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Številka: 007-63/2017/2 

Datum: 18.8.2017 

 

Ministrstvo za finance 

Direktorat za finančni sistem 

gp.mf@gov.si 

 

 

 

Zadeva: osnutek Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, 

strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih – mnenje IP 

 

Zveza: Vaš dopis št. IPP 007-59/2017 z dne 4. 8. 2017 ter priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 4. 8. 2017 prejel v mnenje osnutek Pravilnika o 

izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter 

upravljanju evidenc pri zavezancih (v nadaljevanju: predlog pravilnika), ki ga je vaše ministrstvo pripravilo na 

podlagi 82. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 

v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1).  

 

Na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v 

nadaljevanju ZVOP-1) IP ugotavlja, da se predlog pravilnika v pretežnem delu neposredno ne nanaša na 

nove oblike zakonske ureditve varstva in obdelave osebnih podatkov, izven obsega, kot ga ureja ZPPDFT-1, 

ampak gre za opredelitev izvedbenih vsebin ZPPDFT-1. Glede na to, da pripombe IP ob pripravi ZPPDFT-1 

v marsičem (tudi glede materije, ki jo ureja predmetni predlog pravilnika), niso bile upoštevane, v tem delu IP 

svojih pripomb ne ponavlja, saj zakonskih določb, ki so po mnenju IP neustrezne, ni mogoče sanirati s 

podzakonskim aktom. 

 

Ugotavljamo pa, da v 7. členu predlog pravilnika predvideva zbiranje dodatnih (najverjetneje osebnih) 

podatkov o pooblaščencu in namestniku v zvezi z obveznostmi zavezancev po 79. členu ZPPDFT-1, kar ni v 

skladu z določbami 38. člena Ustave RS.  

 

Nadalje ugotavljamo, da v skladu z 82. členom ZPPDFT-1 minister, pristojen za finance, s pravilnikom 

predpiše podrobnejša pravila o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju 

podatkov (8.-10. člen predloga pravilnika), upravljanju evidenc in strokovnem usposabljanju 

zaposlenih po tem zakonu pri zavezancih. V tem smislu bi bilo glede na izredno široke zakonske zahteve in 

obveznosti zavezancev po ZPPDFT-1 glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov o posameznikih 

pričakovati, da bo podzakonski akt bolj jasen in konkreten v smislu uporabnosti za naslovnike kot tudi 

predvsem v smislu njegove zakonsko zahtevane vsebine.  

 

Predloženi predlog pravilnika pa je v delu, ki naj bi predpisoval podrobnejša pravila o hrambi in 

varovanju podatkov, kolikor je mogoče razbrati iz predloženega besedila, preskop in presplošen,  ne 

zajema niti vseh zgoraj navedenih vsebin glede najrazličnejših zakonsko zahtevanih obveznosti zavezancev 

povezanih z obdelavo in zbiranjem osebnih podatkov. Predlog pravilnika namreč V. poglavju določa zgolj: 

 

»V. VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV TER UPRAVLJANJE EVIDENC 
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8. člen 

(varstvo podatkov) 

(1) Zavezanec v svojem notranjem aktu v skladu z zakonodajo določi ustrezno varovanje tajnosti podatkov 

ali poslovnih skrivnosti, ki jih po ZPPDFT-1 in po drugih zakonih pridobiva, obdeluje in sporoča uradu, razen 

če ZPPDFT-1 ne določa drugače.  

(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je omejen le na vnaprej določene pooblaščene osebe. 

Zavezanec v svojih notranjih aktih določi, kdo ima poleg pooblaščenca in namestnika pooblaščenca dostop 

do teh podatkov. 

 

9. člen 

(hramba podatkov) 

(1) Zavezanec hrani podatke in pripadajočo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem ZPPDFT-1 po kronološkem 

redu in tako, da je dostop omogočen v celotnem obdobju, kot je v skladu z ZPPDFT-1 predpisana njihova 

hramba.  

(2) Zavezanec podatke, informacije in dokumentacijo o transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, v 

zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki so na podlagi 122. člena 

ZPPDFT-1 označeni z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, oziroma v skladu 

z notranjim aktom zavezanca, hrani ločeno od drugih evidenc. 

(3) Zavezanec podrobneje določi način hrambe podatkov in dokumentacije, ki vključuje tudi prostor za 

hrambo, v svojih notranjih aktih. Rok hrambe je opredeljen v 129. členu ZPPDFT-1. 

 

10. člen 

(hramba podatkov v elektronski obliki) 

Zavezanec, ki uradu sporoča podatke po elektronski poti, hrani datoteke o poslanih podatkih in aktivnostih v 

zvezi s prenosom podatkov še deset let po opravljenem prenosu.« 

 

Predlagano besedilo  je torej v tem delu  le  prepis oz. povzema sklicevanje na določbe ZPPDFT-1 brez 

posebnih dodatnih pravil oz. navodil za ravnanje zavezancev s ciljem zagotavljanja ustavno skladnega 

izvajanja določb ZPPDFT-1 glede zavarovanja in obdelave osebnih podatkov.  

 

Glede na  rok hrambe,  naravo  in obseg podatkov, poročanja in obdelave, ki jo predvideva ZPPDFT-1, je pri 

pripravi tega predpisa potrebno  večje  zavedanja o pomenu varstva in zavarovanja osebnih podatkov. 

Vedno je namreč potrebno zasledovati  dejansko uporabnost oziroma dodano vrednosti  podzakonskega 

akta za zavezance, obenem pa izpolnjevati zakonsko opredeljene zahteve. 

 

S spoštovanjem, 

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica pooblaščenke 

 

Informacijski pooblaščenec 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

informacijska pooblaščenka 

 

 


