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Številka: 007-44/2017/2 

Datum:   9.5.2017 

 

Ministrstvo za pravosodje 

 

 

Zadeva:  Mnenje IP k predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov 

in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (EVA 2016-2030-0061) 

Zveza:  Vaš dopis št. 007-352/2016/3 z dne 20. 4. 2017 in priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih in vam v nadaljevanju na 

podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) 

posreduje svoje mnenje k navedenemu predlogu pravilnika, ki je podano z vidika  predpisov s področja varstva 

osebnih podatkov. 

 

IP meni, da je posredovani predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini 

vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (v nadaljevanju predlog pravilnika) ob upoštevanju določb 

Zakona o prekrških (Uradni list št. 29/11-UPB8, s sprem., v nadaljevanju ZP-1) načeloma skladen s predpisi s 

področja varstva osebnih podatkov, zaradi česar želi IP v nadaljevanju zgolj opozoriti na nekaj ugotovljenih 

napak oziroma neskladnosti. 

 

Napaka oziroma neskladnost predloga pravilnika in priloženih obrazcev izhaja iz predlaganega novega prvega 

odstavka 6. člena pravilnika, v katerem so določeni podatki, ki se za vsako zadevo vpišejo v vpisnik Odl ter med 

obrazcem št. 2 (vpisnik Odl), ki se uporablja za vpisovanje podatkov v primeru ročno vodenega vpisnika. V 

navedenem obrazcu št. 2 je napreč v 3. polju (2. stolpec) zapis »številka plačilnega naloga«, pravilno pa bi 

moralo biti »številka odločbe o prekršku«. Ob tem je treba še opozoriti, da tega podatka v prvem odstavku 6. 

člena pravilnika sploh ni in bi bilo zaradi tega potrebno bodisi dopolniti prvi odstavek 6. člena, in sicer tako, da se 

vrine nova 3. točka z besedilom »številka odločbe o prekršku«, bodisi popraviti obrazec št. 2, in sicer tako, da se 

izpusti 3. polje, v katerega naj bi se  vpisovala številka odločbe o prekršku.   

 

Napaka je tudi v obrazcu št. 1 (vpisnik PN), in sicer v 5. polju (4. stolpec), kjer je poleg zapisa »osebno ime 

pooblaščene uradne osebe, ki je izdala plačilni nalog« pomotoma tudi še zapis »osebno ime storilca«, ki v to 

polje ne sodi. 

 

V skladu z navedenim predlagamo, da Ministrstvo za pravosodje popravi zgoraj navedene napake oziroma 

neskladja. 

 

S spoštovanjem, 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

 

Pripravil: 

Jože Bogataj, 

namestnik informacijske pooblaščenke 

 

 


