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Novica s področja dostopa do informacij javnega značaja 
 
 

Aktualna praksa Informacijskega pooblaščenca  
 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je v času od maja 2015 do vključno 
oktobra 2015 sprejel nekaj odmevnih odločitev; v nadaljevanju vam posredujemo 
kratke povzetke primerov, ki so najbolj aktualni za uporabo v praksi, s celotnimi 
odločbami pa se lahko seznanite na naši spletni strani.   
 

MAJ 
 

 

Datum: 05.05.2015 
Naslov: Prosilec - Finančna uprava RS 
Številka: 090-13/2015 
Kategorija: Davčna tajnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava  

 
Prosilec je zahteval podatke o nazivu in naslovu pekarn oziroma objektov, v katerih je 
organ ob skupnem nadzoru z UVHVVR ugotovil nepravilnosti po Zakonu o davčnem 
postopku, Zakonu o davku na dodano vrednost, Zakonu o finančni upravi in Zakonu o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Organ je zahtevo v celoti zavrnil iz razloga 
izjeme davčna tajnost. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je izjema davčna 
tajnost podana le glede podatkov o zaznanih sumih kršitev, kjer organ vodi davčni 
postopek – kršitve: neizdaja računov oz. računi niso vsebovali vseh podatkov, ne vodi oz. 
ne hrani poslovnih knjig ali jih ne vodi na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev 
pravilne davčne obveznosti ter v davčni register niso vpisani ustrezni podatki. Glede 
podatkov, kjer je organ ugotovil sume kršitev zaposlovanja na črno po ZPDZC-1, pa 
izjema davčne tajnosti ni podana, ker sploh ne gre za davčni postopek. Prav tako niso 
izpolnjeni pogoji za nobeno drugo izjemo od prostega dostopa do informacij javnega 
značaja po ZDIJZ. 
 

Datum: 08.05.2015 
Naslov: Ebesede, d.o.o. - Ministrstvo za kulturo 
Številka: 090-17/2015 
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2516&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-13%2F2015&cHash=3aa9866b0b4e754c8c5288b0cb7d4400
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2520&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-17%2F2015&cHash=fd26969801c1cbb90efd637bfb5cf46c


 
Prosilec je od organa zahteval vpogled v celotno dokumentacijo projekta prevoda 
Korana. Organ mu je del dokumentacije posredoval, v njem pa prekril osebne podatke in 
podatke, ki naj bi predstavljali poslovno skrivnost. V preostalem delu je organ zahtevo 
prosilca zavrnil zaradi poslovne skrivnosti. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je 
organ neutemeljeno prekril velik del informacij, saj ne gre za varovane osebne podatke 
niti za poslovno skrivnost. V tem delu je IP odločbo organa odpravil in organu naložil, naj 
prosilcu posreduje tudi ta del informacij. Delno je IP ugotovil, da je odločba organa 
pravilna. V tem delu je pritožbo prosilca zavrnil kot neutemeljeno. 
 

Datum: 08.05.2015 
Naslov: GIP Elite d.o.o. - Upravna enota Krško 
Številka: 090-225/2014 
Kategorija: Avtorsko delo, Okoljski podatki, Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je od organa med drugim zahteval vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za 
kompostarno vključno s projektno dokumentacijo (PGD). Organ je prosilcu omogočil 
delni dostop do dokumentov, in sicer na način, da prosilec lahko vpogleda in si 
fotokopira dokumente, zavrnil pa v delu, ki se nanaša na fotokopiranje arhitekturnega 
dela projektne dokumentacije. Na odločbo organa se je pritožil stranski udeleženec in 
zatrjeval, da zahtevani podatki predstavljajo njegovo poslovno skrivnost. IP je v 
pritožbenem postopku ugotovil, da se zahtevana dokumentacija nanaša na odpadke in 
posege v okolje zaradi gradnje objekta za predelavo odpadkov, glede teh podatkov pa ne 
velja nobena izmed izjem od prostega dostopa, ki so naštete v prvem odstavku 6. člena 
ZDIJZ, torej tudi izjema poslovne skrivnosti v konkretnem primeru ne pride v poštev. 2. 
alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ namreč določa, da se ne glede na določbe prvega 
odstavka (torej ne glede na taksativno določene izjeme od prostega dostopa) dostop do 
informacije dovoli, če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v 
obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa 
zakon, ki ureja varstvo okolja. 
 

Datum: 14.05.2015 
Naslov: novinar Miran Lesjak, Dnevnik - Slovenski državni holding d.o.o. 
Številka: 090-47/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Mediji, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti 
Status: Delno odobreno 
Povezava  
 
Medij je zahteval odgovore na vprašanja v zvezi s finančnim svetovalcem pri prodaji 
delnic Telekom d.d. Organ je zahtevo pavšalno zavrnil zaradi varstva poslovne skrivnosti, 
pri čemer ni presojal, ali gre za podatke v zvezi s porabo javnih sredstev. IP je v 
pritožbenem postopku ugotovil, da odgovori na prosilčeva vprašanja le deloma izhajajo 
iz dokumentov, da pa ti dokumenti sicer izpolnjujejo subjektivni kriterij poslovne 
skrivnosti. Glede odgovorov na vprašanja, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene s finančnim 
svetovalcem, in zapisnika o izbiri finančnega svetovalca, je IP ugotovil, da je treba 
prosilcu dovoliti dostop, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev. Glede prosilčevih 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2428&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-225%2F2014&cHash=09abdcc62d1c5d14d8b9ffa9d5397f15
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2548&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-47%2F2015&cHash=f67e10ee2a3e21f24dbff85768dc7b56


vprašanj, ki se nanašajo na neizbrane ponudnike, pa je IP po izvedenem testu interesa 
javnosti, ugotovil, da je organ v tem delu ravnal pravilno, ker je zahtevo prosilca zavrnil. 
 

Datum: 20.05.2015 
Naslov: Prosilec - Ministrstvo za zunanje zadeve 
Številka: 090-9/2015 
Kategorija: Tajni podatki, Test interesa javnosti 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec iz Anglije je zaprosil za pridobitev več dokumentov, ki se vsebinsko nanašajo na 
omejevalne ukrepe zoper Rusko federacijo. Organ je v enem delu zahtevo zavrnil, ker so 
dokumenti (gre za depeše) označeni s stopnjo tajnosti "interno" (izjema po 1. točki 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ) ter se subsidiarno skliceval tudi na izjemo po 45.a členu 
Zakona o zunanjih zadevah. IP je ugotovil, da dokumenti (gre za stališča, predloge, 
mnenja in pogovore o razmerah, ukrepih in posledicah krize v Ukrajini in bližnjem 
vzhodu) tako po formalnem kot tudi po materialnem kriteriju ustrezajo definiciji tajnih 
podatkov. IP je še ugotovil, da ni podanih tehtnih razlogov za uporabo testa interesa 
javnosti in uporabe posebnih določb Zakona o tajnih podatkih o delni tajnosti. 
 

