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Številka: 007-50/2012/ 
Datum: 20.09.2012 
 
 

Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo 
Tržaška cesta 21 

 
1000  Ljubljana 

 
 
 
Zveza:  vaš dopis št. 04-1/2012/1 z dne 7. 9. 2012 
 
Zadeva: Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in 

referendumski kampanji (EVA 2012-2030-0064) 
 
 
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, državnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim državnim organom ter 
nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi 
predpisi, ki urejajo osebne podatke. Na podlagi vašega zaprosila glede usklajenosti predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (EVA 2012-2030-0064, v nadaljevanju: 
Zakona) z vidika pristojnosti Pooblaščenca v zvezi s 1. členom predloga Zakona opozarjamo, da bi bilo v izogib 
prekomerni obdelavi osebnih podatkov treba določiti nabor podatkov o fizičnih osebah, ki se bodo zbirali in 
nadalje obdelovali, kot določa 1. člen predloga Zakona v zvezi z objavo raziskav javnega mnenja in anket o 
kandidatih, listah kandidatov in političnih strankah v času volilne kampanje oziroma o referendumskem 
vprašanju.  
 
Predlog Zakona namreč ne določa, kateri podatki o naročniku in plačniku, izvajalca, naj se v tem primeru 
objavijo, če gre za fizične osebe. V skladu z 2. odstavkom 38. člena Ustave RS in 2. členom ZVOP-1 morajo biti 
namreč zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov urejeni z 
zakonom. 
 
Pooblaščenec na podlagi povedanega predlaga, da navedeno materijo ustrezno zakonsko uredite in opozarja, 
da predlog Zakona, ki v navedenem delu ne določa nabora osebnih podatkov, ki se bodo o fizičnih osebah 
zbirali in nadalje obdelovali, v tem smislu ni skladen z Ustavo RS in ZVOP-1. 
 
Predlagamo, da navedene pripombe v skladu z nameni predlaganega predloga Zakona upoštevate in se vam 
obenem zahvaljujemo za trud in prizadevanje, ki ste ga in ga še boste vložili v iskanje ustrezne zakonske 
rešitve.  
 
S spoštovanjem 
 
            Informacijski pooblaščenec          
                   Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 
                    pooblaščenka 


