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Številka: 007-16/2017/2 

Datum: 22.2.2017 

 

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

 

 
 

Zadeva: Mnenje IP k določbam 7. člena Sodnega reda – objava podatkov iz vpisnikov 

Zveza: vaš dopis št. Su 204/2016 z dne 30. 1. 2017 

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 30. 1. 2017 prejel vaš dopis s prošnjo za mnenje 

v zvezi s tolmačenjem določb novega Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 87/16) - konkretno 7. člena glede 

objave podatkov iz vpisnikov prek spletnih strani sodstva upoštevajoč določbe Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1).  

 

Kot navajate, je Sodni red podzakonski akt, neposredna pravna podlaga za javno objavo sodnih 

vpisnikov (razen podatkov, katerih javno objavo določa 17.a člen Zakona o sodiščih) pa ne izhaja iz 

nobenega zakona. Zato menite, da se določba 7. člena Sodnega reda ne nanaša na javno objavo 

varovanih osebnih podatkov iz sodnih vpisnikov (npr. podatkov o strankah sodnih postopkov), pač pa 

na javno objavo drugih podatkov, ki so dostopni v sodnih vpisnikih (npr. zaporedna številka zadeve, 

seznam procesnih dejanj, podatki o nosilcu zadeve). IP sprašujete, ali bi s tovrstno javno objavo 

sodnih vpisnikov, torej z navedbo procesnih dejanj v zadevi, zagotovili primerno raven anonimizacije 

osebnih podatkov za stranke sodnih postopkov. Kot še navajate, pa bi bili posamezniki na podlagi 

takšne oblike javne objave (četudi brez poimenskih podatkov) glede na razpoložljivo tehnologijo v 

številnih primerih zlahka določljivi upoštevajoč dejstvo, da se na spletnih straneh sodstva objavljajo tri 

različne baze: poleg navedene nove javne objave sodnega vpisnika, tudi sodne odločbe in razpored 

obravnav ter sej, pri katerih javnost ni izključena, skupaj s podatki o strankah postopka.  

 
V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, na podlagi 48. člena ter 7. točke 

prvega odstavka 49. člena ZVOP-1 posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim 

vprašanjem. ZVOP-1 v prvem odstavku 9. člena določa, da se osebni podatki v javnem sektorju 

(kamor sodijo sodišča) lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se 

obdelujejo, določa zakon. Glede na vaša pojasnila in ob domnevi, da sta zaporedna številka in 

opravilna številka isti, ni nobenega dvoma, da bi bili posamezniki (tudi stranke in ne le sodniki) lahko 

določljivi tudi v primeru javne objave zgolj podatkov o zaporedni številki zadeve, seznama procesnih 

dejanj in podatkov o nosilcu zadeve. Tudi v primeru takšne objave bi torej lahko šlo za objavo 

varovanih osebnih podatkov, za katero mora obstajati ustrezna pravna podlaga, torej zakon. 

 

Obdelavo osebnih podatkov v smislu objave na spletnih straneh sodišča je treba presojati z vidika 

področnih zakonov. V obravnavanem primeru je to Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB4 

s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZS), ki v 17.a členu določa, katere podatke se objavi 

na sodni deski in na spletni strani sodišča. Konkretno določa, da se zaradi zagotavljanja javnosti 

sojenja, izpolnjevanja obveznosti iz drugih zakonov ter obveščanja javnosti in medijev na teh mestih 

objavi: 

-       razporeditev sodnikov po določbi 14. člena ZS; 

-       pravila dodeljevanja zadev po določbah drugega poglavja I. dela ZS in sodnega reda; 
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-       razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke in pri katerih javnost po zakonu ali 

odločitvi sodišča ni izključena; 

-       druga sodna pisanja in razporedi narokov, za katere tako določa zakon; 

-       druge podatke, za katere tako določa zakon ali sodni red. 

 

Razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke in pri katerih javnost po zakonu ali odločitvi 

sodišča ni izključena, obsega: 

-       opravilno številko in vrsto zadeve; 

-       datum in uro začetka obravnave ali seje, o katerih se obveščajo stranke; 

-       podatek o kraju in prostoru, kjer se bo opravila obravnava ali seja, o kateri se obveščajo stranke; 

-       osebno ime sodnika ali predsednika senata, ki obravnava zadevo; 

-       osebno ime stranke v postopku. 

 

IP ni pristojen dajati navodil za postopanje predsednika vrhovnega sodišča v konkretnem primeru, se 

pa vsekakor strinja, da iz predstavljenih informacij izhaja, da za javno objavo osebnih podatkov iz 

vpisnikov razen zakonsko določenih (v konkretnem primeru torej s 17.a členom ZS, saj nam drug 

zakon, ki bi takšno objavo določal, ni znan) ni videti pravne podlage. Nismo pa seznanjeni, katere 

podatke sta imela pri snovanju Sodnega reda v mislih njegov predlagatelj (torej Ministrstvo za 

pravosodje) ter Vrhovno sodišče, ki je podalo k Sodnemu redu soglasje. 

 
S spoštovanjem, 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

Informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 

 

 


