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Zadeva: Mnenje glede pošiljanja vabil otrokom 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali mora 
občina za pošiljanje vabil otrokom na prireditev »obisk Božička za predšolske otroke« pridobiti soglasje 
njihovih staršev. 
 
 
Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom 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 o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom 
Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo 
naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem pojasnjujemo, da konkretnih obdelav osebnih 
podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka IP ne more dokončno presojati. 
 
Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6 
Splošne uredbe in za javni sektor je to v skladu s še veljavnim 9. členom ZVOP-1 načeloma zakon. 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS)  ureja obdelavo 
osebnih podatkov v določbah 21.a člena. Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog 
iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe 
(prvi odstavek 21.a člen ZLS). Glede na določbe 21. člena ni razbrati, da bi bilo pošiljanje vabil na 
otroške prireditve nujni del nalog občine (obveščanje je namreč možno na številne načine, ki ne pomenijo 
obdelave osebnih podatkov), niti ni razbrati, da bi to urejal specialni zakon. bi Zato bi pravno podlago za 
pošiljanje vabil otrokom s strani občine najverjetneje lahko predstavlja točka (a) člena 6(1) Splošne 
uredbe, torej privolitev (staršev oz. zakonitih zastopnikov). 
 
Splošna uredba v členu 4(11) opredeljuje privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, kot vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali jasnega 
pritrdilnega dejanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, s katerim izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Več o 
privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-
zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. 
 
IP pa ob tem poudarja, da otroci že na podlagi 56. člena Ustave RS uživajo posebno varstvo in skrb. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine otroci uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Ker 
pošiljanje vabil na občinsko prireditev predšolskim otrokom praviloma ne pomeni obdelave, ki je 
povezana s storitvami informacijske družbe, v konkretnem primeru niso uporabni pogoji za privolitev 
otroka, določeni v členu 8 Splošne uredbe. Zato je treba upoštevati še splošne določbe o poslovni 
sposobnosti. Ker se v konkretnem primeru vabila na občinsko prireditev pošiljajo predšolskim 
otrokom, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih privolitev podati njihovi starši 
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oziroma drugi zakoniti zastopniki. Popolno poslovno sposobnost posameznik namreč pridobi z 
dopolnjenim osemnajstim letom starosti, pred tem pa s sklenitvijo zakonske zveze ali če zaradi 
pomembnih razlogov tako odloči sodišče v nepravdnem postopku za mladoletnika, ki je postal roditelj. 
Mladoletne otroke v skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZZZDR) 
zastopajo njihovi starši. Vendar pa lahko posameznik sklepa določene pravne posle in uresničuje 
nekatere svoje pravice že pred polnoletnostjo – običajno je meja postavljena pri dopolnjenem 15. letu 
starosti, včasih se zahteva še izkazana določena stopnja zrelosti, sposobnost razumeti pomen in 
posledice svojih dejanj. V tem obsegu in pod temi pogoji lahko veljavno poda tudi privolitev. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                 
          informacijska pooblaščenka 
Pripravila:            
Tina Ivanc, univ. dipl. prav., 
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov 
 
 
 
Poslati: 
- naslovniku po elektronski pošti; 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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