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Številka: 0712-1/2017/1207 

Datum: 12. 6. 2017   

 

 

Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si 

Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si 

           

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) se je pri svojem delu seznanil s problematiko posredovanja 

osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah v Sloveniji. Organizacije, ki nudijo 

pomoč in storitve osebam, ki so bile žrtve nasilja, kot so npr. varne hiše, materinski domovi in sorodne 

organizacije za žrtve nasilja, se prijavljajo na javne razpise občin za sofinanciranje programov na področju 

socialnega varstva. V razpisnih obrazcih občine, kot smo seznanjeni, zahtevajo podatke o ciljni skupini 

uporabnikov (ime in priimek, naslov, uporabnik programa, družinski ali podporni član), ki jim je projekt 

namenjen, v tem primeru so med njimi tudi žrtve nasilja, katerih osebni podatki so še posebej varovani. Gre 

torej za zbiranje osebnih podatkov ranljive ciljne skupine oseb, za katere se zahteva varna namestitev, pogosto 

tudi na tajni lokaciji. Številne občine se, po naših informacijah, kljub naslovljenim pobudam na problem ne 

odzivajo z ustrezno skrbnostjo. 

 

Zato vam IP na podlagi informacij, ki so nam na voljo in 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o 

Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A) posreduje svoje neobvezujoče 

mnenje. Prosim, da z vsebino seznanite občine s ciljem ustreznih sprememb in uveljavitve zasebnosti 

prijaznih rešitev na tem področju v praksi. 

 

Po mnenju IP bi bilo glede na posebno občutljivost podatkov o osebah, ki so bile žrtve nasilja, treba 

razlikovati obseg posredovanja podatkov v fazi prijave in v fazi nadzora nad porabo dodeljenih 

sredstev.  

 

Po mnenju IP je zato zahteva občine po posredovanju osebnih podatkov žrtev nasilja že v fazi prijave na 

projekt, četudi gre za sofinanciranje programa, katerega uporabnice so, prekomerna in v tej fazi ni 

upravičena, saj bi za namen izbire izvajalcev morala zadoščati navedba števila uporabnic in izjava o 

odgovornosti za točnost podatkov.  

 

IP poleg tega meni, da bi v primeru obdelave osebnih podatkov žrtev nasilja za namen dodelitve 

sredstev na javnem razpisu in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev zaradi zaščite žrtev moralo 

zadoščati, da predstavnik občine zgolj za izbrane izvajalce le vpogledala v podatke izbranih izvajalcev, 

ki so pogoj za dodelitev sredstev, in o tem naredi uradni zaznamek. 

 

Pri presoji dopustnosti obdelave osebnih podatkov je treba upoštevati 8. člen ZVOP-1, ki določa splošne 

podlage za obdelavo osebnih podatkov, in 9. člen ZVOP-1, ki določa pravne podlage za obdelavo osebnih 

podatkov v javnem sektorju (kamor v skladu z 22. točko 6. člena ZVOP-1 sodijo tudi občine) in 10. člen ZVOP-1,  

ki določa pravno podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju (kamor v skladu s 23. točko 6. 

člena ZVOP-1 sodi veliko izvajalcev socialnovarstvenih programov, npr. društva in nevladne organizacije). Prvi 

odstavek 8. člena in 10. člena ZVOP-1 določata, 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, drugi odstavek istega člena pa določa, da mora biti namen obdelave 

osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve pa 

mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih 

podatkov. Prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če 
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obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, z zakonom pa se lahko določi, 

da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. 

 

IP poudarja, da je pri vsaki obdelavi osebnih podatkov treba upoštevati tudi načelo sorazmernosti iz 3. člena 

ZVOP-1, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na 

namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.  

 

Zgoraj navedene določbe ZVOP-1 napotujejo na področne (specialne) zakone, v konkretnem primeru so to 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008 in 68/2016, v nadaljevanju ZPND), Zakon o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 s spr., v nadaljevanju ZLS) in Zakon o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spr., v nadaljevanju ZJF).  

 

ZLS v prvem odstavku 21.a člena določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz 

svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Naloge, 

ki jih občina opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, so določene v 21. členu ZLS, in sicer med 

drugim upravlja občinsko premoženje in pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno 

varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele.  

 

ZJF v 106.f členu določa, da zahteve in merila za dodelitev sredstev subvencij in posojil iz državnega oziroma 

občinskega proračuna določi neposredni proračunski uporabnik, ki ima v svojem finančnem načrtu za ta namen 

zagotovljene proste pravice porabe, morajo pa biti objektivno utemeljena in določena na način, ki subsidiarno 

upošteva načela zakona, ki ureja javna naročila. Iz določb 106.i člena ZJF pa izhaja, da mora občina že v 

javnem razpisu jasno opredeliti, katere so zahteve in merila za kandidiranje in katere pogoje mora subjekt 

izpolnjevati, da se ga lahko izbere kot prejemnika in se mu podeli sredstva.  

