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Zadeva: Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) – strokovno 
usklajevanje (EVA 2018-2030-0045) 

V prilogi vam v strokovno usklajevanje pošiljamo besedilo predloga novega Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih 
aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 20161 ter 
povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega 
pravosodnega delovanja iz leta 2016.2

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi ter posredovano v 
strokovno in medresorsko usklajevanje. Takratno besedilo predloga zakona je bilo sprejeto na 
Vladi Republike Slovenije dne 5. aprila 2018, vendar nato ni bilo obravnavano v Državnem 
zboru RS zaradi razpusta Državnega zbora RS.

Besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem 
določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni 
zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Vljudno vas zaprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom ZVOP-2 
posredujete najpozneje do ponedeljka, 25. 3. 2019 na naslov gp.mp@gov.si.

S spoštovanjem,

      mag. Nina Koželj 
     v. d. generalne direktorice

                                                  
1 Uredba (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 o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 in UL L št. 127 z dne 23. 5. 
2018, str. 2 – popr..
2 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 89 in 
UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 20 – popr..
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Priloga: 

- Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 

Naslovniki:

– Informacijski pooblaščenec (gp.ip@ip-rs.si)
– Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si)
– Vrhovno sodišče RS (urad.vsrs@sodisce.si)
– Vrhovno državno tožilstvo RS (dtrs@dt-rs.si) 
– Državnotožilski svet (dts@dt-rs.si)
– Sodni svet (sodni.svet@sodisce.si)
– Odvetniška zbornica (info@odv-zb.si)
– Notarska zbornica (info.nzs@siol.net)
– Banka Slovenije (pr@bsi.si)
– Združenje bank Slovenije (info@zbs-giz.si )
– Računsko sodišče RS (sloaud@rs-rs.si)
– Zagovornik načela enakosti (gp@zagovornik-rs.si)
– Arhiv RS (ars@gov.si)
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti (sazu@sazu.si)
– Center za informiranje (sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS 

(info@cnvos.si)
– Slovenska akreditacija (info@slo-akreditacija.si)
– SI-CERT (info@cert.si)
– Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si)
– Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si)
– Združenje Mestnih občin Slovenija (zmos@koper.si)
– Univerza v Ljubljani (rektorat@uni-lj.si),
– Univerza v Mariboru (rektorat@um.si),
– Univerza v Novi Gorici (info@ung.si),
– Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (pf-dekanat@pf.uni-lj.si)
– Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (info.pf@um.si)
– Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (info@evro-pf.si)
– Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru (fvv@fvv.uni-mb.si)
– Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (inst.crim@pf.uni-lj.si)
– Gospodarska zbornica Slovenije (info@gzs.si)
– Obrtna zbornica Slovenije (info@ozs.si)
– Trgovinska zbornica Slovenije (info@tzslo.si)
– Detektivska zbornica Slovenije (info@detektivska-zbornica-rs.si)
– Zdravniška zbornica Slovenije (gp.zzs@zzs-mcs.si)
– Zbornica za razvoj zasebnega varovanja Slovenije (zrszv@zrszv.si)
– Ameriška gospodarska zbornica (office@amcham.si)
– Združenje delodajalcev Slovenije (joze.smole@zds.si)
– Združenje Manager (info@zdruzenje-manager.si)
– Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij (soek@gzs.si) 
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