Datum: 22.05.2015 
Naslov: Prosilec - Mestna občina Maribor 
Številka: 090-290/2014 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je od organa zahteval vpogled v zapisnike vseh političnih strank in list, ki so 
prijavile kandidate za volitve 2014 v Mestni občini Maribor. Organ je prosilcu dostop do 
navedenih zapisnikov zavrnil iz razloga varstva osebnih podatkov. Prosilec je v pritožbi 
zatrjeval, da so bili osebni podatki vseh kandidatov za lokalne volitve 2014 v Mestni 
občini Maribor javno objavljeni in je zato vsako varovanje teh istih podatkov po volitvah 
nesmiselno. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je odločitev organa pravilna, saj ni 
zakonske podlage, ki bi določala, da so osebni podatki, navedeni na predmetnih 
zapisnikih javni, saj zakon določa javnost le za potrjene liste kandidatov, ne pa tudi za 
zapisnike o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov. Objava osebnih podatkov iz 
predmetnih zapisnikov bi bila namreč v nasprotju z načelom namenskosti obdelave 
osebnih podatkov, kot izhaja iz 16. člena ZVOP-1, ki pravi, da se osebni podatki lahko 
zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi 
bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. 
 

Datum: 27.05.2015 
Naslov: Tomaž Klipšteter, novinar Dnevnika - Mariborski vodovod d.d. 
Številka: 090-148/2015 
Kategorija: Javna naročila, Poslovna skrivnost, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2512&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-9%2F2015&cHash=e026b11d13db4f1bdddd23e4d91ff7a8
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2499&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-290%2F2014&cHash=d7fa797f54ac446b0191c0929da148ed
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2658&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-148%2F2015&cHash=34dd3960c9a7a83c5cd9edf310f6fe51


Medij je zahteval fotokopije vseh dokumentov, ki predstavljajo pravne podlage (razpis, 
zbiranje ponudb, prejete ponudbe in sklenjene pogodbe) v zvezi s posli, ki sta jih Mestna 
občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) in organ sklenila v času županovanja Andreja 
Fištravca s tremi družbami. Ker je organ mediju posredoval le sklenjene pogodbe, glede 
preostanka zahteve (razpis, zbiranje ponudb, prejete ponudbe) pa ni odločil, je IP zadevo 
prevzel v odločanje. V postopek je pritegnil stranke z interesom in ugotovil, da le manjši 
del dokumentov izpolnjuje pogoje za obstoj izjeme poslovne skrivnosti in varstva 
osebnih podatkov. Večina dokumentacije je namreč javna že neposredno na podlagi 
predpisov s področja javnega naročanja. Z uporabo instituta delnega dostopa je zato 
organu naložil, da mediju posreduje zahtevano dokumentacijo s prekritimi varovanimi 
podatki. 
 

Datum: 28.05.2015 
Naslov: novinarka Suzana Perman, POP TV - Telekom Slovenije d.d. 
Številka: 0902-5/2015 
Kategorija: Ali je organ zavezanec?, Mediji, Poslovna skrivnost 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
Medij je zahteval odgovore na vprašanji, kdo vse ima z zavezancem v zadnjih 5 letih 
sklenjene pogodbe (svetovalne, odvetniške, avtorske, podjemne, drugo) in v kakšni 
vrednosti. Zavezanec je zahtevo medija pavšalno zavrnil z navedbo, da gre za poslovno 
skrivnost. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je medij zavezanec za posredovanje 
informacij za medije po ZMed in da zahtevani odgovori na vprašanja izhajajo iz 
dokumentov, ki pri zavezancu, kot poslovnem subjektu pod prevladujočim vplivom oseb 
javnega prava po ZDIJZ, predstavljajo informacije javnega značaja. IP je nadalje ugotovil 
tudi, da so podatki, ki pomenijo odgovore na vprašanja medija, na podlagi izrecne 
določbe 1. odst. 6.a člena ZDIJZ v povezavi s 3. odst. tega člena absolutno javni, zato je 
izpodbijani odgovor zavezanca odpravil in mu naložil, da mediju posreduje sezname, iz 
katerih izhajajo odgovori na vprašanja. 
 
     JUNIJ 
 
 

Datum: 05.06.2015 
Naslov: novinar Jaka Elikan, Planet TV - KPK 
Številka: 090-68/2015 
Kategorija: Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval dostop do Končnega poročila Komisije za preprečevanje korupcije v 
primeru Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB). Organ je prosilcu omogočil 
delni dostop do končnega poročila in se skliceval na izjemi varstva poslovne skrivnosti in 
varstva osebnih podatkov. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da razlogi za izjemo 
varstva poslovne skrivnosti niso podani, saj gre za podatke, ki v skladu s tretjim 
odstavkom 39. člena ZGD-1 ne morejo biti poslovna skrivnost, ker so po že zakonu javni 
(1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ) in ker gre za podatke o kršitvah zakona ali 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2655&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=0902-5%2F2015&cHash=227de52e31bea5996c16eb652e711571
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2586&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-68%2F2015&cHash=d1a384676e1b1ef7d01aeb0b8c848ce1


dobrih poslovnih običajev. Organ je namreč v zahtevanem poročilu na podlagi določb 
ZIntPK ugotovil korupcijska tveganja v sistemu delovanja DUTB na področjih: zunanji 
izvajalci, kadrovanje in prejemki zaposlenih, interni akti, pravilniki in postopki odločanja 
ter korporativno upravljanje. Nadalje je IP ugotovil, da obstaja zakonska podlaga za prost 
dostop do osebnih podatkov vodstvenega kadra DUTB, saj gre za podatke o porabi javnih 
sredstev (1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ). Kljub temu, da je IP ugotovil, da 
zatrjevani izjemi nista podani, je izvedel test interesa javnosti, ki odločitev IP samo 
podkrepi. V konkretnem primeru prevlada interes javnosti za razkritje informacij nad 
izjemo varstva osebnih podatkov in izjemo varstva poslovne skrivnosti, saj bo odprtost 
teh podatkov pripomogla k večji odgovornosti države do državljanov in bo vodila v bolj 
transparentno politiko, ki jo država in DUTB izvajata na področju kadrovanja in 
upravljanja DUTB. 
 

