Številka: 007-23/2015/2
Datum: 13.4.2015

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
e-naslov: gp.mnz@gov.si

ZADEVA:
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Predlog Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive
in pirotehnične izdelke (EVA 2015-1711-0005) - MNENJE
Vaše zaprosilo št. 007-113/2015/23, z dne 2. 4. 2015

Spoštovani,

v skladu z vašim zaprosilom in 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju
podajamo stališče Informacijskega pooblaščenca glede predloga zgornjega pravilnika, in sicer do tistih določb,
ki se nanašajo na področje varstva osebnih podatkov ali širše zasebnosti.
Pri presoji skladnosti pravilnika smo upoštevali tudi določbe Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
(ZEPI) ter Direktive 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2008/43/ES in 2014/58/EU.

47., 54. in 70. člen
Ni pripomb.
95., 96. in 97. člen
Ni pripomb.
98. člen
Ker ZEPI v prvem odstavku 41. člena ne predvideva »evidence o izdanih in odvzetih dovoljenjih za trgovino s
pirotehničnimi izdelki na drobno«, pomeni, da za to evidenco ne velja drugi odstavek 42. člena ZEPI (ki se
sklicuje na prvi odstavek 41. člena). To pomeni, da ni na voljo jasne zakonske podlage za vodenje podatka o
EMŠO, imenu in priimku ter stalnem prebivališču odgovorne osebe v evidenci dovoljenj za trgovino s
pirotehničnimi izdelki na drobno (drugi odstavek 98. člena). Glede na jasno določbo v 38. členu Ustave RS (ta
govori o določenosti v zakonu) in glede na ustaljeno prakso Ustavnega sodišča RS, se s pravilnikom ne more
predpisovati obdelava osebnih podatkov (npr. vsebina zbirke osebnih podatkov). Na podlagi hitrega pregleda
relevantnih direktiv, tudi tam ni videti podlage za obdelavo teh podatkov.
99. člen
Ni pripomb.
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108. člen
V tretjem odstavku 108. člena se s pravilnikom določa posredovanje kontaktnih podatkov odgovornih oseb za
namen stalne dosegljivosti, za kar ni na voljo pravne podlage v ZEPI, s pravilnikom pa določanje obdelave
osebnih podatkov ni dopustno (gl. pripombe k 98. členu).
Priloga 6 (in tretji odstavek 85. člena)
V obrazcu vloge za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je v rubriki 4 predvideno, da
se navedejo identifikacijski podatki o eni ali več dogovornih osebah. Ker je glede na pripombe k 98. členu
vodenje evidence s temi podatki nedopustno, je vprašljivo tudi zbiranje teh podatkov za potrebe izdaje
dovoljenja.
Ostale priloge
Ni pripomb.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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