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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
gp.mgrt@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (EVA: 
2020-2130-0066) – MNENJE 
ZVEZA: vaš dopis št. 007-211/2022/2 (IPP) prejet dne 22. 6. 2022 in 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 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah – EVA: 2020-2130-0066 (predlog ZGD-1L).  
 
Vsebinsko se spremembe, ki jih ureja predlog ZGD-1L, v pretežnem delu ne nanašajo na varstvo 
osebnih podatkov, ampak gre zlasti za urejanje obveznosti glede obdelave podatkov poslovnih 
subjektov. V delu, ki se nanaša na urejanje obdelav osebnih podatkov npr. v poslovnem registru, pa je 
ta, kolikor lahko razberemo, zakonsko opredeljena oziroma gre za obdelavo v skladu z neposredno 
uporabljivimi uredbami EU. Iz previdnosti opozarjamo, da morajo biti v skladu z 38. členom Ustave 
nabor in nameni zbiranja osebnih podatkov določeni z zakonom. 
 
Dodatno iz previdnosti izpostavljamo tudi, da je treba v določenih primerih obsežnih obdelav osebnih 
podatkov ali uvedbe novih tehnologij pred začetkom obdelave izvesti oceno učinkov v zvezi z 
varstvom podatkov, kot to predvideva 35. člena Splošne uredbe. Seznam takih obdelav je opredeljen 
v Seznamu dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene 
učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po 4. odstavku člena 35 Uredbe (EU) 2016/679 
(https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_kat
ere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf). 
Navedeno je zlasti relevantno v povezavi z urejanjem izvajanja posameznih aktivnosti na daljavo v 
okviru ZGD-1, ki vključujejo  obdelave osebnih podatkov, kot so npr. povezovanje nacionalnih zbirk 
osebnih podatkov, virtualne skupščine gospodarskih družb, ugotavljanje identitete delničarjev na 
daljavo, glasovanje delničarjev na daljavo ipd.  
 
S spoštovanjem, 
 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 
informacijska pooblaščenka 

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_katere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_katere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_katere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf


2 
 

Pripravila: 
Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 
namestnica informacijske pooblaščenke 

 
 


