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Številka: 007-20/2012/2 
Datum:  
 
 
Ministrstvo za pravosodje 
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja 
ga. Andreja Lang, v.d. generalne direktorice 
e-naslov: gp.mp@gov.si 
 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembah uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja 

nezakonitega izvora  

Zveza: Vaše zaprosilo in gradivo z dne 26.4.2012 

 
 
Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju 

daje pripombe na predlog Uredbe o spremembah uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja 

nezakonitega izvora; EVA 2012-2030-0009 (v nadaljevanju: spremembe uredbe), in sicer glede členov, ki se 

nanašajo na področje varstva osebnih podatkov.  

 

K 1. členu  
V prvem odstavku je po spremembah uredbe zapisan akt, ki je podlaga za vpis v primeru začasnega odvzema 
in v primeru odvzema premoženja, v drugem odstavku pa je urejeno ravnanje v primeru zasega oziroma 
izročitve po 12. členu Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Pooblaščenec opozarja, da v 
drugem odstavku ni jasno razvidno, v čem je razlika med »zaznamovanjem« in »vpisom« podatka v evidenco 
Carinske uprave. Za navedeni ravnanji je namreč predpisan različen pravni temelj (enkrat potrdilo o zasegu, 
drugič sklep o odreditvi začasnega zavarovanja oziroma zasega), iz Uredbe pa ni razvidno, ali ima zaznamba 
podatka v evidenci drugačen pravni učinek od vpisa podatka. Pooblaščenec predlaga, da predlagatelj premisli, 
ali je takšno razlikovanje potrebno. 
 
 
K 2. členu 
Z drugim odstavkom spremenjene določbe je bila dodana obveznost pristojnih organov, da v evidence vpišejo 
(spet je uporabljen izraz »zaznamujejo«) izteke zakonskih in sodnih rokov, v katerih morajo biti dokončana 
posamezna opravila, in poskrbijo, da so o teh rokih obveščeni vsi organi in stranke, ki sodelujejo v ustrezni fazi 
postopka. Po 44. členu Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora evidence iz tega zakona vsebujejo 
tudi podatke o odločbah, izdanih po tem zakonu in o vrsti, trajanju in načinu zavarovanja oziroma odvzema 
premoženja. Kolikor gre za izvedbo vpisa podatkov iz navedenih odločb, je sprememba skladna z zakonskim 
okvirom in nanjo nimamo pripomb. 
 
 
Lepo vas pozdravljamo,  

Informacijski pooblaščenec:  
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 

pooblaščenka 
Poslati: 

- naslovnik po e-pošti, 
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP. 
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