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Številka: 007-78/2017/6 

Datum: 15. 11. 2017 

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo 

gp.mp@gov.si 
 

 

Zadeva: Mnenje IP k besedilu VI. poglavja predloga Pravilnika o poslovanju državnega 

odvetništva glede tajnih in osebnih podatkov 

Zveza: vaša elektronska pošta z dne 15. 11. 2017 in priloženo gradivo 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 15. 11. 2017 prejel dodatno dopolnjen osnutek 

besedila VI. poglavja predloga Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva (v nadaljevanju predlog 

pravilnika) ter vaše zaprosilo za podajo soglasja IP v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o 

državnem odvetništvu (Ur. l. RS, št. 23/17, v nadaljevanju ZDOdv). Slednji določa, da se pri dostopu 

do vsebine zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, način 

dostopa in sistem zavarovanja osebnih podatkov določita v podzakonskem predpisu, ki ureja 

poslovanje državnega odvetništva, po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca.  

 

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) in tretjega odstavka 7. člena ZDOdv upoštevajoč prejeto gradivo v zvezi z 

ukrepi zavarovanja osebnih podatkov, ki so določeni s 138. do 143. členom predloga pravilnika, IP 

glede na prejeto gradivo in razpoložljive informacije ter upoštevajoč ZVOP-1 nima dodatnih pripomb in 

podaja soglasje k temu gradivu. 

 

Ponovno pa predlagamo, da pri pripravi nadaljnjih internih aktov na to temo upoštevate tudi zahteve 

že omenjene nove evropske Splošna Uredba (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 o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), predvsem člene 

30, 32 in 33.  

 

V zvezi s tem izpostavljamo, da boste predmetni pravilnik morali s 25. 5. 2018 ustrezno dopolniti. 

 

S spoštovanjem, 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, namestnica pooblaščenke. 
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