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ZADEVA: Predlog sprememb Zakona o letalstvu (Zlet), verzija 11. junij 2019 - MNENJE 
ZVEZA: Vaše sporočilo po e-pošti s prilogami z dne 15.7.2019 
 
 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (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 razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju - Splošna uredba) vam posredujemo naše neobvezno mnenje v 

zvezi z osnutkom predloga zakona. 

 

 

K 30. členu 

 

Kot ste navedli v spremnem dopisu so bistvene spremembe v poglavju »II. Register zrakoplovov« 

vzpostavitev elektronskega vodenja registra, ukinitev evidenc ter povezovanje z drugimi registri (npr. 

centralnim registrom prebivalstva), vendar pa predvsem slednjega, torej povezovanja s centralnim 

registrom prebivalstva (CRP) med predlaganimi določbami ni zaslediti. Dikcija predlaganega 30., 

člena »(8) Register zrakoplovov Republike Slovenije se lahko vodi v elektronski obliki. Register se 

povezuje z referenčnimi registri tako, da je v okviru zakonskih pogojev in tehničnih možnosti 

omogočena izmenjava podatkov med njimi.«, namreč ne zadostuje. Potrebno je natančno  navesti 

registre, s katerimi bi se povezoval register zrakoplovov, kolikor gre za zbirke osebnih podatkov, kot je 

to Centralni register prebivalstva. Kolikor predlagatelj meni, da je povezovanje potrebno, potem mora 

biti glede na določbe 84. člena ZVOP-1 takšno povezovanje izrecno navedeno in sicer tako, da je 

transparentno, da gre za neposredno elektronsko povezovanje (uradnih) evidenc, katerih evidenc, 

kateri povezovalni znak bo pri tem uporabljen (npr. EMŠO) ter kakšen je namen povezovanja. Za 

dodatna pojasnila glede povezovanja zbirk osebnih podatkov vam priporočamo smernice IP na to 

temo, ki so dostopne na: 

 

https://www.ip-

rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Varstvo_osebnih_podatkov_pri_povezovanju_zbirk_osebnih

_podatkov_v_javni_upravi.pdf 
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K 104. in 105. členu 

 

Glede določb, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov potnikov (Passenger Name Records, 

PNR) opozarjamo, da so v zvezi s tem določbe Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)  

trenutno v presoji na Ustavnem sodišču RS. Pobudo za presojo ustavnosti je podal Varuh človekovih 

pravic, vsebina pa je dostopna na: 

 

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/SPOROCILA_SREDSTVOM_OBVESCANJA/1-6-8-

2017-5.pdf 

 

Glede določb ZNPPol z zvezi s PNR je svoje mnenje pred tem že podal tudi IP, mnenje je dostopno 

na1: 

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/MNZ__mnenje_k_predlogu_ZNPPol-

A__julij_2016.pdf 

 

 

*** 

 

Glede na to, da gre za osnutek za javno razpravo, lahko dodatno mnenje podamo kasneje na osnutek, 

ki bo dan v medresorsko usklajevanje. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 

 

 

Pripravil: 

- mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke 
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