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Ministrstvo za notranje zadeve 

Gp.mnz@gov.si 

 

 

ZADEVA: Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega 

usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega 

menedžerja (EVA 2021-1711-109) – MNENJE 

ZVEZA: vaš dopis št. 007-763/2021/7 (143-06) z dne 11. 1. 2022 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 IP k prejetemu predlogu 

Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa 

obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja – EVA 2021-1711-109 (predlog 

odredbe).  

 

Ugotavljamo, da se predlog odredbe ne nanaša na vprašanja varstva in obdelave osebnih podatkov, 

pri čemer za pristojne organe v celoti velja Splošna uredba o varstvu podatkov ali odvisno od področja 

delovanja Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD). 

Pri predlogu uredbe gre namreč za vsebinska vprašanja ureditve programa obdobnega strokovnega 

izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki ne sodi v pristojnosti Informacijskega pooblaščenca (IP) in ne 

za vprašanja zakonskega urejanja obdelav osebnih podatkov. Zato se IP sprašuje o razlogih, da ste 

nam predmetni predlog odredbe posredovali v mnenje. 

 

IP iz previdnosti pojasnjuje, da morata biti obdelava osebnih podatkov in njen namen v skladu z 38. 

členom Ustave RS določena z zakonom.  

 

Poleg tega ponovno poudarjamo, da IP ni pristojen predlagatelj predpisov, niti ni pristojen podajati 

soglasij k predlogom predpisov. To je izključna odgovornost predlagatelja predpisa. IP lahko podaja 

mnenja z vidika zagotavljanja spoštovanja predpisov s področja varstva podatkov, ni in ne sme pa 

prevzemati odgovornosti predlagatelja.  

 

S spoštovanjem,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


