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
ZVEZA: vaš dopis št. 007-837/2019/12 z dne 25. 2. 2020 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
na podlagi vašega ponovnega zaprosila z dne 14. 4. 2020, ki smo ga sprejeli potem, ko je Državni
zbor RS dne 7. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski
iniciativi – EPA: 1098 – VIII (ZRLI-E), 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 IP k prejetemu
predlogu Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi –
EVA 2018-3130-0051 (v nadaljevanju predlog ZRLI-F).
Uvodoma ponovno poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec (IP) ni pristojen predlagatelj predpisov,
niti ni pristojen podajati soglasij k predlogom predpisov. To je izključna odgovornost predlagatelja
predpisa. IP lahko podaja zgolj mnenja in izpostavlja posamezne vidike z vidika zagotavljanja
spoštovanja predpisov s področja varstva podatkov, ni in ne sme pa prevzemati odgovornosti
predlagatelja.
Kot je razbrati iz prejetega gradiva, se predlog ZRLI-F nanaša na varstvo osebnih podatkov zlasti v
delu, ko določa obdelavo osebnih podatkov v okviru seznama podpisnikov pobude volivcev za vložitev
zahteve za razpis zakonodajnega referenduma oz. zahteve volivcev za razpis zakonodajnega
referenduma, kot to določajo novi 11., 12., 16.a, 16.b in a16.b člen ZRLI v okviru postopka za razpis
zakonodajnega referenduma. V izogib ponavljanja IP stališč, ki so bila podana v mnenju IP št. 00751/2019/2 z dne 30.12. 20191, ne ponavlja.
Zavedamo se, da gre za kompleksno ureditev postopka, ki je deloma že utečen in je urejen deloma
tudi v Zakonu o evidenci volilne pravice. Vsekakor pa je bistveno, da je postopek jasno urejen in
določen tudi z vidika obdelave osebnih podatkov. Tako predlagano dopolnjeno gradivo določa, da se
seznam podpisnikov pobude volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma z
naborom podatkov, kot ga določa predlog zakona, hrani v Državnem zboru (rok hrambe iz gradiva ni
razviden), kopija pa tudi na ministrstvu, pristojnem za vodenje evidence volilne pravice (rok hrambe je
dve leti). Podatki iz zahteve volivcev za razpis zakonodajnega referenduma se, z naborom, kot ga
določa predlog zakona, vnesejo v evidenco volilne pravice in se po preteku petnajstih dni od poteka
roka za zbiranje podpisov za podporo zahtevi blokirajo ter potem (sklepamo da na ministrstvu,
pristojnem za vodenje evidence volilne pravice) hranijo še pet let. Razlogi za določitev roka hrambe iz
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gradiva niso razvidni, zato jih IP ne more komentirati. Prav tako ni na primer povsem jasno razvidno,
kateri podatki iz zahteve se hranijo v Državnem zboru.
Iz prejetega gradiva, kot že rečeno, tudi izhaja, da se vsebinsko s predlogom zakona ureja tudi
materija Zakona o evidenci volilne pravice. Glede na nekatere že izpostavljene nejasnosti
priporočamo, da se materiji ustrezno uskladita v izogib nejasnostim in za preprečitev morebitnih težav
zaradi nenaslovljenih tveganj povezanih z varstvom in zakonito obdelavo teh podatkov.
Upoštevajoč navedeno IP nima drugih dodatnih pripomb k prejetemu gradivo z vidika obdelave
osebnih podatkov.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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