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ZADEVA: Obvestilo o neuvedbi postopka o inšpekcijskem nadzoru  

ZVEZA:  Vaša prijava zaradi domnevne kršitve varstva osebnih podatkov  

 

 

Informacijski pooblaščenec je dne 6. 8. 2008 od vas prejel prijavo, v kateri navajate, da je 

informacijska pooblaščenka, Nataša Pirc Musar, na spletni strani Pooblaščenca RS, 

http://www.ip-rs.si, dne 18. 7. 2008, brez vašega dovoljenja javno objavila faksimile vsebine 

vašega osebnega elektronskega pisma, ki ste ji ga poslali 15. 7. 2008, in v katerem ste ji 

zastavili dvanajst novinarskih vprašanj. Poleg navedenega je uslužbenka Informacijskega 

pooblaščenca, Tina Novak, dne 18. 7. 2008, na dvainosemdeset elektronskih naslovov 

posredovala sporočilo za javnost, ki je prav tako vsebovalo faksimile vsebine vašega 

elektronskega pisma z novinarskimi vprašanji. Po vašem mnenju sta Informacijski 

pooblaščenec in njegova odgovorna oseba, Nataša Pirc Musar, v navedenem primeru kar 

dvakrat kršila zakon o varstvu osebnih podatkov, in sicer, ko je pooblaščenka vsebino 

vašega osebnega elektronskega pisma objavila na spletnih straneh Informacijskega 

pooblaščenca, in ko je uslužbenka urada to pismo brez vašega dovoljenja poslala naprej na 

dvainosemdeset elektronskih naslovov. 

 

V zvezi z vašo prijavo vas na podlagi 56. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1) ter 24. 

člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno 

besedilo) obveščamo, da zoper Informacijskega pooblaščenca, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju zavezanec), ne bomo uvedli postopka o inšpekcijskem nadzoru nad 

izvajanjem določb ZVOP-1-UPB1, saj po proučitvi vaše prijave ugotavljamo, da zavezanec s 

svojim ravnanjem ni kršil določil ZVOP-1-UPB1. 

 

Utemeljitev neuvedbe postopka o inšpekcijskem nadzoru: 

 

V skladu z 38. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s 

spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Ustava RS) je zagotovljeno varstvo 

osebnih podatkov ter prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom 

njihovega zbiranja.  

 

Z ZVOP-1-UPB1 se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo 

neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika 

oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov (določba 1. člena ZVOP-1-UPB1). 

 

Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1 katerikoli podatek, ki se 

nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik 

določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je 
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določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na 

identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, 

fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način 

identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva 

veliko časa.  

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1 

kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti 

zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali 

drugo dajanje na razpolago.  

 

Informacija javnega značaja je po določbi 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDIJZ-

UPB2) informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, 

zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ 

izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.  

 

Informacije javnega značaja so po načelu prostega dostopa prosto dostopne pravnim ali 

fizičnim osebam (1. odstavek 5. člena ZDIJZ-UPB2), razen izjem, ki so taksativno določene v 

6. členu ZDIJZ-UPB2. 

 

Po določbi prvega odstavka 10. člena ZDIJZ-UPB2 je vsak organ dolžan posredovati v 

svetovni splet naslednje informacije javnega značaja: 

1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, 

povezana z državnim registrom predpisov na spletu; 

2. programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so 

pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za 

odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne 

dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa; 

3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se 

nanašajo na delovno področje organa; 

4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna 

naročila; 

5. informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah; 

6. vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat; 

7. druge informacije javnega značaja. 

 

Po preučitvi dokumentacije je državna nadzornica ugotovila, da iz predmetne zadeve 

nedvoumno izhaja naslednje: 

 

V obravnavanem primeru gre za elektronsko pismo, ki ste ga naslovili na organ, to je 

na Informacijskega pooblaščenca, ki je po določbi 2. člena Zakona o informacijskem 

pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; v nadaljevanju: ZInfP) 

samostojen in neodvisen državni organ, in na informacijsko pooblaščenko, Natašo 

Pirc Musar, kot na predstojnico tega organa, imenovano skladno s 6. členom ZInfP, in 

ne na Natašo Pirc Musar kot posameznico. Pri tem državna nadzornica še posebej 

poudarja, da ste elektronsko pismo naslovili na gp.ip@ip-rs.si, ki je uradni službeni 

elektronski naslov Informacijskega pooblaščenca, kamor fizične in pravne osebe 
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pošiljajo elektronsko pošto, povezano z delovnim področjem Informacijskega 

pooblaščenca. Državna nadzornica pripominja tudi, da elektronsko pismo, ki ste ga 

naslovili na službeni elektronski naslov Informacijskega pooblaščenca, vsebuje vaša 

novinarska vprašanja (ki jih torej Informacijskemu pooblaščencu zastavljate kot 

novinar in ne kot posameznik), ki niso osebne narave, saj se nanašajo na delo 

Informacijskega pooblaščenca (konkretno na inšpekcijski nadzor v zvezi z izvajanjem 

določb ZVOP-1-UPB1 pri Uradu za varstvo konkurence) in na ta vprašanja 

Informacijski pooblaščenec oziroma informacijska pooblaščenka kot predstojnica 

državnega organa lahko, če tako presodi, javno podaja svoje odgovore. Državna 

nadzornica poudarja, da gre v konkretnem primeru zgolj za vprašanja, ki se nanašajo 

na delo Informacijskega pooblaščenca kot državnega organa in ne na vprašanja 

oziroma odgovore, ki bi jih Nataša Pirc Musar podajala kot posameznica. 

