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Zadeva:  Mnenje glede Predloga uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o 

pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov - EVA 2020-2430-

0040 

 
 
Zveza: Vaš dopis št. 007-108/2020/59-02011266 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede  
Predloga uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za 
upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (EVA 2020-2430-0040). Kot ste pojasnili v spremnem 
dopisu je zaščita zasebnosti pomemben vidik Uredbe 2019/947/EU, do katerega se je 
potrebno opredeliti v predlogu uredbe, zlasti v delu, ki se nanaša na geografska območja. 
 
Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. 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), 7. točke prvega odstavka 
49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno 
besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni 
list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim 
vprašanjem. 
 
Z vidika varovanja zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov je v Predlogu uredbe o 
izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih 
zrakoplovov ključen 6. člen. Predlagani 6. člen izvedbene uredbe določa, da lahko državni 
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil zaradi varnosti, 
varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih 
geografskih območjih v skladu z veljavno zakonodajo. Določitev geografskega območja mora 
temeljiti na zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti ali na predpisu, izdanem na njuni 
podlagi. 
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IP meni, da je predlagana rešitev ustrezna. Državni organi v okviru svojih pristojnosti ter organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v okviru svojih pristojnosti oziroma 
področja delovanja so prav gotovo najbolj primerni za sprejemanje odločitev o tem, ali so v 
njihovem področju delovanja posebna geografska področja, ki bi zaradi posebnih okoliščin 
terjala prepoved ali omejitev delovanja brezpilotnih zrakoplovov, kot so recimo področja, kjer 
obstajajo povečana tveganja, da bi prišlo do zajema, obdelave ali razkritja posebnih vrst 
osebnih podatkov. Takšna so lahko npr. področja, kjer se nahajajo zdravstvene ustanove, 
verski objekti ali druga področja, kjer je moč predvidevati, da bi z zajemom podatkov 
posameznikov (npr. snemanje) prišlo do obdelave posebnih vrst osebnih podatkov (glej člen 
9 Splošne uredbe). Posamezni organi, kot so opredeljeni v predlaganem 6. členu, so prav 
gotovo najbolj seznanjeni z posebnostmi geografskih področij (tipi objektov, pravne osebe in 
dejavnosti, ki potekajo na določenem območju), na katerih izvajajo svoje pristojnosti in tako 
tudi najbolj kompetentni, da po opravljeni oceni tveganj opredelijo področja, kjer je obratovanje 
brezpilotnikov prepovedano ali omejeno.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

Informacijska pooblaščenka 

Pripravil:            

mag. Andrej Tomšič, 

namestnik informacijske pooblaščenke  


