Številka: 007-30/2019/3
Datum: 04.07.2019

Ministrstvo za pravosodje
e-naslov: gp.mp@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembh in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. IPP 007-114/2019/44, ki smo ga prejeli 19. 6. 2019 (EVA 2018-2030-0047)

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za poslano besedilo zakona. Na podlagi člena 57 Splošne uredbe (EU) o varstvu
podatkov in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo naslednje
pripombe k besedilu predloga:
K 11. členu:
Predlagamo, da se v prvi alineji četrtega odstavka novega 177. člena:
− zaradi zahteve po določnosti predpisov natančno oziroma konkretno določi, kateri podatek bo
nastopal kot »drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek fizične osebe«, in
− besedilo dopolni takole: »(…) ali EMŠO ali davčna številka ali izjemoma drug isti povezovalni znak
ali drug ustrezen identifikacijski podatek fizične osebe«, saj sta primarna ali prednostna
identifikatorja le EMŠO ali DŠ.
Postavlja se tudi vprašanje, ali je v praksi res neizogibno potrebno, da se dopušča možnost vodenja
drugih enoličnih identifikatorjev kot alternative EMŠO in DŠ.
Glede petega, šestega in sedmega odstavka le opozarjamo, da so po predlaganem besedilu uradne
evidence iz petega in šestega odstavka le tiste, ki so naštete v sedmem odstavku in da je povezovanje
iz sedmega odstavka mogoče le glede podatkov iz petega in šestega odstavka. Če bi morebiti
zakonodajalec želel doseči drugačne učinke, bi bilo treba to izrecno določiti.
K 12. členu:
Glede prvega odstavka se postavlja vprašanje, ali je bilo mišljeno, da se kot nejavni določijo le določeni
podatki, ki se nanašajo na posameznike, ki ne opravljajo dejavnosti ali tudi podatki, ki se nanašajo na
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.-ji in zasebniki). Ker so verjetno mišljeni le posamezniki, ki ne
opravljajo dejavnosti, le predlagamo, da se to jasno zapiše.
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Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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