Datum: 15.06.2015 
Naslov: prosilec - Občina Škofja Loka 
Številka: 090-102/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval, da mu organ v elektronski obliki posreduje koncesijske pogodbe z 
vsemi aneksi z Loško komunalo za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje vode ter zbiranje in 
ravnanje z odpadki. Organ je zahtevo zavrnil v delu, ki se nanaša na  poglavje 7. PLAČILA, 
točke XIII, XIV., XV. in XVI. iz koncesijskih pogodb s pripadajočimi aneksi. V pritožbenem 
postopku je IP odločil, da podatkov iz koncesijske pogodbe in aneksov k tej pogodbi že 
po vsebini ni mogoče določiti za poslovno skrivnosti, ker gre za podatke, ki so javni že na 
podlagi zakona, saj so povezani s porabo javnih sredstev pa tudi z opravljanjem javne 
funkcije (tretji odstavek 39. člena ZGD-1 v povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ZDIJZ). 
 

Datum: 16.06.2015 
Naslov: Občina Dol pri Ljubljani - Direkcija RS za infrastrukturo 
Številka: 090-138/2015 
Kategorija: Avtorsko delo, Osebni podatek 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilka je od organa zahtevala posredovanje dokumentacije v zvezi z delno zaprtim 
mostom na glavni cesti Ljubljana – Litija. Organ je zahtevi prosilke delno ugodil tako, da ji 
je v delu v katerem zahtevani dokumenti predstavljajo avtorsko delo omogočil vpogled v 
dokumente in ni posredoval fotokopij dokumentov. Zoper odločbo je prosilka vložila 
pritožbo, ker zahtevane informacije niso avtorsko delo. IP je pritožbo prosilke zavrnil, ker 
je ugotovil, da sporni dokumenti predstavljajo avtorsko delo, materialna pravica 
reproduciranja pa na organ ni bila prenesena. IP je po uradni dolžnosti odpravil odločbo 
organa v delu v katerem organ ni uporabil materialnega predpisa, ki se nanaša na 
varovane osebne podatke.  
 
 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2608&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-102%2F2015&cHash=2279875f6cef761e79591583ed6de58b
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2645&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-138%2F2015&cHash=4cdd07176b82efd75b918039076cbbc4


Datum: 16.06.2015 
Naslov: prosilec - Upravna enota Škofja Loka 
Številka: 090-103/2015 
Kategorija: Okoljski podatki, Osebni podatek, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je 
zahteval vpogled v dokumentacijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo Linije 2 podjetja Knauf Insulation. Organ je zahtevo prosilca zavrnil in v 
odločbi navedel, da gre pri zahtevanih podatkih za poslovno skrivnost. Prosilec se je 
zoper odločbo pritožil.  V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je pritožba prosilca 
delno utemeljena. IP je ugotovil, da zahtevani podatki sicer predstavljajo poslovno 
skrivnost po subjektivnem kriteriju, da pa je Knauf Innsulation kot poslovno skrivnost 
označil tudi podatke, ki po zakonu predstavljajo okoljske podatke in ne morejo biti 
poslovna skrivnost podjetja. Na podlagi navedenega je IP pritožbi prosilca delno ugodil in 
naložil organu naj prosilcu posreduje anonimizirane zahtevane podatke s katerimi 
razpolaga. V delu, ki se nanaša na varovane osebne podatke, je IP pritožbo prosilca 
zavrnil. 
 

Datum: 23.06.2015 
Naslov: Civilna iniciativa Laze pri Dolskem - Direkcija RS za infrastrukturo 
Številka: 090-130/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Avtorsko delo 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilka je zahtevala, da ji organ posreduje elektronsko kopijo strokovne podlage 
radijskega planiranja v zvezi s projektom vzpostavitve GSM-R sistema na slovenskem 
železniškem omrežju. Posredovanje strokovne podlage v elektronski obliki je organ 
zavrnil zaradi varstva avtorskih pravic, je pa prosilki omogočil dostop z vpogledom. IP je v 
pritožbenem postopku ugotovil, da je strokovna podlaga res avtorsko delo, varovano po 
ZASP, zato je organ ravnal pravilno, ker je prosilki omogočil dostop zgolj z vpogledom, ne 
pa tudi s posredovanjem elektronske kopije dokumenta. Prosilka je zahtevala, da je iz 
tega dokumenta razvidno, kakšne so alternativne možnosti radijskega planiranja, 
zemeljske in vodne strukture tal, cestna dostopnost, električne povezave in lastništvo 
zemljišč vzdolž celotnega železniškega sistema, ki je bil radijsko planiran. IP je ugotovil, 
da je organ ravnal pravilno, ker je zahtevo prosilke tudi v tem delu zavrnil, ker s takim 
dokumentom ne razpolaga - iz strokovne podlage ti podatki namreč ne izhajajo, organ 
pa dokumentov na podlagi ZDIJZ ni dolžan na novo ustvarjati ali dopolnjevati zgolj zaradi 
zahteve prosilca. 
 

Datum: 24.06.2015 
Naslov: Prosilec - MJU 
Številka: 090-78/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
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https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2637&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-130%2F2015&cHash=2aa08ca700e07dd9a466962380e8649a
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2595&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-78%2F2015&cHash=a15112cd0bcbc172b3496c38f2bcbeb8


 
Prosilec je od organa zahteval posredovanje podatkov o članih komisije (ime, priimek, 
delovna funkcija in izobrazba), ki so reševali vloge kandidatov za delovno mesto 
generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju UIKS), o 
tem, kdo je sestavil oz. imenoval člane komisije in seznam oseb (ime in priimek, poklicna 
strokovnost – izobrazba), ki so se kot kandidati prijavili na razpis za generalnega 
direktorja UIKS. Organ je zahtevi prosilca, razen v delu, ki se nanaša na neizbrane 
kandidate, ugodil. Prosilec se je na odločitev organa pritožil in navedel, da ni prejel 
podatka o delovni funkciji in izobrazbi predsednice natečajne komisije, da ni prejel 
podatka o tem, kdo je imenoval člane posebne natečajne komisije in da ni prejel 
podatkov o neizbranih kandidatih, ki so se prijavili na mesto generalnega direktorja UIKS. 
IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je bila pritožba prosilca v delu, ki s nanaša na 
sestavo Uradniškega sveta utemeljena in je organu naložil posredovanje dokumentov o 
sestavi le-tega. V preostalem delu je IP pritožbo prosilca zavrnil, saj je organ prosilcu 
zahtevane dokumente že posredoval oz. z dokumenti ne razpolaga. IP je ugotovil tudi, da 
je bila odločitev organa, da so osebni podatki neizbranih kandidatov za razpisano 
delovno mesto varovani osebni podatki, pravilna in zakonita. 
 

