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Številka: 007-63/2020/4 (zveza z 007-51/2019)
Datum: 15. 2. 2021

Ministrstvo za javno upravo
gp.mju@gov.si

ZADEVA: pojasnila k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi – EVA 2020-3130-0017 – ODGOVOR
ZVEZA: vaš dopis št. 040-15/2018/47 s prilogo, prejet dne 5. 2. 2021

Spoštovani,

na podlagi vaših dodatnih pojasnil in zaprosila 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 odgovor Informacijskega 
pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k pojasnilom glede mnenja IP št. 007-63/2020/2 z dne 6. 1. 2021 
glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi – EVA 
2020-3130-0017 (v nadaljevanju predlog ZRLI-F).

Kot smo že večkrat pojasnili, IP ni pristojen predlagatelj predpisov, niti ni pristojen podajati soglasij k 
predlogom predpisov. To je izključna odgovornost predlagatelja predpisa. IP lahko podaja načelna 
mnenja z vidika zagotavljanja spoštovanja predpisov s področja varstva podatkov, opozori na 
določene skrbi, ni in ne sme pa prevzemati odgovornosti predlagatelja. Skladnost konkretnih obdelav 
osebnih podatkov s predpisi, pa lahko IP dokončno presoja zgolj v inšpekcijskih postopkih. 

Pripombe in pojasnila, ki jih navajate, se nanašajo na konkretne tehnične izvedbe obdelav in zbiranja 
podatkov v okviru evidence volilne pravice v zvezi s postopki, ki jih ureja predlog ZRLI-F in Zakon o 
evidenci volilne pravice. IP nanje v mnenju in zgolj na podlagi navedenih pojasnil konkretnejših 
pripomb, kot jih je že podal, ne more podati. Dokončna presoja vprašanj, ali je upoštevajoč pripombe 
IP predlog ZRLI-F skladen z Ustavo RS in navedenimi predpisi, je odgovornost predlagatelja. IP pa 
lahko na konkretni ravni skladnost obdelav presoja zgolj v inšpekcijskem postopku. Upoštevajoč 
navedeno dodatnih pripomb nimamo. 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka

Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke

Poslati:
- po e-pošti;
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.
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