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ZADEVA: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi (predlog ZVS-A) – mnenje
Informacijskega pooblaščenca
ZVEZA: Vaš dopis in gradivo z dne 17.10. 2012

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) posreduje
pripombe in predloge na določila predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o verski svobodi EVA 2012-3330-0109 (v nadaljevanju: predlog ZVS-A) z vidika varstva osebnih podatkov.

K 2. členu predloga ZVS-A
Določilo v 14. člen ZVS dodaja novo drugo točko, po kateri bo predlagatelj zahteve za registracijo verske
skupnosti zahtevi moral priložiti tudi: seznam s podatki najmanj 20-ih polnoletnih oseb (članov verske skupnosti)
z njihovimi overjenimi podpisi ter dokazili o njihovem državljanstvu Republike Slovenije oziroma njihovimi
dovoljenji za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, če gre za tujce.
Pooblaščenec meni, da dolžnost predlaganja dokazil o državljanstvu oziroma dovoljenju za stalno prebivanje
1
(za tujce) v upravnem postopku ni v skladu s splošnim trendom odprave administrativnih ovir, poleg tega bi z
vidika varstva osebnih podatkov lahko pripeljala do nesorazmerne in nepotrebne obdelave kopij osebnih
izkaznic, potnih listin in obrazcev dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji. Poleg dejstva, da je kopiranje
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osebnih dokumentov v Republiki Sloveniji posebej regulirano in zakonsko omejeno na zelo redke primere , saj
se poleg osebnih podatkov varuje tudi sam obrazec dokumenta, je spričo že doseženega nivoja upravnega
poslovanja utemeljeno pričakovati, da bo upravni organ, ki odloča, v skladu s 139. členom ZUP, potrebna
dokazila, ki bodo potrdila ali ovrgla navedbe vlagatelja in izhajajo iz uradnih evidenc, pridobil sam. Ker se po V.
odstavku dolžnost organa, da pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc nanaša le na stranko v postopku,
Pooblaščenec predlaga:
1) da se 2. točka ZVS-A ustrezno spremeni, tako da glasi:
»2. seznam s podatki oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in
spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča) z njihovimi overjenimi podpisi.«
2) da se14. členu doda nov II. odstavek, ki glasi:

1

V postopku registracije verske skupnosti se po 15. členu ZVS uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
2
Glej ZOIzk-1 (4. člen) in ZPLD-1 (4.a člen).
1

»Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja iz uradnih evidenc pridobi
osebne podatke o državljanstvu članov verske skupnosti oziroma o njihovem dovoljenju za prebivanje, kadar so
člani verske skupnosti tujci.«
S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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