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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem 

prenehanju bank (ZRPPB-B) - EVA: 2020-1611-0001) – MNENJE 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. IPP 007-769/2020/4 z dne 14. 10. 2020 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje 

Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank – EVA: 2020-1611-0001 (v nadaljevanju: predlog 

ZRPPB-B).  

 

Uvodoma IP ugotavlja, da se načeloma na varstvo osebnih podatkov nanašata deloma zgolj 4. in 34.  

člen predloga ZRPPB-B, saj se posredno lahko nanašata tudi na zbiranje osebnih podatkov in ne 

poslovnih subjektov oz. drugih informacij. IP je namreč pregledal prejeta gradiva in ugotavlja, da se ta 

v preostalem delu primarno ne nanašajo na varstvo osebnih podatkov, ampak gre za urejanje 

obveznosti bank kot poslovnih subjektov ter pristojnosti Banke Slovenije ali zbiranje drugih podatkov v 

zvezi s tem. 

 

Zato zgolj iz previdnosti izpostavljamo, da mora sicer za zbiranje osebnih podatkov, če torej ne gre za 

podatke o poslovnih subjektih v zvezi z opravljanjem dejavnosti, obstajati ustrezna pravna podlaga. 

Podzakonski akt (npr. navodila ali pravilnik) v tem smislu torej ne more določati obdelav drugih 

osebnih podatkov (npr. evidenc, zbirk ipd.), če te niso določene s tem ali drugim zakonom oz. za 

katere ne obstaja druga ustrezna pravna podlaga. Glede na člen 38 Ustave mora biti namreč vsaka 

obdelava osebnih podatkov primarno opredeljena z zakonom in ne podzakonskim aktom. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


