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Številka: 007-59/2015/4 

Datum: 21.9.2015 

 

 

         Ministrstvo za notranje zadeve 

Direktorat za policijo in druge 

varnostne naloge 

         Štefanova ulica 2, Ljubljana 

 

         szv.mnz@gov.si  

 

 

 

Zadeva: Predlog Zakona o varnosti na smučiščih EVA 2014-1711-0003 

Zveza: vaš dopis št. 007-276/2015/53 (143-08) z dne 14. 9. 2015 ter priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 16. 9. 2015 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše pojasnilo glede upoštevanja s 

strani IP podanih pripomb k Predlogu Zakona o varnosti na smučiščih EVA 2014-1711-0003 (v nadaljevanju 

Predlog) z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo naše dodatne pripombe na predloženo gradivo. 

 

Uvodoma se vam zahvaljujemo za vložen trud pri pripravi dopolnitev Predloga v skladu s predlogi IP. Ob tem 

želimo glede vašega pojasnila k 38. členu Predloga v delu, ki se nanaša na 6. alinejo 5. odstavka, dodatno 

pojasniti, da IP ne nasprotuje temu, da bi lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izdajo 

službene izkaznice nadzornika in podelitve javnega pooblastila pristojni organ dostopal do podatkov o izdanem 

ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti pravni in fizični osebi, ki izhaja iz pravnomočne sodbe.  

 

Ponovno pa želimo opozoriti, da je v tem delu dikcija zakona nejasna, ko v 5. odstavku 38. člena Predloga 

določa, da: »Z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izdajo službene izkaznice nadzornika in 

podelitve javnega pooblastila, lahko pristojni organ za vodenje in upravljanje zbirk podatkov, podatke 

brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje, vključno z osebnimi podatki, iz naslednjih predpisanih zbirk 

podatkov, ki jih upravljajo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ali občine ter drugi pooblaščeni 

organi:  

- … in 

- zbirk podatkov o sodnih odločbah, zoper pravne in fizične osebe po tem zakonu.« 

 

Ni namreč jasno, iz katerih zbirk osebnih podatkov naj bi pristojni organ pridobival te podatke o sodnih 

odločbah. Predlagamo, da v izogib kasnejšim nejasnostim to alinejo ustrezno dopolnite. 

 

Lep pozdrav, 

 

                          Informacijski pooblaščenec         

         Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                      pooblaščenka 

pripravila: 

        Alenka Jerše, univ.dipl.prav., 

      namestnica pooblaščenke 
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