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Zadeva: Vprašanja o uporabi podatkov iz seznama kemikalij ISK

Na podlagi vaših vprašanj o uporabi podatkov iz seznama kemikalij, ki se zbirajo in vodijo v 
aplikaciji Informacijski sistem za kemikalije (ISK) na podlagi 35. člena ZKem, vam posredujemo 
mnenje urada.

35. člen ZKem določa, da so podatki na razpolago le pooblaščenim osebam, organom in 
ustanovam ter da se lahko podatki uporabljajo le za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja. 
Omenjena pooblaščena oseba v praksi lahko predstavlja strokovnjaka ocenjevalca, ki na 
podlagi pooblastila ministra za zdravje izvaja postopke ocenjevanja tveganj pri uporabi nevarnih 
kemikalij. Pooblaščeni organi in ustanove so lahko tisti državni organi in ustanove, ki na podlagi 
področne zakonodaje izvajajo naloge na področju varovanja zdravja ljudi in okolja. Na podlagi 
podpisanih dogovorov o dostopanju do ISK, ki vključujejo stopnjo obsega dostopa in zahteve za 
varovanje podatkov, imajo dostop poleg Urada RS za kemikalije in Inšpekcije za kemikalije še 
MOP ARSO, FURS Carinska uprava in MDDSZ. Kot strokovna ustanova ima dostop do ISK še 
Center za zastrupitve v UKC Ljubljana za potrebe ukrepanja v primerih akutnih zastrupitev. 
Državni in občinski organi tudi lahko na urad naslovijo prošnjo za pripravo in posredovanje 
neobdelanih in obdelanih podatkov za posebne primere/potrebe. Tako lahko npr. Inšpekcija za 
delo pridobi podatke za potrebe usmerjenih inšpekcij ali za reševanje posameznih prijav o 
nepravilnostih in kršitvah, občine pa lahko pridobijo podatke za namene priprav načrtov za 
ukrepanja v primeru nesreč. 

Omeniti je potrebno, da se omenjeni podatki zbirajo z namenom spremljanja uporabe kemikalij 
na nivoju celotne države in ne na nivoju podjetij. Zavezanca za sporočanje teh podatkov sta le 
prva v distribucijski verigi, to je proizvajalec v Sloveniji in tisti, ki vnaša kemikalijo v Slovenijo iz 
drugih držav. Kdo so naslednji v verigi znotraj države in kdo so končni uporabniki ni znano. V 
bazi ISK tako praviloma ni podatka, kdo ima posamezno kemikalijo in kje se le-ta nahaja.

Povezava med zavezancem za sporočanje podatkov in njegovimi distributerji ter uporabniki 
predstavlja poslovno skrivnost, zato povezave med nazivom podjetja in nazivom kemikalije ni 
mogoče objaviti. Zaradi majhnosti slovenskega trga se pojavlja še dodatna okoliščina, da na 
ožjem poslovnem področju deluje le nekaj podjetij in se že iz samega naziva kemikalije (in brez 
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navedbe naziva podjetja) lahko grobo sklepa na uporabo neke kemikalije s strani 
konkurenčnega podjetja. V takih primerih so problematični že obdelani statistični podatki. 
Uporaba podatkov, ki niso poslovna skrivnost, pa brez povezave na podjetje ali celo na naziv 
kemikalije ni smiselno.

Zaradi zgoraj navedenega dostopanje do podatkov iz ISK s strani sindikata ali delavskega 
zaupnika ni mogoče oziroma ni smiselno.

S spoštovanjem.

Pripravil:
mag. Alojz Zupanc Mag. Alojz Grabner
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