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Številka: 007-78/2017/4 

Datum: 8.11.2017 

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo 

gp.mp@gov.si 
 

 

 

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

odvetništva 

Zveza: vaš dopis št. 007-204/2017/10, z dne 23. 10. 2017 in priloženo gradivo 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 23. 10. 2017 prejel dopolnjen osnutek besedila 

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

pravilnika) ter vaše zaprosilo za podajo mnenja in 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.  

 

Upoštevajoč navedeno uvodoma izpostavljamo, da iz vsebine prejetega gradiva iz predloga pravilnika 

izhaja, da je v zvezi s tem predviden še sprejem drugih podzakonskih aktov glede zavarovanja 

osebnih podatkov, ki bodo nedvomno urejali tudi materijo, na katero se nanaša tretji odstavek 7. člena 

ZDOdv. Zato glede vaše prošnje za podajo soglasja v skladu s tretjim odstavkom 7. člena ZDOdv 

izpostavljamo, da IP ne more podati dokončnega soglasja, ampak lahko zgolj upoštevajoč že podane 

pripombe k predlogu pravilnika, ki jih je IP podal v svojem mnenju št. 007-78/2017/2 z dne 13. 10. 

2017 (in jih v izogib ponavljanju ne podajamo ponovno) poda soglasje k prejetim določbam, ki pa ne 

urejajo celovito vse materije zajete v tretjem odstavku 7. člena ZDOdv. 

 

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) pa upoštevajoč prejeto gradivo posredujemo dodatno mnenje IP z vidika 

varstva osebnih podatkov k prejetemu besedilu. 

 

V zvezi z ukrepi zavarovanja osebnih podatkov, ki so deloma določeni s 169. do 172. členom predloga 

pravilnika, deloma pa naj bi jih (predvidevamo da v preostalem delu) dodatno urejal interni akti iz 168. 

člena predloga pravilnika izpostavljamo, da morajo biti ti postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih 

podatkov ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo ter morajo zajemati vse v 24. členu ZVOP-1 navedene vidike zavarovanja. 

Ponovno pa predlagamo tudi, 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. 
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Dodatno iz previdnosti izpostavljamo, da bi bilo smiselno v 168. členu predloga pravilnika dodati 

navedbo, da gre za akte v zvezi z izpolnjevanjem zahtev v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, ter v zvezi s 171. členom iz previdnosti izpostavljamo, da ta člen ne more predstavljati 

samostojne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov izven zakonsko predvidenih pogojev (ko je 

torej vsakič posebej podana ustrezna pravna podlaga za dostop do posamezne zbirke). 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, namestnica pooblaščenke 