Datum: 26.06.2015 
Naslov: Servier Pharma d.o.o. - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 
Številka: 090-65/2015 
Kategorija: Notranje delovanje organa, Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Test 
interesa javnosti 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval mnenje in zapisnik interne koordinacijske skupine organa ter celotno 
dokumentacijo, uporabljeno s strani organa pri oblikovanju končne odločitve o 
medsebojni zamenljivosti zdravil. Organ je zahtevo v celoti zavrnil na podlagi izjem 
varstva poslovne skrivnosti, osebnih podatkov in notranjega delovanja organa ter 
dejstva, da interes javnosti ni izkazan. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je treba 
pritožbo glede dostopa do dokumentov, ki jih 68. člen Zakona o zdravili določa kot 
poslovno skrivnost, zavrniti, saj gre za izjemo varstva poslovne skrivnosti. IP pa je 
pritožbi delno ugodil v delu, ki se nanaša na mnenje in zapisnik interne koordinacijske 
skupine organa, saj je ugotovil, da razlogi za izjemo notranjega delovanja organa niso 
podani. V tem delu je organu naložil, da mora prosilcu posredovati zapisnik in mnenje, 
pri čemer mora prekriti varovane osebne podatke ter poslovno skrivnost.  
 

JULIJ   
 
 

Datum: 06.07.2015 
Naslov: prosilec - Elektro Ljubljana 
Številka: 0902-8/2015 
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2570&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-65%2F2015&cHash=c2ae2e08606ecc349fb4d1a6aeabca88
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2691&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=0902-8%2F2015&cHash=ca288d4411bc231a3e97a54e3cfbce11


Prosilec je od zavezanca zahteval dostop do pogodb, ki jih ima zavezanec sklenjene z 
Občino Žužemberk od leta 2005 dalje. IP je ugotovil, da informacijo javnega značaja 
predstavlja le pogodba, s katero je zavezanec (neodplačno) pridobil lastninsko pravico na 
izvedenih gradbenih delih in vgrajenem materialu (kabli, montažni material), ki so 
premičnine. Glede preostalih pogodb, je IP ugotovil, da je zavezanec z njimi pridobil 
služnostno pravico na nepremičninah, kar pomeni, da ne gre niti za pridobivanje 
stvarnega premoženja (ker ni pridobil lastninske pravice na nepremičninah) niti za 
razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem (ker zavezanec nima sam lastninske 
pravice na nepremičninah, ki so predmet teh pogodb). 
 

Datum: 06.07.2015 
Naslov: Kovinastroj servis d.o.o. - Osnovna šola dr. Vita Kraigherja 
Številka: 090-95/2015 
Kategorija: Javna naročila, Kršitev postopka, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval dostop do dokumentov v zvezi z javnim naročilom za dobavo in 
montažo energijsko učinkovite opreme za prenovo centralne kuhinje v osnovni šoli. 
Izrecno je po ZDIJZ zahteval tudi vpogled v dejansko dobavljeno opremo, torej vpogled v 
samo kuhinjo. Organ je zahtevo v celoti zavrnil. IP je ugotovil, da je organ ravnal pravilno 
v delu, v katerem je zavrnil vpogled v dejansko dobavljeno opremo, saj oprema tudi ob 
najširši interpretaciji ne sodi pod definicijo informacije javnega značaja. V preostalem 
delu je IP ugotovil, da je organ napravil bistvene kršitve določb postopka, saj se ni 
opredelil do konkretnih dokumentov in izjem, zato odločbe ni mogoče preizkusiti. Organ 
tudi ni upošteval določb ZGD-1 in ZJN-2 v zvezi z izjemo poslovne skrivnosti in se je 
napačno skliceval na dejstvo, da je prosilec že vpogledal v dokumente po ZJN-2 kot 
neizbrani ponudnik. Bistveno kršitev predstavlja tudi sklicevanje organa, da zahteva 
prosilca ni bila dovolj določna, saj bi moral organ v primeru nejasnosti prosilca pozvati na 
dopolnitev. IP je zadevo vrnil v ponovno odločanje in organu dal napotke za ponovljeni 
postopek. 
 

Datum: 07.07.2015  
Naslov: novinarka Vesna Zadravec, RTV Slovenija - Telekom Slovenije 
Številka: 0902-17/2014/22 
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost, 
Odločbe po sodbah Upravnega sodišča 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
IP je po sodbi sodišča ponovno odločal o zahtevi prosilke za dostop do podatkov o 
novinarjih, medijskih hišah, javnih uslužbencih in političnih strankah, ki jih je zavezanec 
sponzoriral ali jim je doniral naprave ali storitve (npr. telefone ali impulze). Zavezanec je 
zahtevo zavrnil, ker s takšnimi subjekti ni sklenil nobene sponzorske ali donatorske 
pogodbe. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da so bistveni elementi sponzorskih 
pogodb: 1) pričakovana vzajemna korist sponzorja in sponzoriranca; 2) sponzorjev 
namen promocije ali uveljavitve svojega imena, firme, blagovne znamke, podobe, 
dejavnosti ali izdelka ali izvedba tržne analize (test marketing) in 3) značilnost 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2600&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-95%2F2015&cHash=a6ff2381656391a9affa5fea15b34f96
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2692&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=0902-17%2F2014&cHash=9cfd42db76971eefb3bb3235bf4c0390


sponzorirančeve protistoritve, da v razmerju do sponzorjevega prispevka potencialno 
lahko doseže promocijo ali uveljavitev sponzorjevega imena, firme, blagovne znamke, 
podobe, dejavnosti ali izdelka ali mu priskrbi rezultate tržne analize ali uporabniške 
izkušnje (test marketing). Na drugi strani je IP ugotovil, da nikakor niso bistveni elementi 
sponzorstva: - obličnost; - poimenovanje; - kdo ali kaj je sponzoriranec; - vrsta in oblika 
sponzorjevega prispevka; - vrsta, oblika in narava sponzorirančeve protistoritve; - 
dejanski učinek, ki ga ima sponzorjev prispevek oziroma sponzorirančeva protistoritev; - 
dejanska izpolnitev pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma dejstvo, da 
stranke so ali niso izkoriščale svojih pravic, ki izhajajo iz pogodbe; - nepovratnost 
sponzorjevega prispevka; - izraz v širši javnosti. Glede na te kriterije je presodil, da 
različni obrazci za dodelitev darila ali testne naprave ter najemne pogodbe za brezplačno 
uporabo testnih naprav pomenijo sponzorske oziroma donatorske posle, ali vsaj pravne 
posle z enakimi učinki. 
 

Datum: 08.07.2015 
Naslov: Medisanus d.o.o. - Zavod RS za transfuzijsko medicino 
Številka: 090-117/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Ali gre za zlorabo pravice?, Poslovna skrivnost, 
Stroški 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilka je zahtevala dostop do podatkov o količini plazme, poslane v predelavo 
stranskemu udeležencu, in količini prodanih zdravil iz predelane plazme. Organ je 
zahtevo zavrnil zaradi varstva poslovne skrivnosti stranskega udeleženca. IP je ugotovil, 
da organ opravlja dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi, ne glede na 
predvideni namen uporabe, ter preskrbo z zdravili iz krvi in krvnimi izdelki, ki jih iz krvnih 
sestavin industrijsko izdelujejo za to dejavnost specializirane pravne oziroma fizične 
osebe, izključno kot javno službo in da se zahtevani podatki nanašajo primarno na 
izvajanje javne službe. IP je presodil, da stranski udeleženec ni izkazal obstoja poslovne 
skrivnosti. Prosilka sama krije stroške postopka, ne glede na to, da je bila odločitev 
prvostopnega organa napačna. 
 