Informacijska pooblaščenka je namreč v tem primeru nastopala kot predstojnica 

organa in ne v svojem (osebnem) imenu. 

 

Glede na predhodno navedeno ter skladno s predhodno citiranimi zakonskimi določbami 

državna nadzornica svojo odločitev nadalje utemeljuje s tem, da vsebina vašega 

elektronskega pisma v kombinaciji z osebnim imenom sicer predstavlja osebne 

podatke v smislu določb predhodno citiranega 6. člena ZVOP-1-UPB1, vendar iz  

določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 izhaja, da nima vsak osebni 

podatek hkrati statusa t.i. varovanega osebnega podatka oziroma povedano drugače, 

razkritje osebnega podatka je v določenih primerih lahko tudi dopustno, kar velja tudi 

za razkritje v okviru izvrševanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja. 

Zato objava vsebine vašega elektronskega pisma na spletnih straneh Informacijskega 

pooblaščenca glede na navedeno ne pomeni kršitve določb ZVOP-1-UPB1, saj v 

konkretnem primeru sploh ne gre za osebne podatke, ki bi bili varovani v smislu določb 

ZVOP-1-UPB1. 

 

Glede vaše navedbe v prijavi, da vam je bila kršena pravica do varstva vaših osebnih 

podatkov na način, da je uslužbenka pri Informacijskem pooblaščencu vaše elektronsko 

pismo brez vaše osebne privolitve poslala naprej na dvainosemdeset elektronskih 

naslovov in po vaših navedbah na ta način razkrila vaš osebni podatek brez vaše 

privolitve drugim, pa vam državna nadzornica pojasnjuje, da je vaš elektronski naslov 

silvester.surla@revija-reporter.si vaš službeni naslov kot urednika revije Reporter in se 

torej v konkretnem primeru ne posega v vašo zasebnost in integriteto, četudi vaše 

osebno ime (razvidno iz elektronskega naslova poslanega elektronskega sporočila) ni 

izključeno iz pojma »zasebnost« v smislu določbe 6. člena ZVOP-1-UPB1 in člena 8 

Evropske Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vaše osebno 

ime (ime in priimek) namreč ne predstavlja varovanega osebnega podatka, saj ste  

konkretnem primeru nastopali kot novinar, ki v zvezi s predmetno zadevo obvešča 

javnost. Poleg tega je vaše osebno ime tudi javno objavljeno (razkrito) na spletni strani 

revije Reporter, kjer delo opravljate v vlogi odgovornega urednika. Državna nadzornica 

v zvezi s povedanim poudarja, da v funkciji izvajanja vašega dela ni kršena vaša 

zasebnost in dostojanstvo (primarno 1. člen ZVOP-1-UPB1). Razkritje vašega imena 

in priimka drugim ne more dejansko in resnično ogroziti varstva vaše zasebnosti in 

vaše integritete, saj samo ime, ki je bilo razkrito v službenem elektronskem naslovu 

ostalim kolegom novinarjem, v okviru opravljanja vašega (novinarskega) dela pri reviji 

Reporter, ne pomeni take grožnje, vaša zasebnost in integriteta pa tudi nista ogroženi.  
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Če je jasno razvidno, da gre pri neki komunikaciji za poslovno komunikacijo, sam e 

naslov nima statusa varovanega osebnega podatka - za razliko od posegov v 

komunikacijsko zasebnost zaposlenih, ko nekdo (delodajalec ali organ s 

preiskovalnimi pooblastili) želi pregledati celotno vsebino t.i. inboxa ali outboxa in na ta 

način najti poslovno ali drugo komunikacijo, ki jo potrebuje za svoje postopke. Pri tem 

namreč vidi ali prečrpa vse podatke, ki so na disku ali strežniku. Če pa je neka 

komunikacija iz tega že izključena (recimo postane del poslovne dokumentacije 

nekega posla, ali v tem primeru del vhodne pošte pri Pooblaščencu), pa takšen vidik 

prepovedi uporabe osebnih podatkov ne pride več v poštev.   

 

Državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov ob tem navaja tudi primer sodne 

prakse Sodišča prve stopnje, ki je v zadevi, št. T-194/04, z dne 8. 11. 2007, v primeru 

Bavarian Lager Co. Ltd vs Komisija Evropskih skupnosti, odločalo povsem enako. V 

navedenem primeru je sodišče namreč odločilo, da ne gre za kršitev varstva osebnih 

podatkov pri razkritju osebnih podatkov posameznikov, ki so na sestanku sodelovali 

kot predstavniki gospodarskih subjektov, saj na ta način ne more priti do posega v 

njihovo zasebnost in integriteto.  

 

Skladno z navedenimi ugotovitvami ter citiranimi zakonskimi določili je državna 

nadzornica za varstvo osebnih podatkov odločila, da zoper zavezanca ne bo uvedla 

postopka inšpekcijskega nadzora, saj zavezanec kot že zapisano s svojim ravnanjem ni 

kršil določil ZVOP-1-UPB1.  

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

                                                                                                Pooblaščena uradna oseba: 

 

                                                                                                    Sandra VESEL 

   državna nadzornica za 

    varstvo osebnih podatkov 

 

 

 

 

Poslati:   

1. Silvester Šurla, XXXXX, s povratnico,  

2. arhiv, tu. 


