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Številka: 007-21/2014/6 

Datum: 23.3.205 

Ministrstvo za javno upravo 

Tržaška cesta 21 

 

1000 Ljubljana  

 

 
ZADEVA: Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(EVA: 2015-3130-0020) – mnenje Informacijskega pooblaščenca 
ZVEZA: Vaše elektronsko sporočilo z dne 20. 3. 2015 in dopis št. 007-98/2015/7 z dne 19. 3. 2015  
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju:IP) je po elektronski pošti prejel zaprosilo za mnenje oziroma 
pripombe k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi (v nadaljevanju: predlog), zato na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 
94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) daje predhodno mnenje o usklajenosti določb predloga z zakonom in 
drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke.  
 
IP ugotavlja, da ste vse naše pripombe sicer upoštevali, vendar ne povsem ustrezno, zato podajamo dodatne 
pripombe na dopolnjen predlog, kot sledi: 
 
Pripombe k 6. členu predloga (sprememba 12. člena ZRLI-UPB2) 
 
Predlagani novi 12/III člen sicer ustrezno določa ozek nabor osebnih podatkov predstavnika predlagatelja 
referenduma in njegovega namestnika, vendar pa še vedno ni določen rok, v katerem so ti osebni podatki javno 
dostopni.  
 
Predlagamo, da določbo 12/III člena popravite tako, da se bo glasila: »Za namen zagotovitve preglednosti 
postopka izvedbe zakonodajnega referenduma so podatki o osebnem imenu in kraju prebivanja predstavnika 
predlagatelja referenduma in njegovega namestnika javno dostopni do zaključka postopka zakonodajnega 
referenduma.« 
 
Pripombe k 11. členu predloga (sprememba 16.b člena ZRLI-UPB2) 
 
Obrazložitev k 10. do vključno 12. odstavku  je sicer ustrezna, vendar pa ni ustrezno, da je rok hrambe podatka 
o podpori v evidenci volilne pravice vezan na objavo odločitve, ki je bila sprejeta na referendumu, v Uradnem 
listu. Zaradi različnih okoliščin namreč sploh ni nujno, da bo referendum dejansko izveden. Tudi tu bi morali 
izbris podatka o dani podpori vezati na zaključek postopka zakonodajnega referenduma – ne glede na to kako 
se ta zaključi (z umikom pobude oziroma zahteve, odločitvijo DZ, da referenduma ne razpiše, odločitvijo 
Ustavnega sodišča v zvezi s pritožbo na odločitev DZ ali s sprejemom odločitve na referendumu).  
 
 
Glede preostalih določb predloženega dopolnjenega predloga IP nima pripomb oziroma se te ne nanašajo na 
obdelavo osebnih podatkov. Če zgoraj navedeni neskladnosti na področju varstva osebnih podatkov odpravite, 
IP ne bo imel več pripomb. 
 

 

S spoštovanjem, 

        

 Informacijski pooblaščenec          

             Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

            pooblaščenka 

 

 


