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Številka: 007-2/2020/3   (zveza z 007-19/2019) 

Datum: 06.07.2020 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Direktorat za kopenski promet 

gp.mzi@gov.si 

 

Ministrstvo za pravosodje 

Direktorat za kaznovalno pravo  

in človekove pravice 

gp.mp@gov.si 

 

 

ZADEVA: Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil – EVA 2019-2430-0014 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-392/2018/37-02121792 z dne 28. 1. 2020 

 

 

Spoštovani, 

 

kot dogovorjeno po telefonu vam na podlagi 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 (Splošna uredba) v nadaljevanju Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) 

posreduje svoje mnenje glede Predloga Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil – EVA 2019-

2430-0014 (v nadaljevanju Predlog Pravilnika). IP ugotavlja, da se na vprašanje obdelave osebnih 

podatkov Predlog Pravilnika nanaša zlasti v členih 11, 12, 13, 37, 55 in 56, pri čemer tudi v preostalem 

delu Predlog Pravilnika deloma ureja tehnične vidike izvajanja obdelav osebnih podatkov, kot jih ureja 

Zakon o motornih vozilih. Slednji določa evidence (zlasti evidenco registriranih vozil), njihov namen, 

nabor podatkov ter povezovanje evidenc z določenimi zakonsko opredeljenimi zbirkami osebnih 

podatkov. Zgolj iz previdnosti opozarjamo, da mora biti v skladu s členom 38 Ustave RS obdelava 

primarno opredeljena z zakonom (in ne s podzakonskimi akti). Strokovna presoja o tem, kateri podatki 

morajo biti predmet obdelave, kako so urejeni posamezni postopki izvedbe registracije, izdajanja 

prometnih dovoljenj, registrskih tablic ipd. pa je stvar strokovne presoje ministrstva, zato je IP v tem delu 

ne komentira. 

 

Na podlagi zgoraj navedenega zato IP na zgornji predpis nimamo bistvenih pripomb z vidika varstva 

osebnih podatkov: 

• ker iz prejetega gradiva ni razbrati, da bi Predlog Pravilnika predvideval nove oblike obdelave 

osebnih podatkov izven zakonsko določenih; 

• ker poteka zbiranje podatkov v skladu z ZMV-1 in Zakonom o splošnem upravnem postopku, 

drugi vidiki urejanja registracije pa ne posegajo v področje varstva osebnih podatkov.  

 

Hkrati iz previdnosti ponovno izpostavljamo, da so vse strokovne organizacije dolžne upoštevati splošne 

določbe ZVOP-1 in Splošne uredbe (oz. drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih 

podatkov) glede zagotavljanja vseh vidikov varnosti in varstva osebnih podatkov v zvezi s tem. 

Opozarjamo tudi, da IP ne more prevzeti odgovornosti pripravljavca predloga pravilnika in/ali 
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upravljavcev za tehnično ustreznost in skladnost določb s predpisi s področja varstva osebnih podatkov 

in zasebnosti, saj izven inšpekcijskega postopka ne more dokončno presojati ustreznosti določb 

predloga pravilnika glede na vsa morebitna konkretna tveganja v praksi.  

 

Zato poudarjamo, da določbe predloga pravilnika predstavljajo zgolj del ukrepov za varnost osebnih 

podatkov, ki jih morajo zagotoviti pooblaščene organizacije in drugi zavezanci (npr. registracijske 

organizacije). Varnost (oz. po ZVOP-1 zavarovanje) osebnih podatkov je opredeljeno v 32. členu 

Splošne uredbe ter 24. členu ZVOP-1. Slednji določa, da ta obsega organizacijske, tehnične in logično-

tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuj slučajno ali namerno 

nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh 

podatkov tako, da se:  

1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;  

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;  

3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po 

telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;  

4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;  

5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih 

podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko 

varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.  

  

Vsi zavezanci morajo torej posledično, kot smo že večkrat izpostavili, zagotoviti spoštovanje in izvajanje 

vseh določb Splošne uredbe in ZVOP-1 oz. drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov in ne 

zgolj zahtev glede varovanja prostorov in dostopa do osebnih podatkov, kot so določene s predlogom 

pravilnika. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 


