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Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 13. 4. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje
glede objave osebnih podatkov v sklepih o imenovanju občinskih volilnih komisij. Na Službi za lokalno
samoupravo ste zasledili, da prihaja do različnih praks v občinah pri imenovanjih občinskih volilnih
organov, še posebej pri oblikovanju sklepov o imenovanju Občinske volilne komisije in njihovi javni
objavi. V sklepih o imenovanju, ki so praviloma objavljeni v uradnem glasilu občine, obvezno pa na
spletni strani občine, v nekaterih primerih objavijo, poleg imena in priimka ter funkcije (predsednik,
namestnik predsednika, član, namestnika člana), tudi rojstne podatke in stalno prebivališče, v drugih
pa ne. Zanima vas, ali je ob objavi sklepa o imenovanju dopustno objaviti tudi rojstne podatke in stalno
prebivališče izbranih kandidatov občinske volilne komisije. Menite namreč, da gre za osebne podatke,
ki tudi javnosti dajejo vedeti, da imenovana oseba izpolnjuje pogoje za članstvo v volilnem organu, saj
je pogoj za imenovanje v volilni organ volilna pravica (24. člen ZVDZ), torej polnoletnost, in stalno
prebivališče v občini (37. člen ZLV).
V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega
odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu
(Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim
vprašanjem.
IP meni, da je objava osebnih podatkov članov občinskih volilnih organov, in sicer ime in
priimek člana, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, v sklepih o imenovanju
sorazmerna in skladna, če ocenjujete, da je potrebna z namenom enolične identifikacije
posameznega člana.
ZVOP-1 v prvem odstavku 8. člena določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo
osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih
osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V drugem odstavku je nadalje še določeno,
da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi
osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način
seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.
IP ugotavlja, da tako občinski sveti, ki imenujejo občinske volilne komisije, kot občinske volilne
komisije, ki imenujejo volilne odbore, skladno z 22. točko 6. člena ZVOP-1 sodijo v javni sektor, kar
pomeni, da morajo pri obdelavi osebnih podatkov spoštovati določbe 9. člena ZVOP-1. Skladno s
citirano določbo se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov
in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni
podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Nadalje 16. člena ZVOP-1 določa, da
se lahko osebni podatki zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati
tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. Iz zgoraj
citiranih določb izhaja, da se osebni podatki lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne
smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne
določa drugače.
Nameni, za katere se osebni podatki lahko obdelujejo, so praviloma določeni v materialnih in
procesnih zakonih. V konkretnem primeru namen objave sklepov o imenovanju občinskih (ali drugih)
volilnih komisij v uradnih glasilih ni v ugotavljanju, ali konkretno imenovani izpolnjujejo pogoje za
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imenovanje po zakonih, ampak omogočiti širše obveščanje javnosti o imenovanih, ki opravljajo javno
funkcijo, in zagotavljanju enolične identifikacije posameznega člana. Po Zakonu o Uradnem listu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 –
ZPVPJN-B; v nadaljnjem besedilu ZUL) je Uradni list Republike Slovenije uradno glasilo, v katerem se
objavljajo državni predpisi in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno. V
uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
Vseh različnih objav v uradnem listu je zelo veliko in vse imajo svoj namen objave, na katero so
praviloma vezane tudi pravne posledice.
Skladno z načelom sorazmernosti iz 3. člena ZVOP, IP meni, da obdelava osebnih podatkov
imenovanih članov volilnih komisij po imenu, priimku, rojstnem datumu in naslovu prebivališča, ni
prekomerna, če je potrebna za namen enolične identifikacije posameznika.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu
ZDIJZ) določa, kaj so informacije javnega značaja, vendar v ničemer ne posega v ureditev po ZUL ali
predpisih lokalnih skupnosti, tako da za zavezance po ZDIJZ obstajata dve obveznosti vzporedno. Pri
tem velja objava v uradnem listu za avtentično objavo, medtem ko objava na spletu (ali posredovanje
informacij javnega značaja na zahtevo po ZDIJZ) pomeni samo dodatno obliko posredovanja
informacij na tem področju.
Lep pozdrav,

Pripravila:
Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,
svetovalka pri IP

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

Poslati:
- naslovniku po elektronski poti na naslov gp.mju@gov.si,
- zbirka dokumentarnega gradiva.
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