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Številka: 0712-8/2009/2 
Datum:  05.02.2009 
 
 
ga. Marjeta Špik 
elektronski naslov: info@racunovodja.com 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 13.1.2009 prejel vaše elektronsko sporočilo, v 
katerem sprašujete ali smete kot urednica spletnega portala Računovodja.com na omenjenem portalu objavljati 
seznam davčnih zavezancev – namen objave je pomoč podjetjem pri preverjanju ID številk za DDV, naslovov 
podjetij oz. njihove dejavnosti. Podatke pridobivate iz dveh virov in sicer Banke Slovenije: Podatki o 
transakcijskih računih in Davčna uprava Republike Slovenije: Podatki o davčnih zavezancih. 
 
Zanima vas še: 

 Ali smete objavljati podatke v obliki, kot jih objavljate sedaj? 
 Ali morate kakšen podatek izpustiti? 
 Kakšen postopek naj uporabite, kadar želi nekdo izbris svojih podatkov? 

 
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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-
ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem: 
 
 
 
Podatki o pravnih osebah niso osebni podatki, ki jih opredeljuje in ščiti Zakon o varstvu osebnih 
podatkov, zato zanje določila ZVOP-1 ne veljajo. Pooblaščenec nima pristojnosti, da bi presojal ali je 
uporaba navedenih podatkov dopustna, ampak lahko ugotovi le, da njihova obdelava ni v nasprotju z 
določili ZVOP-1.  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
ZVOP-1 je sistemski zakon, ki ureja pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, 
nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi 
osebnih podatkov. Povedano pomeni, da ZVOP-1 poizkuša celostno sistemsko urediti področje varstva osebnih 
podatkov v navedenih primerih. Iz besedila omenjene določbe izhaja, da je varstvo osebnih podatkov del 
širšega področja varstva zasebnosti oziroma tako imenovane informacijske oziroma podatkovne zasebnosti, kar 
je drug naziv za varstvo osebnih podatkov. 
  
Posameznik je v skladu z 2. točko 6. člena ZVOP-1 definiran kot določena ali določljiva fizična oseba, na katero 
se nanaša osebni podatek, pri čemer je fizična oseba 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. 
 
Vendar pa je pri tem potrebno opozoriti, da je v primeru, ko posameznik nastopa kot poslovni subjekt, torej kot  
samostojni podjetnik posameznik, zaradi varnosti pravnega prometa pravica do varstva osebnih podatkov 
posameznika okrnjena in posameznik v funkciji samostojnega podjetnika ne more uživati toliko pravic, kot 
posameznik v funkciji fizične osebe. Na to razlikovanje je opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki 
je v odločbi št. U-I-298/04 med drugim zapisalo, da podatke v registru transakcijskih računov zasebnika ni 
mogoče šteti za osebne podatke, saj se ne nanašajo na fizično osebo kot posameznika, temveč na fizično 
osebo kot osebo, ki opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi. 



 2 

 
Glede na navedeno, predvsem ob upoštevanju navedene odločbe Ustavnega sodišča RS, torej ne gre za 
osebne podatke, kadar gre za podatke, ki so povezani z opravljanjem posameznika v funkciji samostojnega 
podjetnika posameznika. Davčna številka samostojnega podjetnika posameznika je tako neposredno povezana 
z opravljanjem dejavnosti posameznika (torej samostojnega podjetnika), zato v tej funkciji to ni osebni podatek, 
četudi bi šlo za isto davčno številko, kot jo ima sicer posameznik kot fizična oseba. Pri ostalih poslovnih 
subjektih, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06; v nadaljevanju ZGD-1) kot 
osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba) ali kot kapitalske družbe 
(družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba) 
pa se v registrih, poleg podatkov o poslovnih subjektih, pojavljajo zgolj podatki o imenu in priimku zastopnikov 
teh poslovnih subjektov, medtem ko se ostali podatki o zastopnikih (davčna številka, EMŠO, številka TRR) ne 
smejo objavljati. 
 
V skladu z vsem navedenim Pooblaščenec torej ni pristojen za nadzor nad podatki poslovnih subjektov, pač pa 
zgolj nad obdelavo osebnih podatkov posameznikov. Zaradi tega tudi ne more presojati ali je objava takšnih 
podatkov dopustna, temveč lahko ugotovi le, da ni v nasprotju z določili ZVOP-1.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 

 
Informacijski pooblaščenec: 

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,       
pooblaščenka 

 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- naslovniku, po elektronski pošti; 
- arhiv, tu. 
 


