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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

gp.mp@gov.si 

 

 

 

Zadeva:  Predhodno mnenje Informacijskega pooblaščenca k Pravilniku o evidenci prekrškovnih organov, 

evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v 

cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (EVA 2017-2030-0008) 

Zveza:  Dopis Ministrstva za pravosodje št. 007-1482017/52 z dne 21. 11. 2017 in priloženo gradivo 

 

 

Informacijski pooblaščenec na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-

UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter šestega odstavka 204.a člena in desetega odstavka 207. člena Zakona o 

prekrških (Uradni list št. 29/11-UPB8, s sprem., v nadaljevanju ZP-1) podaja  

 

predhodno mnenje 

 

k Pravilniku o evidenci prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, 

skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, ki ga je Ministrstvo za 

pravosodje Informacijskemu pooblaščencu poslalo z dopisom št. 007-1482017/52 z dne 21. 11. 2017. 

 

Obrazložitev 

 

Ministrstvo za pravosodje je Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju IP) po predhodnem usklajevanju z 

dopisom št. 007-1482017/52 z dne 21. 11. 2017 za namen podaje predhodnega mnenja v pregled posredovalo 

dokončni predlog Pravilnika o evidenci prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o 

prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (v 

nadaljevanju Pravilnik). IP je posredovani Pravilnik pregledal z vidika predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 

varstvo osebnih podatkov ter ugotovil, da sicer nima bistvenih pripomb k posredovanemu Pravilniku z vidika 

določb ZVOP-1 in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, izpostavlja pa, kot sledi v 

nadaljevanju.  

 

IP ocenjuje, da bi bilo, glede na naravo delitev nalog med prekrškovne organe kot primarne upravljavce 

evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških in ministrstvo, ki hkrati nastopa kot upravljavec evidence 

pravnomočnih odločb sodišč in skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter v vlogi subjekta, ki 

zagotavlja skupno informacijsko infrastrukturo, nujno dopolniti 16. člen predloga pravilnika. Konkretno 

predlagamo, da se v 16. členu predloga pravilnika doda spodnje besedilo: 

»(2) Vzorčni osnutek sporazuma iz prvega odstavka pripravi ministrstvo.« 

  

IP je sicer ugotovil, da je minister, pristojen za pravosodje, v Pravilniku predpisal temeljne zahteve, s katerimi 

se bodo varovali osebni podatki ter zagotavljala zakonitost in sledljivost obdelave osebnih podatkov v 

predmetnih evidencah, pri čemer pa je treba opozoriti, da bo moralo ministrstvo ob implementaciji 

informacijskega sistema tudi v praksi poskrbeti, da bo varnost osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, 

ustrezala zahtevam 14. in 24. člena ZVOP-1 ter zahtevam 32. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki se bo začela 

uporabljati 25. 5. 2018 in bo takrat nadomestila ZVOP-1, kar pa bo IP po implementaciji sistema lahko preveril 
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le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora. IP dodatno izpostavlja, da bo treba takrat pravilnik uskladiti tudi z 

vidika skladnosti z novo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

Pripravil: 

Jože Bogataj, 

namestnik informacijske pooblaščenke 