 

Katere in koliko osebnih podatkov lahko občina zahteva kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev za dodelitev 

sredstev in namensko porabo sredstev, je odvisno od pogojev, ki jih je postavila na javnem razpisu, vsekakor 

pa bi bilo glede na posebno občutljivost podatkov o osebah, ki so bile žrtve nasilja, treba razlikovati 

obseg posredovanja podatkov v fazi prijave in v fazi nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Po mnenju 

IP je zato zahteva občine po posredovanju osebnih podatkov žrtev nasilja že v fazi prijave na projekt, četudi gre 

za sofinanciranje programa, katerega uporabnice so, prekomerna in v tej fazi ni upravičena, saj bi za namen 

izbire izvajalcev morala zadoščati navedba števila uporabnic in izjava o odgovornosti za točnost 

podatkov. Občina pa bi bila eventualno upravičena do vpogleda v te podatke, in sicer le v obsegu, ki je nujen 

za dokazovanje upravičenosti do javnih sredstev, in šele, ko je prijavitelj izbran za financiranje. Na tak način 

namreč lahko občina povsem zakonito izvaja svoje naloge ali obveznosti in šele v fazi podpisa pogodbe zgolj za 

izbrane izvajalce z vpogledom v podatke, o katerem se naredi uradni zaznamek, preverja upravičenost 

posameznega zahtevka za dodelitev javnih sredstev.  

 

Podatki, ki jih občina zahteva od subjektov na javnem razpisu, služijo sicer tudi za izvedbo postopka nadzora 

nad porabo dodeljenih sredstev oziroma nad upravljanjem občinskega premoženja, kar je ena izmed zakonsko 

določenih nalog. Temeljni namen in smisel javnega razpisa, katerega namen je dodeljevanje sredstev ali 

sofinanciranje določenih programov, je preglednost, odprtost, javnost in zakonitost porabe javnih sredstev. Ob 

tem ne gre zanemariti, da so posledično javni tudi rezultati takih natečajev in da mora občina svojo določitev o 

dodelitvi sredstev opreti na določena dejstva in okoliščine, ki morajo biti izkazane. 

 

IP na podlagi navedenega meni, da so zahteve občine po posredovanju osebnih podatkov žrtev nasilja 

za namen dodeljevanja sredstev na javnem razpisu že v fazi prijave prekomerne, ne izključuje pa 

možnosti vpogleda v podatke izbranih izvajalcev pred podpisom pogodbe in kasneje v fazi poročanja o 

izvedbi projekta za namen nadzora nad porabo teh sredstev. S tem občine ne kršijo določb ZVOP-1, saj 

ZPND ne določa posebnih izjem glede obdelave osebnih podatkov žrtev nasilja. Iz 29. člena ZPND namreč 

izhaja, da se za obdelavo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za varstvo informacijske 

zasebnosti posameznika uporabljajo določbe ZVOP-1, če ZPND za posamezne primere ne določa drugače. 

Dejstvo, da ZPND ne določa, da občine lahko zbirajo osebne podatke žrtev nasilja, še ne pomeni, da jih ne 

smejo obdelovati (preko vpogleda), saj imajo lahko pravno podlago za pridobitev podatkov tudi v drugem 

specialnem zakonu, v konkretnem primeru ZLS v povezavi z ZJF.  
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Glede na zgoraj navedeno in glede na 9.a člen ZPND, ki določa, da organi in organizacije ter nevladne 

organizacije kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih otrok ali drugih ukrepih za 

njihovo zaščito, zato IP meni, da bi v primeru obdelave osebnih podatkov žrtev nasilja za namen dodelitve 

sredstev na javnem razpisu in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev zaradi zaščite žrtev moralo 

zadoščati, da predstavnik občine zgolj za izbrane izvajalce (in v okviru nadzora kasneje za vse, s 

katerimi je sklenjena pogodba) le vpogledala v podatke izbranih izvajalcev, ki so pogoj za dodelitev 

sredstev, in o tem naredi uradni zaznamek. IP meni, da bi bil tudi s takšno obdelavo osebnih podatkov, s 

katero bi se preprečila morebitna nadaljnja nezakonita obdelava osebnih podatkov žrtev, dosežen namen 

javnega razpisa. 

  

 

Lepo vas pozdravljamo, 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

             informacijska pooblaščenka 

 

Poslati: 

- obema naslovnikoma, po elektronski pošti; 

- v vednost: Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji pri Socialni zbornici 

Slovenije, tea.smonker@szslo.si; 

- arhiv, tu. 
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