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Številka: 007-51/2019/ 

Datum:  

 

Ministrstvo za javno upravo 

gp.mju@gov.si 

 

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski 

iniciativi – EVA 2018-3130-0051 – DODATNO MNENJE K DOPOLNJENEMU ČLENU a16.c 

ZVEZA: vaše e-sporočilo z dne 29. 7. 2020 
 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega ponovnega zaprosila z dne 29. 7. 2020 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1) ter 57. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo dodatno mnenje 

Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu predlogu dodatnih dopolnitev člena 

a16.c, ki se nanaša na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski 

iniciativi – EVA 2018-3130-0051 (v nadaljevanju predlog ZRLI-F).  

 

Kot navajate, bi želeli v predlogu ZRLI-F v a16.c členu, dodati za predlagatelja referenduma tudi 

obveznost, da potem, ko se izčrpa ves namen, zaradi katerega ima pri sebi osebne podatke o 

podpornikih  in pravna sredstva, da bi bil tudi on zavezan te podatke uničiti. 

 

Člen naj bi se glasil: 

»a16.c člen 

  

V evidenco volilne pravice se pri volivcu vnesejo naslednji podatki o dani podpori zahtevi: 

- zakon, na katerega se zbiranje podpisov za podporo zahtevi nanaša in podatek o osebnem 

imenu oziroma nazivu predlagatelja referenduma; 

- podpis volivca; 

- datum vnosa podpore v evidenco volilne pravice; 

- opredelitev volivca, ali se strinja ali ne s posredovanjem podatkov o osebnem imenu in 

prebivališču predlagatelju referenduma. 

  

Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se v primerih naštetih v desetem odstavku prejšnjega 

člena, v evidenco volilne pravice vnese podpisani obrazec podpore. 

  

Podatki o dani podpori iz prvega odstavka se lahko iz evidence volilne pravice posredujejo na zahtevo 

volivca, ki lahko pridobi le podatek o podpori, ki se vodi o njem, ali na zahtevo sodišča.  

  

Ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, najpozneje četrti dan po poteku roka za 

zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi, predlagatelju referenduma pošlje izpis iz evidence volilne 

pravice, ki vsebuje osebna imena in prebivališča volivcev, ki so ob oddani podpori zahtevi dovolili 

posredovanje.  

  

Predlagatelj referenduma mora varovati osebne podatke volivcev s seznama iz prejšnjega odstavka kot 

zaupne. Podatke lahko obdeluje le za namen izvajanja postopkov po tem zakonu v zvezi z 
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referendumom, katerega predlagatelj je in jih ne sme objaviti. Osebne podatke iz tega odstavka, mora 

predlagatelj uničiti v treh dneh po objavi odločitve iz prvega odstavka 53.čl v Ur.l. RS. 

 

Podatki o dani podpori iz prvega odstavka tega člena se po poteku petnajstih dni od poteka roka za 

zbiranje podpisov za podporo zahtevi blokirajo in se nato hranijo še pet let, potem pa uničijo. Dostop do 

blokiranih podatkov je dovoljen pristojnim državnim organom zaradi preiskovanja storitve kaznivega 

dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, ali na zahtevo sodišča.«. 

 

Kot navajate, ste se zgledovali po določbi iz tretjega odstavka 10. člena Zakona o javnih zbiranjih. 

 

Kot smo že pojasnili IP, ni in ne sme prevzemati odgovornosti predlagatelja predpisov. Vsekakor je 

vsaka določba, ki jasno in sorazmerno ureja nabor osebnih podatkov in rok hrambe osebnih podatkov 

ter obveznost njihovega izbrisa, dobrodošla. Še vedno iz določbe ne izhaja povsem jasno namen 

obdelave (razen s strani predlagatelja referenduma). IP pa ne more zgolj na podlagi besedila člena 

a16.c komentirati širše oz. izven konteksta zakonskega besedila oz. člena kot takega, saj ta ne naslavlja 

vseh skrbi, na katere je v zvezi s predlogom ZRLI-F opozoril IP. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 


