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Številka: 007-6/2021/2 (zveza 007-27/202)
Datum: 9. 2. 2021

Ministrstvo za pravosodje
gp.mp@gov.si

ZADEVA: Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – EVA 
2021-2030-0013 – MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 701-10/2021/2 z dne 29. 1. 2021 in priloženo gradivo

Spoštovani,

na podlagi vašega zaprosila z dne 29. 1. 2021 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (v 
nadaljevanju ZVOPOKD) 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 (v nadaljevanju IP) k prejetemu predlogu Zakona spremembah in 
dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – EVA 2021-2030-0013  (v nadaljevanju predlog zakona).

Uvodoma ugotavljamo, da se vsebinsko spremembe, ki jih ureja predlog zakona, v pretežnem delu  ne 
nanašajo na varstvo osebnih podatkov, ampak gre zlasti za urejanje sodelovanja in dela državnih 
tožilstev v Evropskem javnem tožilstvu. V delu, ko gre za urejanje vprašanj obdelave osebnih 
podatkov, gre zlasti za urejanje obdelav podatkov v zvezi s kadrovskimi zadevami v okviru 
sodelovanja na ravni EU, pri čemer iz gradiva ne izhaja, da bi pri tem šlo za urejanje v bistveno 
drugačnem obsegu kot doslej ali da bi pri tem prihajalo do prenosa osebnih podatkov v tretje države. 
Prav tako ne gre za urejanje obdelav izven zakonsko predvidene. 

Ugotavljamo tudi, da v predlogu zakona niso več vključene spremembe, na katere se je nanašalo 
mnenje IP št. 007-27/2020/5 z dne 4. 1. 2021.

IP na predlagano gradivo tako nima posebnih pripomb.

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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