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Številka: 007-14/2020/2 

Datum: 25. 5. 2020 

 

Ministrstvo za pravosodje 

gp.mp@gov.si 

 

ZADEVA: Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin – 

MNENJE 

ZVEZA: vaš dopis št. IPP 007-78/2020/15, prejet dne 30. 4. 2020 ter priloženo gradivo 
 

 

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 (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega 

pooblaščenca (IP) k prejetemu predlogu Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin – EVA 2020-2030-0004 (v nadaljevanju predlog Uredbe).  

 

Uvodoma poudarjamo, da lahko Informacijski pooblaščenec (IP) predlog Uredbe presoja zgolj z vidika 

posledic predloga zakona na varstvo osebnih podatkov, ni pa pristojen presojati ustreznosti 

predlagane ureditve v smislu primernosti predlaganih strokovnih rešitev. Prav tako v okviru mnenja IP 

ne sme podajati dokončnih ocen o ustreznosti in morebitnih dodatnih potrebnih ukrepih z vidika 

zagotavljanja varnosti osebnih podatkov. To je naloga in odgovornost upravljavca. IP pa lahko o tem 

presoja zgolj v okviru inšpekcijskega postopka. 

 

Iz prejetega gradiva izhaja, da so obdelave osebnih podatkov v zvezi z vodenjem registra neposestnih 

zastavnih pravic in zarubljenih premičnin urejene s področnimi predpisi (zlasti Stvarnopravni zakonik 

in Zakon o izvršbi in zavarovanju) predlog Uredbe pa zgolj podrobneje ureja tehnično izvedbo vodenja 

registra. Upoštevajoč zgoraj navedeno tako zgolj iz previdnosti izpostavljamo, da mora biti glede na 

člen 38 Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno opredeljena z zakonom in ne 

podzakonskim aktom. IP ob tem zgolj iz previdnosti opozarja tudi na veljavne določbe 84. in 85. člena 

ZVOP-1 glede povezovanja zbirk osebnih podatkov.  

 

Upoštevajoč navedeno IP nima drugih pripomb k prejetemu gradivu z vidika obdelave osebnih 

podatkov. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 

 

Poslati: 

- po e-pošti;  

- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP. 
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