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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s
spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_________sprejel

SK LEP

1.
Razveljavi se sklep št. 1, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel na seji
dne 29. 9. 2011 pod št. 478-12/2011-10, in ki se glasi: »Obrazloţitve sprememb letnih
načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoţenja Mestne občine Nova Gorica
morajo vsebovati vse osebne podatke kot do sedaj.«
2.
Ostali sklepi se preštevilčijo.
3.
Občinska uprava je dolţna članom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
omogočiti vpogled v vse dokumente, na podlagi katerih je bilo pripravljeno gradivo za
mestni svet, ki se nanaša na sprejem Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim nepremičnim premoţenjem Mestne občine Nova Gorica oziroma na spremembe
in dopolnitve teh aktov, vključno z osebnimi podatki fizičnih in pravnih oseb, ki so dali
pobudo oziroma so interesenti za nakup, prodajo ali menjavo predmetnega premoţenja.
Vpogled iz prejšnjega odstavka mora biti omogočen najkasneje naslednji dan po tem, ko
člani mestnega sveta prejmejo vabilo in gradivo za mestni svet.
4.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 478-12/2011
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŢUPAN
.

Številka: 478-12/2011Nova Gorica: 13. oktobra 2011
OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 29. 9. 2011 pod št. 478-12/201110 sprejel (med drugim) tudi sklep št. 1, ki se glasi: »Obrazloţitve sprememb letnih
načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoţenja Mestne občine Nova Gorica
morajo vsebovati vse osebne podatke kot do sedaj.« Izvajanje tega sklepa pomeni, da
mora pripravljavec gradiva v obrazloţitvi predlogov sprememb letnih načrtov pridobivanja
in razpolaganja stvarnega premoţenja navesti ime in priimek ter naslov pobudnika
spremembe, saj je bila do sedaj praksa taka.
Ime in priimek ter naslov so osebni podatki posameznika (1.t. 1. odst. 6. čl. Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 s spremembami, v nadaljevanju: ZVOP1), navajanje le-teh v obrazloţitvi gradiva za MS in na spletu pa se v smislu 3. t. in v
povezavi s 5. t. 6. čl. ZVOP-1 šteje za njihovo obdelavo.
Za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so pravne podlage podane v 9. člen
ZVOP-1, ki se glasi:
»(1) Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi,
da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.
...
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnem sektorju obdelujejo osebni
podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi
pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih
podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za
izpolnjevanje pogodbe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnemu sektorju izjemoma
obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali
obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseţe v upravičen interes
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.«
Pooblastilo za obdelavo oz. za pridobitev osebne privolitve posameznika bi torej moralo
biti določeno v zakonu. Obravnavano tematiko ureja Zakon o stvarnem premoţenju
drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, v nadaljevanju:
ZSPDSLS), ki v 11. členu opredeljuje načrta pridobivanja in razpolaganja kot akta
ravnanja s stvarnim premoţenjem drţave oz. občin, katerih vsebino ureja Uredba o
stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11).
Slednja v 8. in 9. členu določa, da:
1) načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja zajema podatke o:
- okvirni lokaciji;
- okvirni velikosti;
- vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaţa, drugi
objekti, zemljišče);
- predvidenih sredstvih in

- ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.
(2) načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem zajema podatke o:
- identifikacijski oznaki nepremičnine;
- orientacijski vrednosti nepremičnine;
- predvideni metodi razpolaganja in
- obrazloţitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja s posamezno nepremičnino.
Zaključek:


ZSPDSLS ne daje niti dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov pobudnikov
uvrstitve neke nepremičnine v načrt razpolaganja in pridobivanja niti ne
pooblastila za pridobitev osebne privolitve posameznika, iz vsebine uredbe pa je
razvidno, da ti podatki za sprejemanje načrta niso potrebni, saj se njegova
vsebina nanaša na zemljišče, vrednost oz. utemeljenost pridobivanja oz.
razpolaganja, zato bi bilo navajanje imena in naslova pobudnika spremembe kot
zahteva sprejeti sklep MS v nasprotju s 1. odst. 9. člena ZVOP-1;



ob odločanju o sprejetju ali nesprejetju načrta razpolaganja in pridobivanja
stvarnega premoţenja s posameznikom ni sklenjena pogodba, saj je potrebno za
njeno (morebitno) sklenitev še izpeljati predpisane postopke, niti ni navedba
osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev
pogodbe, zato bi bilo navajanje imena in naslova pobudnika spremembe kot
zahteva sprejeti sklep MS v nasprotju s 3. odst. 9. člena ZVOP-1;



z odločanjem o sprejetju ali nesprejetju načrta razpolaganja in pridobivanja
stvarnega premoţenja izvršuje mestni svet nalogo iz 4. člena ZSPDSLS, ki
občinam nalaga, da prodajo ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način
zagotovijo gospodarno rabo premoţenja, ki ga noben upravljavec trajno ne
potrebuje za opravljanje svojih nalog oz. pridobijo tisto premoţenje, ki ga
potrebuje, za izvrševanje teh nalog pa navajanje imena in naslova pobudnika
spremembe ni nujno potrebno, zato bi bilo tako navajanje kot ga zahteva sklep
MS v nasprotju s 4. odst. 9. člena ZVOP-1.

Statut MO Nova Gorica določa v 3. odst. 29. člena, da ţupan zadrţi izvajanje odločitve
mestnega sveta, če meni, da je nezakonita in predlaga mestnemu svetu, da o njej
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer pa mora navesti razloge za zadrţanje.
Ţupan je sklep o zadrţanju izdal dne 11.10.2011 ter dne 13.10.2011 skladno s 6. odst.
33. člena Zakona o lokalni samoupravi o tem obvestil Ministrstvo za javno upravo RS.
V skladu s citiranim členom Statuta MO Nova Gorica predlagam Mestnemu svetu, da
ponovno obravnava sklep št. 1, ki ga je sprejel na seji dne 29.11.2011 pod št. 47812/2011-10, in po opravljeni razpravi sprejme predloţeni sklep.
Pripravil:
Bogdan Ţiţmond Kofol

Matej Arčon
ŢUPAN

