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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 

(EVA 2017-2611-0062) – MNENJE 

ZVEZA: Vaš dopis št. 0070-19/2017/17, ki smo ga prejeli 15. 10. 2018 

 

 

Spoštovani, 

 

zahvaljujemo se vam za poslano besedilo Predloga Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (EVA 2017-

2611-0062).  

 

Na podlagi vašega zaprosila 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 (Splošna uredba) in 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1) IP ugotavlja, da predlog zakona zbiranje in obdelave osebnih podatkov 

neposredno ureja v členih 6, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20 in 21.  

 

IP ugotavlja, da niti v določbi 19. člena niti v kateri drugi določbi predloga zakona ni določen nabor 

osebnih podatkov, ki naj bi jih vsebovali novi zbirki, kot ju določa predlagana sprememba 3. odstavka 

65. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Slednja namreč predvideva vzpostavitev novih zbirk 

osebnih podatkov, in sicer zbirke podatkov o rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost na podlagi sodnih 

odločb iz 14. člena tega zakona, ter zbirke podatkov o izbrisih rejnikov, po prenehanju izvajanja 

rejniške dejavnosti na podlagi sodnih odločb iz 14. člena tega zakona. Domnevamo, da je nabor 

osebnih podatkov, ki naj bi se vodile v teh dveh zbirkah, enak, kot ga za deloma podobno imenovani 

zbirki iz 1. oz. 2. odstavka 65. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti določa obstoječi 1. 

odstavek 66. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Vendar pa to iz besedila predloga zakona 

ne izhaja jasno in nedvoumno. Zato predlagamo, da se v zvezi s tem ustrezno dodatno dopolni 

obstoječi 66. člen, oziroma na drug način povsem nedvoumno določi nabor osebnih podatkov v obeh 

novih zbirkah.  

 

Prav tako predlagamo, da se z vidika zahtev 32. člena Splošne uredbe razmisli o dopolnitvi drugega 

odstavka 69. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti v smeri zahteve po blokiranju osebnih 

podatkov ob arhiviranju na način, da se omeji dostop do osebnih podatkov, in določi, kdo in pod 

katerimi pogoji lahko dostopa do teh podatkov po blokiranju. 

 

Lepo vas pozdravljamo,  
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Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


