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Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – medresorsko
usklajevanje (EVA: 2018-2030-0045) – redni postopek – odgovor Urada
Vlade RS za narodnosti
vaš dopis št. IPP 007-87/2019 z dne 30. 4. 2021

Zveza:

Spoštovani,
na Uradu Vlade RS za narodnosti smo 3. 5. 2021 preko sistema IPP z dopisom, navedenim pod
zvezo, v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (predlog
ZVOP-2).
V skladu z vašim zaprosilom smo pregledali predlog ZVOP-2 in vam sporočamo, da nanj
nimamo pripomb z izjemo predloga dopolnitve 2. točke drugega odstavka 6. člena predloga
ZVOP-2, kjer se navaja pomen izraza »javni sektor«. Med institucijami, ki sodijo v »javni
sektor«, so naštete tudi samoupravne narodne skupnosti. Zakon o samoupravnih narodnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) v 2. členu določa, da so samoupravne narodne skupnosti
osebe javnega prava. Hkrati tudi Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 33/07) v 9. členu določa, da se ustanovi Svet romske skupnosti Republike Slovenije in da je
ta oseba javnega prava. Skladno s tem predlagamo, da se besedilo 2. točke drugega
odstavka 6. člena predloga ZVOP-2 pri navajanju pomena izraza »javni sektor« dopolni
tako, da se k naštetim institucijam doda tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
navedena dopolnitev pa se ustrezno upošteva tudi povsod drugod v besedilu predloga
ZVOP-2.
Nazadnje vam predlagamo, da predlog ZVOP-2 v skladu z določbo 15. člena Zakona o
samoupravnih narodnih skupnostih in 12. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
posredujete v mnenje krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter
romske skupnosti. Njihovi kontaktni podatki so:
POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST
Ferenc Horváth, predsednik
pmsns@muravidek.si
OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
Alberto Scheriani, predsednik
cna_costiera@siol.net

SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Jožef Horvat Sandreli, predsednik
rskupnost@siol.net
Lepo vas pozdravljamo,

mag. Stanko Baluh
DIREKTOR

Vročiti (po IPP sistemu):
- naslovniku.