Datum: 09.07.2015 
Naslov: Vertigo zavod za kulturne dejavnosti - Ministrstvo za kulturo 
Številka: 090-97/2015 
Kategorija: Tajni podatki 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
V obravnavanem primeru je organ zavrnil dostop do dopisa Slovenskega filmskega 
centra št. IDOP 865/14, z dne 22. 4. 2014, zaradi izjeme tajnih podatkov. V pritožbenem 
postopku je IP ugotovil, da zahtevana informacija vsebuje podatke iz postopkov v zvezi s 
sofinanciranjem projektov na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture. Gre za vsebino, ki se nedvomno ne nanaša na tista interesna področja 
države, ki jih je ZTP v 5. členu opredelil kot posebej občutljiva oziroma takega pomena, 
da jih je ob izpolnjevanju nadaljnjih pogojev, mogoče varovati s stopnjo tajnosti. Zato je 
IP odločil, da ni prav nobenega razloga, da bi zahtevan dokument lahko ali moral nositi 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2623&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-117%2F2015&cHash=7ef8c6c4fdd6a4ff60dbe2c2bb3e10bb
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2603&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-97%2F2015&cHash=42ac3fba8d7ab63019523b44c33d4834


kakršnokoli stopnjo tajnosti, poleg tega pa tudi ni izpolnjen materialni pogoj za obstoj 
tajnega podatka, ki ga zahteva ZTP. IP je po uradni dolžnosti preizkusil, ali so v 
konkretnem primeru morebiti podane še druge izjeme po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ 
ter ugotovil, da slednje niso podane, niti jih ni zatrjeval organ. 
 

Datum: 14.07.2015 
Naslov: prosilec - Ministrstvo za okolje in prostor 
Številka: 090-108/2015 
Kategorija: Okoljski podatki, Osebni podatek, Poslovna skrivnost 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je od organa zahteval poročilo o okoljskem skrbnem pregledu Cinkarne Celje. 
Organ je zahtevo prosilca zavrnil z obrazložitvijo, da Cinkarna Celje k posredovanju 
poročila ni podala soglasja. Cinkarna Celje je v pritožbenem postopku navedla, da 
zahtevani dokumenti predstavljajo njeno poslovno skrivnost. IP je v pritožbenem 
postopku ugotovil, da soglasje stranskega udeleženca ni pogoj za posredovanje 
informacije javnosti po ZDIJZ. Prav tako je ugotovil, da zahtevana dokumentacija v celoti 
predstavlja podatke glede emisij v okolje in podatke o obremenitvi okolja, ti podatki pa 
so na podlagi 2. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ javni, ne glede na taksativno 
določene izjeme od prostega dostopa. Tudi 13. člen Zakona o varstvu okolja določa, da 
so okoljski podatki javni, podatki, ki so po zakonu javni, pa se ne morejo določiti za 
poslovno skrivnost. Ker je v širšem javnem interesu, da se javnosti predstavi pregledno 
in odprto poročilo, je IP pritožbi prosilca delno ugodil in organu naložil posredovanje 
zahtevanega poročila s prekritimi varovanimi osebnimi podatki. 
 

Datum: 14.07.2015 
Naslov: prosilec - JKP Čista narava d.o.o. 
Številka: 090-104/2015 
Kategorija: Ali gre za delovno področje organa?, Notranje delovanje organa, Osebni 
podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval dostop do zapisnikov sej nadzornega odbora organa. Organ je 
zahtevo v celoti zavrnil, z obrazložitvijo, da se zapisniki nanašajo le na njegovo tržno 
dejavnost, da ne predstavljajo informacije javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ in da bi z 
njihovim razkritjem prišli do motenj v delovanju organa. IP je v pritožbenem postopku 
ugotovil, da je organ zavezanec tako na podlagi 1. člena ZDIJZ (kot izvajalec javne službe) 
in na podlagi 1.a člena ZDIJZ (ker je v 100 % lasti občine). Nadalje je ugotovil, da se 
zahtevani zapisniki v določenih delih nanašajo tudi na izvajanje gospodarskih služb, za 
opravljanje katerih je bil organ ustanovljen, in je (ob odsotnosti izjem od prostega 
dostopa) prosilcu treba omogočiti delni dostop do zapisnikov. Organ ni onkraj dvoma 
izkazal, da bi z razkritjem zapisnikov nastale motnje pri njegovem delovanju. 
 
 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2614&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-108%2F2015&cHash=b494d169bcfeafcebd71d31c82e2dc5f
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Datum: 15.07.2015 
Naslov: Revidicom Revizijska družba d.o.o. - Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 
Številka: 090-114/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval določene dokumente iz dokumentacije, ki so je dolžne revizijske 
družbe predložiti organu v okviru obveznega letnega poročanja. Prosilec je že v zahtevi 
navedel, da želi anonimizirane podatke, tako da iz njih ne bo razvidno na katero 
revizijsko družbo se podatki nanašajo in v kateri družbi so revizijske družbe opravile 
revizijo. Organ je zahtevo zavrnil, ker dokument v obliki, kot jo zahteva prosilec ne 
obstaja in ker bi se s temi dokumenti kljub anonimizaciji, kot jo zahteva prosilec, razkrile 
poslovne skrivnosti revizijskih družb (to je organ utemeljeval z obstojem možnosti 
nastanka občutne škode na podlagi 2. odst. 39. čl. ZGD-1). IP je zavrnil ugotovitev 
organa, da dokument ne obstaja in potrdil ugotovitev, da iz dokumentov izhajajo 
poslovne skrivnosti revizijskih družb, ki pa jih kljub anonimizaciji, kot jo zahteva prosilec, 
ne bi bilo mogoče ohraniti zaupne in pritožbo zaradi obstoja izjeme po 2. odst. 6. čl. 
ZDIZ, zavrnil. 
 

