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Številka: 007-20/2016/2 

Datum: 29.3.2016 

 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo 

dunzmn.mnz@gov.si  

 

 

 
Zadeva: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (EVA 
2016-1711-0035) 

Zveza: vaš dopis št. 007-75/2016/7 (1324-01) z dne 11. 3. 2016 ter priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 14. 3. 2016 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje glede  

Predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju – EVA 2016-1711-

0035 (v nadaljevanju Predlog pravilnika) 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. 

 

Uvodoma IP iz previdnosti opozarja, da iz določb Predloga pravilnika glede novega 57.a člena (v zvezi z 

vodenjem evidence izdanih potrdil o onesposobitvi) ni povsem jasno, ali gre v okviru podatkov, katerih zbiranje 

določa ta člen (ko gre za podatke o subjektu), med drugim tudi za osebne podatke in vzpostavitev nove zbirke 

osebnih podatkov, ki ju ne predvideva niti Zakon o orožju (Ur. l. RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 

85/09, v nadaljevanju: ZOro-1), niti v tej obliki Zakon o splošnem upravnem postopku, kolikor je znano IP, pa 

tudi noben drug zakon. V zvezi s tem bi zato želeli opozoriti, da mora zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 

ustrezno določati zakon in ne podzakonski akt. Ustava RS namreč 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 iz predlaga, da navedeno materijo ustrezno zakonsko uredite in opozarja, da Predlog 

pravilnika v tem delu, v kolikor predvideva zbiranje osebnih podatkov, ni skladen z Ustavo RS in ZVOP-1. 

 

Predlagamo, da navedene pripombe v skladu z nameni Predloga pravilnika upoštevate in se vam obenem 

zahvaljujemo za trud in prizadevanje, ki ga boste vložili v iskanje ustrezne zakonske rešitve.  

 

Lep pozdrav, 

 

                          Informacijski pooblaščenec         

         Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                      pooblaščenka 

pripravila: 

        Alenka Jerše, univ.dipl.prav., 

      namestnica pooblaščenke 

 

 


