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Številka: 007-21/2014 

Datum: 28. 3. 2014 

 

 

 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Štefanova ulica 2 

1501 Ljubljana 

 

e-naslov: gp.mnz@gov.si 

 

 

Zadeva: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi – 

mnenje Informacijskega pooblaščenca  

Zveza: Vaše zaprosilo in gradivo z dne 21. 3. 2014  

 

 

Spoštovani!  

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1) daje predhodna mnenja 

ministrstvom, drţavnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim drţavnim organom ter 

nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi 

predpisi, ki urejajo osebne podatke. S spodnjim mnenjem se odzivamo na predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi; EVA 2014-1711-0023 (v nadaljevanju: predlog novele 

ZRLI).  

 

K 5., 7. in 9. členu predloga novele ZRLI 

Pooblaščenec v predlogu novele ZRLI pogreša jasno opredelitev o tem, kateri osebni podatki pobudnika, zdaj 

članov iniciativnega odbora, so javni in kateri osebni podatki (predvsem volivcev, ki so dali podporo pobudi 

oziroma zahtevi) so varovani. Slednje je sicer mogoče razbrati iz 12 b/V člena predloga novele, ki določa: » 

Podpora volivca se vpiše v evidenco volilne pravice, potrjen obrazec pa se izroči oziroma pošlje volivcu. 

Podatek o podpori posameznega volivca se lahko iz evidence volilne pravice posreduje na zahtevo volivca, ki 

lahko pridobi le podatek o podpori, ki se vodi o njem, ali sodišča.«  

Pooblaščenec opozarja, da je prvi del drugega stavka odveč, saj pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi 

podatki v 38. členu določa ţe Ustava RS, natančneje jo definira ZVOP-1, v 30. členu. Na drugi strani poudarek 

o tem, da gre za posredovanje podatka o podpori iz evidence volilne pravice pušča odprto vprašanje o 

dopustnosti posredovanja podatka o podpori volivca iz drugih zbirk (npr. iz zbirke listin – obrazcev podpore, ki je 

predloţena Drţavnemu zboru). 

 

Pooblaščenec v izogib nejasnostim zato predlaga, da se 12.b/V člen spremeni, tako da glasi: 

»Podpora volivca se vpiše v evidenco volilne pravice, potrjen obrazec pa se izroči oziroma pošlje volivcu. 

Podatek o dani podpori referendumski pobudi oziroma zahtevi s strani posameznega volivca je 

dopustno posredovati le na zahtevo sodišča, za potrebe sodnega postopka.« 
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Iz določila mora biti jasno, da so podatki o tem, da je volivec podprl referendumsko pobudo oziroma zahtevo 

varovani in jih osebe, ki se z njimi seznanijo v okviru opravljanju svojih delovnih nalog ali tiste, ki bi se z njimi 

seznanile nepooblaščeno ali brez pravnega temelja, ne smejo razkrivati. Razkritje ali drugačna nezakonita 

obdelava teh osebnih podatkov predstavlja prekršek po ZVOP-1, eventualno tudi kaznivo dejanje po 143. členu 

kazenskega zakonika. 

 

 

Ker se veljavni 16. člen črta (9. člen predloga novele), postane nerešeno vprašanje o tem, ali in kateri osebni 

podatki pobudnika – zdaj članov iniciativnega odbora so javni. Veljavni 16. člen ZRLI v tretjem odstavku določa: 

»Predsednik državnega zbora, pristojna služba državnega zbora in ministrstvo, pristojno za vodenje evidence 

volilne pravice, varujejo osebne podatke volivcev s seznama iz prejšnjega odstavka, razen podatkov o 

pobudniku, kot zaupne.« 

Iz citirane določbe je izhajalo, da so zaupni vsi podatki razen podatkov o pobudniku. Ţal veljavni ZRLI ni 

natančen v odgovoru na vprašanje, kateri podatki o pobudniku so javni. Zaradi preglednosti postopka morajo biti 

po mnenju Pooblaščenca to podatki, ki pobudnika enolično določajo – ne glede na kategorijo pobudnika 

(volivec, politična stranka ali drugo zdruţenje drţavljanov). 

 

Po predlogu novele ZRLI pobudnika nadomešča iniciativni odbor, določen s 5. členom predloga novele. 

Pooblaščenec torej predlaga, da se po zgledu veljavnega 16/III 5. ali 9. člen predloga novele dopolni 

tako, da bo razvidno kateri podatki o članih iniciativnega odbora so javni. Kot ţe navedeno zgoraj, morajo 

biti to podatki, ki člana enolično določajo, torej najmanj osebno ime (ime in priimek), datum rojstva in kraj (ne 

nujno naslov) prebivališča. 

 

 

S spoštovanjem, 

Informacijski pooblaščenec 

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 

pooblaščenka 

 

 


