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Številka: 007-67/2016/2 

Datum:  25.9.2017 

 

 

Zadeva: Mnenje IP k predlogu Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 

cestne in javne železniške infrastrukture (EVA 2017-2430-0013) 

Zveza: vaš dopis št. 007-47/2017/18-02111215 z dne 1. 9. 2017 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 1. 9. 2017 prejel besedilo predloga novega 

Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture – EVA 

2017-2430-0013 (v nadaljevanju predlog zakona). V nadaljevanju vam 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) 

posredujemo dodatno mnenje IP z vidika varstva osebnih podatkov. 

 

Kot pojasnjujete, naj bi podatki, ki se bodo zbirali na podlagi predloga zakona predstavljali izključno 

tehnične podatke o nepremičninah in ne bo šlo za zbiranje ali evidentiranje podatkov o lastnikih 

zemljišč (sem bi lahko sodil tudi podatek o npr. parcelni številki nepremičnine, ki je v lasti fizične 

osebe). Iz določb zakona je razbrati, da gre za evidentiranje javne železniške infrastrukture, javne 

državne cestne infrastrukture in javne občinske cestne infrastrukture. IP posledično ugotavlja, da se 

najverjetneje v tem smislu na podlagi predloga zakona ne bodo obdelovali osebni podatki. 

 

IP zato zgolj iz previdnosti opozarja, da bi morda lahko zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 

pomenila npr. obdelava podatka o zemljiškoknjižni št. nepremičnine v lasti fizične osebe, ki predstavlja 

hkrati npr. eno izmed oblik javne infrastrukture, katere evidentiranje ureja predlog zakona. Zato 

izpostavljamo, da morajo biti v skladu z Ustavo RS in ZVOP-1 zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, 

nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov urejeni z zakonom (in ne zgolj s podzakonskim aktom). V 

skladu z navedenim predlagamo, da predlog zakona v tej luči po potrebi preverite in, če ocenite, da je 

to potrebno, ustrezno dopolnite ter smo na voljo za morebitna dodatna pojasnila. 

 

S spoštovanjem, 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 