Datum: 15.07.2015 
Naslov: novinar Jure Brankovič, RTV SLO - Ministrstvo za zunanje zadeve 
Številka: 090-82/2015 
Kategorija: Tajni podatki, Osebni podatek, Notranje delovanje organa 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilec je organu zastavil novinarko vprašanje v zvezi z opravljenim nadzorom nad 
delom Veleposlaništva RS v Parizu. Organ je zahtevo prosilca v celoti zavrnil iz razloga 
izjem varstva tajnega podatka in notranjega delovanja. V pritožbenem postopku je IP 
ugotovil, da odgovor na vprašanje izhaja iz Poročila o nadzoru v Veleposlaništvu 
Republike Slovenije v Parizu. Pri pregledu Poročila je IP ugotovil, da se vsebina Poročila v 
večjem delu ne nanaša na tista interesna področja države, ki jih je Zakon o tajnih 
podatkih (ZTP) opredelil kot posebej občutljiva oziroma takega pomena, da jih je ob 
izpolnjevanju nadaljnjih pogojev, mogoče varovati s stopnjo tajnosti. Ker v tem delu 
Poročila ne gre za tajne podatke, je IP organu naložil umik stopnje tajnosti interno in 
posredovanje Poročila prosilcu, pri čemer mora predhodno prekriti varovane osebne 
podatke. Glede dela Poročila, ki se nanaša na varnostno-tehnično delovanje in tajne 
podatke je IP ugotovil, da je utemeljeno označen kot tajni podatek, saj bi razkritje teh 
informacij lahko ogrozilo zagotovitev varnosti osebja, opreme in dokumentov, ki se 
nanašajo na zunanje zadeve, kar posledično pomeni ne samo oteženo, ovirano ali celo 
onemogočeno izvajanje nalog organa, temveč bi razkritje teh podatkov povzročilo 
škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi. IP je še 
ugotovil, da glede podatkov iz Poročila, ki niso tajni podatki, tudi nista  kumulativno 
izpolnjena oba pogoja, ki ju za obstoj izjeme po 11. točki prvega odstavka 6. člena določa 

ZDIJZ, kar pomeni, da izjema notranjega delovanja ni podana.   
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Datum: 23.07.2015 
Naslov: Mladinska knjiga trgovina d.o.o. - Javna agencija za varstvo konkurence 
Številka: 090-61/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost, Dokument v izdelavi 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

V obravnavanem primeru je organ prosilcu delno zavrnil dostop do odločbe Javne 
agencije RS za varstvo konkurence, opr. št. 306-44/2010-171 z dne 13. 10. 2014, in sicer 
na način, da je v določenih delih izločil osebne podatke in poslovne skrivnosti. V 
pritožbenem postopku je IP primarno ugotovil, da je predmet presoje informacija, ki je 
del postopka, za katerega ZPOmK-1 Z, v primeru zahteve za dostop do informacij javnega 
značaja, izrecno zahteva drugačno obravnavo, zato je v nadaljevanju presojal dostop do 
zahtevane informacije z vidika specifičnosti ureditve dostopa do informacij javnega 
značaja po ZPOmK-1. IP je ugotovil, da je organ v izpodbijani odločbi podrobno utemeljil 
in obrazložil razloge, zaradi katerih je določene podatke, ki jih je stranski udeleženec 
MKT označil kot poslovno skrivnost, prekril, za druge pa odločil, da se dostop do njih 
odobri, zato je v tem delu v celoti sledi obrazložitvi organa. V obravnavanem primeru so 
informacije prepletene z ugotovitvami, ki so relevantne v postopku po ZPOmK-1, na 
podlagi katerega se po uradni dolžnosti in v javnem interesu ugotavljajo kršitev po 
ZPOmK-1. Po oceni IP je organ pravilno zaključil, da informacije (določeni deli odločbe), 
ki izkazujejo kršitev zakona, ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, saj ne zadevajo 
samo organa in udeleženih strank, temveč predstavljajo odločbo, ki je bila izdana v 
javnem interesu. Dejstva, ugotovljena v taki odločbi, zato ne morejo biti v celoti 
označena kot poslovna skrivnost posamezne stranke postopka. Glede zatrjevanje izjeme 
iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ pa je IP opozoril, da se na navedeno izjemo 
lahko sklicuje zgolj organ, ki ima dokument v izdelavi. Gre torej za izjemo, ki neposredno 
ščiti organ oziroma zavezanca za dostop do informacij javnega značaja (na pa drugih 
strank postopka). Ker se organ v obravnavanem primeru na to izjemo ni skliceval, tudi 
stranski udeleženec MKT pri sklicevanju nanjo ne more biti uspešen. 

Datum: 31.07.2015 
Naslov: prosilec - Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca, Nova Gorica 
Številka: 090-153/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Prosilec je zahteval dostop do "posnetka magnetograma" redne seje sveta zavoda, organ 
pa je njegovo zahtevo v celoti zavrnil. Iz obrazložitve odločbe organa izhaja, da 
magnetogrami seje ne nastajajo, glede posnetka pa je prosilca povabil na poslušanje v 
prostorih organa. IP je ugotovil, da je organ zadevo rešil pravilno, vendar obrazložil z 
napačnimi razlogi. Ker besedna zveza "posnetek magnetograma" ni smiselna, je IP po 
pregledu dokumentacije ugotovil, da je bila volja prosilca pridobiti kopijo zvočnega 
posnetka. Ta pa po presoji IP vsebuje varovane osebne podatke, saj iz glasu posameznika 
izhajajo tudi njegovi biometrični in drugi varovani osebni podatki. Zato za dostop do 
posnetka ni pravne podlage, prav tako pa ni mogoče uporabiti določbe o javnosti 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2566&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-61%2F2015&cHash=bf0593ff4625152b290bbf1ea6a99cf0
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2665&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-153%2F2015&cHash=f8c66884729c5709ea34b45e741b22ca


podatkov, ki se nanašajo na javne uslužbence in javne funkcionarje (3. odstavek 6. člena 
ZDIJZ). 

AVGUST 
 
 

Datum: 05.08.2015 
Naslov: Tina Kristan, novinarka Dela - Institut Jožef Štefan 
Številka: 090-139/2015 
Kategorija: Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilka je  od organa zahtevala seznam tistih zaposlenih, s katerimi je imel organ na dan 
1. 4. 2015, v skladu z ZUJF, sklenjene dogovore o nadaljevanju dela, kljub temu, da 
izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev. Organ je njeno zahtevo zavrnil, s 
sklicevanjem na varstvo osebnih podatkov. IP je pritožbi prosilke ugodil, ker je ugotovil, 
da gre za podatke, ki so neposredno povezani z delovnim razmerjem teh javnih 
uslužbencev. Iz prvega in drugega odstavka 188. člena ZUJF jasno izhaja, da javnemu 
uslužbencu, ki izpolnjuje v zakonu odločene pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, pogodba o zaposlitvi preneha, razen če se delavec in javni uslužbenec, zaradi 
zagotovitve nemotenega delovnega procesa, dogovorita za nadaljevanje delovnega 
razmerja. Iz zakonske dikcije tretjega odstavka 188. člena ZUJF ob tem nedvomno sledi, 
da sklenitev dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja ni pravica zaposlenega (ali 
organa) – ampak morajo biti za to izpolnjeni zakonski pogoji (da je to potrebno zaradi 
nemotenega delovnega procesa oz. zaradi nemotenega opravljanja javnopravnih nalog, 
ki jih izvaja organ). Povedano drugače, sklenitev predmetnih sporazumov in podaljšanje 
delovnega razmerja tem javnim uslužbencem je odraz potreb iz dela in je torej v zvezi z 
opravljanjem dela teh javnih uslužbencev.  

