POBUDA VOLIVCEV ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA
REFERENDUMA
S podpisom podpiram pobudo stranke Levica za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma z referendumskim vprašanjem (16. c člen ZRLI):
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem
oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 2. 2. 2022?«
Podatki naj bodo vpisani s TISKANIMI ČRKAMI, popolni in točni (podatki, ki niso enaki kot v vašem osebnem dokumentu, ne bodo veljavni)!
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NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA
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PODPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spremljaj dogajanje na strani referendumske kampanje www.levica.si.
Če imaš vprašanja ali če bi želel/a pomagati pri kampanji, piši na info@levica.si..

DATUM PODPISA

POTEGNIMO ZAVORO!
Ustavimo nakup oklepnikov tik pred iztekom mandata
Vladajoča koalicija bo s sprejemom zakona pridružila Slovenijo Organizaciji za sodelovanje pri skupnem oboroževanju
(OCCAR). Pridružitev tej organizaciji je podlaga za podpis pogodbe o nakupu 53 oklepnikov Boxer v vrednosti 412
milijonov evrov. Oklepniki so namenjeni formiranju srednje bataljonske bojne skupine, ki bo namenjena sodelovanju v
Natovih operacijah, kot je bila okupacija Afganistana ali kot je operacija, v kateri Nato zastrašuje Rusijo z nameščanjem
vojske na njene meje. Da bi preprečili nesmiselne nakupe orožja po diktatu Nata, smo v Levici podpise za zakonodajni
referendum zbirali že dvakrat. Vladajoča koalicija je oba referenduma prepovedala, saj se zaveda, da nesmiselnim
nakupom orožja nasprotuje več kot tri četrtine prebivalstva. Podobno se bo verjetno zgodilo tudi tokrat; a z zbiranjem
podpisov oziroma morebitnim postopkom pred ustavnim sodiščem lahko nabave zaenkrat zaustavimo.
V prvem koraku vlaganja zahteve za zakonodajni referendum moramo zbrati 2.500 neoverjenih podpisov podpore volilk
in volilcev. Za to imamo natanko 7 dni časa, torej do srede, 9. februarja 2022.
Zbiranje bo v času epidemije bolj zahtevno, zato računamo na tvojo aktivno podporo.

Podpiši obrazec podpore in nam ga čimprej dostavi. Seznam brezstičnih zbirnih mest najdeš na:
http://www.levica.si/potegnimo-zavoro

INFORMACIJE O NAMENU ZBIRANJA PODATKOV V PODPORO POBUDI ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA
S podpisom podpiram pobudo stranke Levica za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma z referendumskim vprašanjem (16. c
člen ZRLI):
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem
oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 2. 2. 2022?«
Skladno s 16. členom ZRLI se podpise zbira na seznamu, na katerem je na vsakem listu podpisanega seznama opredeljena vsebina zahteve.
Seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov vsebuje osebne podatke podpisnikov:
●
●
●
●
●

osebno ime,
datum rojstva,
naslov in občina stalnega prebivališča,
lastnoročni podpis,
datum podpisovanja seznama.

Obdelovalec osebnih podatkov
Osebne podatke (osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis, datum podpisovanja seznama) zbira in
obdeluje stranka Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana (kontaktni elektronski naslov: info@levica.si).
Obdelovalec jih bo uporabil izključno za potrebe in namene vložitve pobude za zakonodajni referendum skladno z določili ZRLI.
Podlaga za obdelavo
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi soglasja. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče s pisno izjavo.
Rok hrambe
Vse zbrane podpise podpore in s tem podatke se bo v roku, določenem v 12.a členu ZRLI, predalo Državnemu zboru na način, določen v 16.
členu ZRLI. Roki hrambe so skladni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

