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Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice

Zadeva: Mnenje IP k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu
človekovih pravic (ZVarCP-B) - EVA: 2016-2030-0040
Zveza: vaš dopis št. IPP 007-153/2017/1, z dne 21. 4. 2017 in priloženo gradivo
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 21. 4. 2017 prejel osnutek Predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) – EVA: 2016-2030-0040
(v nadaljevanju predlog ZVarCP-B). 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
mnenje IP k posameznim členom z vidika varstva osebnih podatkov.
K 1. členu (sprememba 6. člena ZVarCP)
IP glede dolžnosti posredovanja podatkov (sem nedvomno sodijo tudi osebni podatki) s strani različnih
zavezancev, kot jo opredeljuje 6. člen, upoštevajoč občasne težave pri pridobivanju podatkov v praksi,
s katerimi se je IP seznanil v preteklih letih, zgolj iz previdnosti pojasnjuje, da dopolnjene določbe 6.
člena ni mogoče brati na način, da so k posredovanju podatkov in informacij na zahtevo varuha
zavezani vsi organi in organizacije, ki sicer sodijo v javni sektor oziroma bi glede na pristojnosti varuha
človekovih pravic lahko razpolagali s podatki in informacijami v zvezi s postopki, ki jih obravnava varuh
človekovih pravic.
K 2. členu (nov 25.c člen ZVarCP)
IP upoštevajoč splošne določbe 8. člena ZVarCP glede zaupnosti postopka pred varuhom glede na
naravo in specifike postopkov pred zagovornikom otrokovih pravic v zvezi z izjavo otroka izpostavlja,
da iz veljavnih določb in upoštevajoč predlagane spremembe ni jasno razvidno, ali in kako se
zagotavlja zaupnost otrokove izjave upoštevajoč koristi otroka v primerih, ko bi te bile ogrožene s
strani njegovih staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov, razen z neposredno uporabo Konvencije o
otrokovih pravicah.
V skladu z navedenim predlagamo, da predlog zakona po potrebi dopolnite in smo na voljo za
dodatna pojasnila.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
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