Datum: 21.08.2015 
Naslov: prosilka - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 
Številka: 090-179/2015 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

 
Prosilka je na organ naslovila zahtevo v kateri je navedla, da želi pridobiti uradne 
zaznamke opravljenih razgovorov z obsojenci, iz katerih je strokovna delavka črpala 
elemente predmetnega zapisa posameznikovih (naveden z imenom in priimkom) 
osebnih karakteristik. Organ je prosilki zavrnil dostop do zahtevane dokumentacije 
zaradi varstva osebnih podatkov. Prosilka je zoper odločbo organa pravočasno vložila 
pritožbo. Organ je pritožbo odstopil v reševanje IP je ocenil, da v obravnavanem primeru 
tudi z institutom delnega dostopa ni mogoče omogočiti dostopa do zahtevanih 
informacij, ne da bi s tem posegli v varovane osebne podatke, saj jih glede na vsebino 
postavljene zahteve ni mogoče izločiti iz dokumenta, na način, ki ne bi ogrozil njihove 
zaupnosti. Odločitev organa je bila torej pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa 
neutemeljena, zato jo je IP na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP zavrnil. 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2646&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-139%2F2015&cHash=ad9514a7b74f674fa9548d6fa19c4af2
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2693&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-179%2F2015&cHash=1e266873c8803e0d5d0d2cd1ae48b763


SEPTEMBER 
 

 

Datum: 01.09.2015 
Naslov: prosilec - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 
Številka: 090-119/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Predmet presoje konkretnega postopka je bila naročniška pogodba in razčlenjeni računi 
opravljenih storitev stacionarne telefonije na ZPKZ Dob pri ponudniku Telekom Slovenije 
d.d v obdobju od 4. 7. 2014 – 3. 3. 2015. Dostop do naročniške pogodbe je organ zavrnil, 
ker z dokumentom ne razpolaga, do razčlenjenih računov pa je prosilcu omogočil delni 
dostop, ker je ocenil, da interne telefonske številke javnih uslužbencev in klicane 
telefonske številke predstavljajo varovane osebne podatke. IP je ugotovil, da organ ne 
razpolaga z zahtevano naročniško pogodbo.  Glede internih telefonskih številk je IP 
potrdil odločbo, saj ti predstavljajo varovane osebne podatke. Glede klicanih številk pa je 
IP ugotovil, da je organ napačno uporabil izjemo varstva osebnih podatkov, saj so klicane 
telefonske številke anonimizirane že v izvornem dokumentu, zato ne predstavljajo 
osebnih podatkov. 

 

Datum: 07.09.2015 
Naslov: Anuška Delić, novinarka Dela - Fakulteta za upravo 
Številka: 090-137/2015 
Kategorija: Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilka je od organa zahtevala dostop do avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki jih je 
organ sklenil z izbranimi profesorji v obdobju od leta 2003 do dneva vložitve zahteve za 
dostop do informacij javnega značaja. Organ je zahtevo v celoti zavrnil s sklicevanjem, da 
ne gre za informacijo javnega značaja, saj je z izvajanjem pogodb organ izvajal tržno 
dejavnost. IP je v pritožbenem postopku po pregledu vseh zahtevanih pogodb ugotovil, 
da gre v celoti za informacije z delovnega področja organa. IP je ugotovil, da se pogodbe 
(v večini) nanašajo na izvajanje javne službe organa, npr. izvajanje pedagoške in drugih 
dejavnosti, ki po zakonodaji veljajo za javno službo. Pri tem je IP poudaril, da tudi če 
dejavnost organa ni financirana neposredno iz proračuna, še ne pomeni, da v tem delu 
ne gre za javno službo. Tudi če bi bila delitev na tržno dejavnost in javno službo 
relevantna, pa je IP poudaril, da gre pri zahtevanih pogodbah za podatke, za katere je 
novela ZDIJZ-C predvidela absolutno javnost tudi za povsem tržne subjekte. Glede 
vprašanja varstva osebnih podatkov je IP ugotovil, da gre tako za podatke o porabi javnih 
sredstev kot za informacije v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev, saj gre pri 
večini pogodb za opravljanje del, ki sodijo v okvir delovnih obveznosti iz rednega 
delovnega razmerja javnega uslužbenca. Prav tako je IP presodil, da je podan 
prevladujoč javni interes, da se javnost seznani z obravnavanimi informacijami. IP je 
zavrnil tudi navedbe organa, da do zaključka postopkov v zvezi z aplikacijo Supervizor ne 
sme posredovati zahtevanih podatkov, saj je IP ugotovil, da morebitnim upravnim 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2625&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-119%2F2015&cHash=ecfbde10cf511a9f2127b6fe15a9f755
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2644&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-137%2F2015&cHash=01b4524d4ce39feea3f5da8886e4eba6


postopkom ne bi nastala nikakršna škoda. Zaradi vsega navedenega je IP organu naložil, 
da prosilki posreduje zahtevane pogodbe skupaj s podatki o imenu, priimku, znesku in 
namenu izplačila, zaradi varstva osebnih podatkov pa mora prekriti podatke kot so 
prebivališče, EMŠO, davčna številka ipd. 

 

Datum: 15.09.2015 
Naslov: prosilec - Urad RS za intelektualno lastnino 
Številka: 090-126/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Ni zahtevana informacija 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval dostop do informacij v zvezi z nadzorom nad delovanjem kolektivnih 
organizacij. Organ je zahtevo zavrnil v delu, v katerem z informacijami, kot so predmet 
zahteve, ne razpolaga. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je pritožba utemeljena 
v delu, ki se nanaša na dostop do informacij o stroških, ki so nastali na podlagi 
usposabljanja zaposlenih, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnil. IP je ugotovil,  da 
organ v določenem delu zahteve sicer razpolaga z informacijami, vendar se jih iz sistema 
ne da pridobiti na način, kot je predmet zahteve (v obliki seznama), saj sistem tega ne 
omogoča. IP je opozoril, da je v postopku po ZDIJZ vezan na zahtevo prosilca, kar 
pomeni, da v konkretnem primeru IP ne more organu naložiti, da prosilcu poseduje vse 
sklepe, če tudi vsebujejo informacije, ki jih prosilec zahteva, saj sklepi niso bili predmet 
zahteve prosilca in bi tako ravnanje pomenilo odločanje preko zahteve. 

