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Ministrstvo za notranje zadeve 

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo 

dunzmn.mnz@gov.si 

 

 
Zadeva: Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih 
političnih strank in evropskih političnih fundacij (EVA 2016-1711-0039) 

Zveza: vaš dopis št. 007-177/2016/5 (1324-03), z dne 27. 5. 2016 ter priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 30. 5. 2016 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje glede  

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 

oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij – EVA 2016-

1711-0039 (v nadaljevanju predlog uredbe) z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju vam na podlagi 

48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov podatkov (Ur. l. RS, 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) 

posredujemo naše pripombe na predloženo gradivo. 

 
IP na poslano gradivo nima posebnih dodatnih pripomb. Zgolj iz previdnosti pa v zvezi s 5. členom predloga 
uredbe opozarjamo, da v drugih predpisih, ki imajo naravo zakona, nismo zasledili obveznosti glede vpisa 
evropskih političnih strank in z njimi povezanih evropskih političnih fundacij, ki so pridobile evropsko pravno 
osebnost v skladu z Uredbo 1141/2014/EU in imajo sedež na območju Republike Slovenije, v Poslovni register 
Slovenije in glede obveznosti vpisa evropskih političnih strank in z njimi povezanih evropskih političnih fundacij s 
sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki so pridobile evropsko pravno osebnost v skladu z Uredbo 
1141/2014/EU in želijo izvajati dejavnosti na območju Republike Slovenije v davčni register. Zato ni povsem 
jasno, ali gre v zvezi s tem za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki bi ju moral ustrezno določati zakon 
oziroma predpis narave zakona in ne podzakonski akt (domnevamo, da bi lahko šlo za tak primer). Obveznost 
vpisa in nabor podatkov v oba registra sicer namreč določajo področni zakoni. Ustava RS pa v 2. odstavku 38. 
člena določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa 
zakon. To pomeni, da mora zakon, in ne podzakonski akt izčrpno določiti, kateri osebni podatki so predmet 
zbiranja in nadaljnje obdelave ter za katere namene.  

 

IP na podlagi povedanega predlaga, da navedeno materijo ponovno proučite in po potrebi ustrezno zakonsko 

uredite. 

 

Lep pozdrav, 
 

                          Informacijski pooblaščenec         

         Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                      pooblaščenka 

pripravila: 

        Alenka Jerše, univ.dipl.prav., 

      namestnica pooblaščenke 

 


