
 
 
Spoštovani, 
 
po pregledu določb ZIS menimo, da mora biti nadzor UNPIS  usmerjen zoper prireditelja iger na srečo, ki 
igre na srečo prireja v nasprotju z ZIS ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, koncesijsko pogodbo, 
sprejetimi pravili ali splošnimi akti. Ponudniku dostopa do interneta lahko po našem mnenju, v primeru, 
da prireditelj iger na srečo ne spoštuje odločbe UNPIS-a, omejitev dostopa do določene spletne strani 
naloži le sodišče. Pooblaščenec je v postopku zadnjih sprememb ZIS sodeloval, zato ne dvomi, da so imeli 
pripravljavci besedila 107.a člena v mislih rešitev, kot je opisana zgoraj. 
 
Po našem mnenju tudi odločbe, s katerimi UNPIS ne zahteva blokade, ampak preusmeritev prometa s 
spletne strani prireditelja sporne igre na srečo na svojo spletno stran, ne moremo razumeti drugače kot 
da nalaga omejitev dostopa do določene spletne strani v nasprotju s 107.a členom ZIS.  
 
4. odstavek 107.a člena ZIS določa, da se omejitev dostopa do spletnih strani lahko izvrši le v obsegu, ki je 
nujno potreben za izvršitev odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo, in na način, ki je najmanj 
obremenjujoč za ponudnika storitev informacijske družbe. Zahteva po preusmeritvi na drug naslov je 
tako po mnenju Pooblaščenca nesorazmerna in v neskladju z določbo 4. odstavka 107.a člena ZIS, saj 
ponudnika storitev informacijske družbe nalaga dodatne in nepotrebne obveznosti. Poseg v pravico do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov je namreč v zadnjem primeru še intenzivnejši kot pa v primeru 
prvih poskusov UNPIS, pri katerih je šlo za zahteve po blokadah dostopa do določenih spletnih strani. V 
zadnjem primeru se namreč UNPIS ne zadovolji zgolj z ukrepi zoper prireditelja, ampak se zdi, da je 
njihov namen ukrepati tudi zoper uporabnike spleta - udeležence sporne igre na srečo, saj bi s 
preusmeritvijo in zahtevo po sporočanju pravega IP naslova uporabnika, pri UNPIS nastala zbirka osebnih 
podatkov posameznikov, ki so želeli obiskati omenjeni spletni strani, a so bili preusmerjeni na spletno 
stran www.infounpis.si. Za takšno zbirko osebnih podatkov ni videti zakonske podlage, posledično pa bi 
bila tudi vsaka nadaljnja uporaba oziroma obdelava tako pridobljenih osebnih podatkov nezakonita. 
 
S spoštovanjem, 
 
Informacijski pooblaščenec 
 
 
 

http://www.infounpis.si/

