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Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi prvega odstavka 48. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) daje 
mnenje k predlogu zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju: 
ZOPSPU); EVA 2010-1611-0004. V mnenju se Pooblaščenec dotika le določb v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov. 
 
 
K 30. členu ZOPSPU 
 
Po predlaganem prvem odstavku lahko UJP pridobiva podatke iz registra transakcijskih računov 
(register TRR) v obsegu in na način, kot ga za ponudnike plačilnih storitev določa zakon, ki ureja 
plačilne storitve in sisteme. Pooblaščenec opozarja, da veljavni ZPlaSS v drugem odstavku 145. člena 
določa, da so podatki v registru TRR namenjeni zato, da se omogoči tekoče opravljanje dejanj v 
postopkih izvršbe ali zavarovanja ter v drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper imetnike 
transakcijskih računov, ki so fizične osebe. Podatke lahko pridobijo le osebe, ki jih izrecno navaja 146. 
člen ZPlaSS

1
 in med njimi ni ponudnikov plačilnih storitev. Do podatkov iz registra TRR so po zadnjem 

stavku drugega odstavka 145. člena ZPlaSS upravičeni tudi uporabniki, ki jim pravno podlago in 
namen obdelave osebnih podatkov določa poseben zakon. 
Ker namen pridobitve in nadaljnje obdelave osebnih podatkov iz TRR v predlogu ZOPSPU ni 
določen, UJP ni upravičen do podatkov iz registra TRR. 
 
Pooblaščenec predlaga razmislek o dejanski potrebnosti podatkov o TRR fizičnih oseb. Če so ti 
potrebni, pa je potrebno v prvem odstavku opredeliti, kdaj so potrebni (za katero kategorijo 
posameznikov, ob nastopu katerih okoliščin ) in za kakšen namen. 
 
 
 
Določbi drugega in tretjega odstavka 30. člena predloga ZOPSPU dejansko urejata vzpostavitev 
zbirke o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki jih je izdala Republika Slovenija (v 
nadaljevanju: imetniki NMVP RS), čeprav predlog zakona govori le o pridobivanju osebnih podatkov 
za namene opravljanja nalog plačilnega agenta oziroma zaradi ugotavljanja identitete in rezidentstva 
fizičnih oseb, ki so upravičene do plačila dohodkov iz naslova NMVP. Pooblaščenec predlaga, da 
predlagatelj drugi odstavek korigira tako, da zapiše, da »UJP za namen opravljanja nalog 
plačilnega agenta vzpostavi in upravlja zbirko imetnikov NMVP RS z naborom osebnih 

                                                           
1
 Po tretjem odstavku 146. člena ZPlaSS lahko osebne podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb pridobijo:  

1. osebe, ki so na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova upravičene predlagati postopek izvršbe ali 
zavarovanja zoper imetnika transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ali z 
drugim zakonom, ki določa postopek prisilne izvršitve terjatev,  

2. sodišča in drugi organi, ki opravljajo dejanja v postopku izvršbe ali drugih postopkih, ki jih vodijo v okviru 
svojih pristojnosti.  

 



podatkov, kot ga o imetniku oziroma upravičencu lahko vodi upravljavec centralne zbirke 
nematerializiranih vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja nematerializirane vrednostne 
papirje. V zbirki o imetnikih NMVP RS lahko UJP vodi tudi podatke, povezane z obveznostjo 
izplačila iz vrednostnega papirja: 

- datum dospelosti in izplačila obveznosti iz naslova NMVP RS, 
- znesek in vrsto plačil dohodka ter davčnih odtegljajev iz naslova NMVP RS, 
- številko transakcijskega računa imetnika NMVP RS ter podatke o nazivu in sedežu 

banke, pri kateri je račun odprt,  
- podatke za stike z imetnikom NMVP RS (elektronski naslov ali telefonska številka).« 

 
V tretjem odstavku Pooblaščenec predlaga opredelitev virov podatkov za zbirko o imetnikih NMVP RS. 
» UJP lahko osebne podatke iz prejšnjega člena pridobiva neposredno od imetnika NMVP RS 
ali njegovega zakonitega zastopnika, lahko pa tudi od upravljavca centralne zbirke 
nematerializiranih vrednostnih papirjev.« 
 
 
Določba četrtega odstavka predloga ZOPSPU, ki določa smiselno uporabo prejšnjih dveh odstavkov 
tudi za zbiranje »in nadaljnjo obdelavo« osebnih in drugih podatkov o zakonitem zastopniku ali 
dediču imetnika NMVP RS, če je ta upravičen do izplačila dohodka iz naslova NMVP RS, lahko z 
nekaj dopolnitvami (predlaganimi v krepkem tisku) ostane. 
 
 
Kolikor bi sprejeli pripombo Pooblaščenca in na novo opredelili tretji odstavek ZOPSPU, postane peti 
odveč in ga je treba izpustiti. 
 
 
Na šesti odstavek predloga ZOPSPU Pooblaščenec nima pripomb. 
 
 
 
Lep pozdrav,  
 
 Informacijski pooblaščenec          
             Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 
            pooblaščenka 


