 
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 

SKLEP
o

izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje

I

(1) S tem sklepom se urejata posredovanje in uporaba osebnih podatkov iz evidenc, ki  jih Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) in ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti 
upravljajo v skladu s 3. in 14.b členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
(Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) in 16. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in jih Policija (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) potrebuje za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. člena
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).

(2) S tem sklepom se ureja tudi protokol izmenjave podatkov med upravljavcem in uporabnikom.

II

(1) Za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. člena ZIUZEOP sme 
uporabnik  od upravljavca za namen zagotavljanja izvajanja odločb in drugih konkretnih aktov, izdanih 
na podlagi zakona, ki določa nalezljive bolezni, brezplačno pridobiti naslednje osebe podatke: 

– osebno ime, 
– EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država izdajateljica osebnega dokumenta, 
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 
– podatke o osebnem zdravniku, 
– podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena osamitev, popolna osamitev ali 
karantena (kdo in kdaj je odredil osamitev), 
– podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali osamitev poteka na bolnikovem domu, 
v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem prostoru), 
– podatke o omejitvah, ki so bile odrejene za osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali 
karantena (zaščitna oprema, način prevoza).

(2) Izmenjava podatkov iz prejšnjega odstavka se opravi tako, da uporabnik na elektronski naslov 
upravljavca iz točke V pošlje zahtevo, upravljavec pa na elektronski naslov uporabnika iz točke V 



pošlje zahtevane podatke.

(3)  Podatki, ki jih vsebuje zahteva uporabnika, so navedba pravne podlage, namena obdelave ter 
navedba osebnega imena preverjanje osebe in njenega EMŠO, za tujega državljana pa poleg pravne 
podlage in namena obdelave navedba njegovega osebnega imena in številka, vrsta in država 
izdajateljica osebnega dokumenta.

(4) Odgovor upravljavca vsebuje podatke iz prvega odstavka te točke. Osebni podatki, ki spadajo med 
posebne vrste osebnih podatkov, morajo biti posebej označeni, odgovor upravljavca pa mora biti 
zavarovan tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do teh podatkov.

III

(1) Izmenjava osebnih se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

(2) Medsebojna komunikacija se izvaja v elektronski obliki z namenom zagotavljanja sledljivosti in 
nadzorovanja izvajanja tega sklepa. Upravljavec in uporabnik se medsebojno redno in pravočasno 
obveščata o vseh zadevah in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje tega sklepa. 

(3) Upravljavec v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, evidentira čas, namen in 
obseg posredovanih osebnih podatkov uporabniku z namenom, da se za vsako posredovanje osebnih 
podatkov zagotovi možnost kasnejšega ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, 
kdaj in na kakšni pravni podlagi ter za kakšen namen (revizijska sled). Na podlagi 30. člena Splošne 
uredbe o varstvu podatkov upravljavec vodi tudi evidenco dejavnosti obdelave.

(4) Uporabnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka evidentira, kdo, kdaj in za kakšen namen je vpogledal 
v pridobljene osebne podatke ter komu so bili podatki razkriti oziroma posredovani. 

(5) Upravljavec in uporabnik podatke iz revizijske sledi hranita 5 let od dneva posredovanja osebnih 
podatkov.

(6) Podatki iz revizijske sledi se uporabljajo zgolj za preverjanje zakonitosti obdelave, za zagotavljanje 
varnosti osebnih podatkov ter za uveljavljanje pravic posameznikov pri pridobitvi informacij o obdelavi 
lastnih osebnih podatkov. Upravljavec in uporabnik si za ta namen v primeru podanega zahtevka 
medsebojno izmenjata podatke o revizijski sledi.

(7) Upravljavec na svoji spletni strani zagotovi informacije iz 14. člena Splošne uredbe o varstvu 
podatkov.

(8) Upravljavec in uporabnik imenujeta tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik upravljavca, 
predstavnik uporabnika in predstavnik Ministrstva za notranje zadeve. Komisija po preteku roka iz 
šestega odstavka 103. člena ZIUZEOP vse posredovane podatke uniči oziroma izbriše in o tem 
sestavi zapisnik.

IV

(1) Kontaktna točka v Policiji je Operativno komunikacijski center Generalne policijske uprave, telefon 
01/428-5355, e-pošta: poizvedba.korona@policija.si. 

(2) Kontaktna točka NIJZ je dežurni epidemiolog, e-pošta: epinb@nijz.si. Telefonska številka 



dežurnega epidemiologa se posreduje najkasneje ob začetku dežurstva.

(3) Policija lahko pošilja zahtevke NIJZ 24 ur na dan vse dni v tednu. NIJZ zaprošene podatke pošlje 
na Policijo takoj, najkasneje pa v  dveh urah od posredovanja zahteve.

V

Upravljavec in uporabnik imenujeta uslužbence, ki bodo skrbeli za izvajanje tega sklepa in si podatke 
o teh osebah izmenjata v pisni obliki preko elektronske pošte, najpozneje v treh dneh od uveljavitve 
tega sklepa.

VI

Ta sklep se uporablja, dokler trajajo ukrepi v skladu z 20. členom ZIUZEOP.

VII

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. Vlada Republike Slovenije
Ljubljana, dne          Janez Janša
EVA 2020-1711-0015            predsednik



III. OBRAZLOŽITEV

Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) je
protokol, ki ga vlada določi s sklepom, kot določa četrti odstavek 103. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20, v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP).

Sklep določa način izmenjave osebnih podatkov med Policijo in NIJZ, vsebino zahteve za 
posredovanje podatkov in vsebino odgovora upravljavca osebnih podatkov, način, obseg in roke 
hrambe revizijske sledi (podatkov o tem kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na 
kakšni pravni podlagi ter za kakšen namen), dodatne obveznosti NIJZ kot upravljavca osebnih 
podatkov in Policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in 
zagotavljanja pravic posameznikov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov ter kontaktne točke 
NIJZ in Policije.

Policija za zagotavljanje izvajanja odločb in drugih konkretnih aktov, izdanih na podlagi zakona, ki 
določa nalezljive bolezni, potrebuje osebne podatke, ki jih upravlja NIJZ. Preko svoje kontaktne točke 
pošlje zahtevo s predpisano vsebino na kontaktno točko NIJZ, ta pa mora najkasneje v dveh urah od 
posredovanja zahteve kontaktni točki Policije posredovati osebne podatke iz tretjega odstavka 103. 
člena ZIUZEOP.

Za zagotovitev spoštovanja predpisov s področja varstva osebnih podatkov Sklep določa tudi 
obveznosti NIJZ kot upravljavca in Policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem 
sledljivosti (revizijska sled), način informiranja posameznikov o obdelavi osebnih podatkov in izvajanja 
pravic iz Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov ter dolžnost 
sodelovanja v primeru podanih zahtevkov posameznikov v zvezi z lastnimi osebnimi podatki.

Sklep določa tudi obveznost imenovanja komisije za uničenje osebnih podatkov po poteku roka iz 
šestega odstavka 103. člena ZIUZEOP.

Sklep o izmenjavi podatkov prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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