 

Datum: 15.09.2015 
Naslov: Mestna knjižnica Kranj - Inšpektorat RS za delo-OE Ljubljana-Kranj 
Številka: 090-92/2015 
Kategorija: Osebni podatek, Tajnost vira 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je pri organu zahteval vpogled v prijavo, na podlagi katere je bil pri njem 
opravljen inšpekcijski nadzor. Organ je zahtevo obravnaval po določbah ZDIJZ in prosilcu 
zavrnil dostop do zahtevanega dokumenta, ker bi prosilec lahko na podlagi vsebine 
prijave ugotovil, kdo je prijavitelj, tudi če bi organ prekril podatke o prijavitelju. Prosilec 
se je zoper odločbo pritožil, IP pa je ugotovil, da je organ pravilno uporabil določbi o 
izjemi varstva osebnih podatkov in izjemi iz 5.a člena ZDIJZ, ki varuje tajnost vira prijave. 
Tajnost vira prijave ter vira drugih informacij, na podlagi katerih inšpektor opravlja 
inšpekcijski nadzor pa v konkretnem primeru določa tudi 16. člen ZIN. Pri presoji ali je 
možno uporabiti delni dostop, je IP ugotovil, da gre v zahtevanem dokumentu za 
tolikšno vsebnost in koncentracijo informacij, zaradi katerih ni mogoče zagotoviti 
varovanja tajnosti vira, kar posledično pomeni, da instituta delnega dostopa v 
konkretnem primeru ni mogoče uporabiti. 
 
 
 

 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2633&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-126%2F2015&cHash=ed8eb771cf3f559ea414c11d29c19388
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Datum: 15.09.2015 
Naslov: novinarka Andreja Rednak, Finance - Ekonomska fakulteta v Ljubljani 
Številka: 090-88/2015 
Kategorija: Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek, Javni uslužbenci, 
funkcionarji, Test interesa javnosti 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilka je od organa zahtevala odgovor na novinarsko vprašanje, koliko neto nakazilih 
za vsako posamezno leto in tudi skupaj je organ izplačal profesorju iz naslova avtorskih in 
podjemnih pogodb od leta 1998 do vložitve zahteve ter podatek, za kaj, za kakšno delo, 
projekte itd. so bila vsa ta nakazila izvedena. Organ je zahtevo v celoti zavrnil s 
sklicevanjem, da ne gre za informacijo javnega značaja, saj je z izvajanjem pogodb organ 
izvajal tržno dejavnost. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z dokumenti, iz 
katerih bi izhajal odgovor na vprašanje, ki se nanaša na obdobje izplačil od leta 1998 do 
31. 12. 2004 in na izplačila profesorju kot pravni osebi (npr. s.p., d.o.o.), ne razpolaga, 
zato je pritožbo v tem delu zavrgel. V preostalem delu pa je IP po pregledu vseh 
zahtevanih pogodb ugotovil, da gre v celoti za informacije z delovnega področja organa. 
IP je ugotovil, da se pogodbe (v večini) nanašajo na izvajanje javne službe organa, npr. 
izvajanje pedagoške in drugih dejavnosti, ki po zakonodaji veljajo za javno službo. Pri 
tem je IP poudaril, da tudi če dejavnost organa ni financirana neposredno iz proračuna, 
še ne pomeni, da v tem delu ne gre za javno službo. Tudi če bi bila delitev na tržno 
dejavnost in javno službo relevantna, pa je IP poudaril, da gre pri zahtevanih pogodbah 
za podatke, za katere je novela ZDIJZ-C predvidela absolutno javnost tudi za povsem 
tržne subjekte. Glede vprašanja varstva osebnih podatkov je IP ugotovil, da gre tako za 
podatke o porabi javnih sredstev kot za informacije v zvezi z delovnim razmerjem javnih 
uslužbencev, saj gre pri večini pogodb za opravljanje del, ki sodijo v okvir delovnih 
obveznosti iz rednega delovnega razmerja javnega uslužbenca. Prav tako je IP presodil, 
da je podan prevladujoč javni interes, da se javnost seznani z obravnavanimi 
informacijami. Zaradi vsega navedenega je IP organu naložil, da prosilki posreduje le dele 
pogodb, iz katerih izhaja podatek za kaj, za kakšno delo, projekte itd. so bila nakazila 
izvedena. Zaradi varstva osebnih podatkov pa je pritožbo v delu, ki se nanaša na podatek 
o neto izplačilih, zavrnil. 

 
OKTOBER 

 
 

Datum: 20.10.2015 
Naslov: Jure Brankovič, novinar RTV Slovenija - Banka Slovenije 
Številka: 090-110/2015 
Kategorija: Osebni podatek, Mediji 
Status: Odobreno 
Povezava 

Prosilec je organu zastavil novinarsko vprašanje, koliko in katerim zaposlenim je ta v 
zadnjih treh letih izplačal sredstva na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb. 
Organ je prosilcu posredoval le podatek o znesku avtorskega honorarja, ne pa tudi 
podatka o imenu in priimku prejemnika. Dostop do tega podatka je organ zavrnil na 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2582&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-88%2F2015&cHash=ed31871b036daa405de14c3b5e807db7
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podlagi izjeme varstva osebnih podatkov, ker v tem delu ne gre za podatke o porabi 
javnih sredstev. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da četudi organ ni proračunski 
uporabnik, nedvomno razpolaga z javnimi sredstvi. Da je organ uporabnik javnih 
sredstev, izhaja že iz načina njegove ustanovitve organa, namena delovanja 
(zasledovanje javnih ciljev), izvajanja javnih nalog (v javnem interesu), vpliv države pri 
imenovanju Sveta Banke Slovenije in zakonskih določb o prihodkih, odhodkih in 
sredstvih organa. IP je tako svojo odločitev za razkritje osebnih podatkov oprl na to, da 
gre pri zahtevanih podatkih za podatke o porabi javnih sredstev. Podatek o 
neposrednem prejemniku javnih sredstev, torej o imenu in priimku prejemnika, je 
namreč neizogiben oziroma sestavni del podatka o porabi javnih sredstev.  

Datum: 27.10.2015 
Naslov: Primat d.d. - Pošta Slovenije d.o.o. 
Številka: 090-209/2015 
Kategorija: Javna naročila, Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilec je v pritožbenem postopku v zvezi z zahtevano dokumentacijo določenega 
javnega naročila po ZJNVETPS izpodbijal odločitev organa, da je ta prekril večino 
podatkov na bančni garanciji, da ni odločil o zahtevku glede dokazil o vročitvi bančne 
garancije in pogodbe med izbranim ponudnikom in podizvajalcem ter da mu ni 
posredoval te pogodbe in dokumenta ekonomika projekta. IP je ugodil pritožbi, ker je 
ugotovil, da pri bančni garanciji ni izkazano, da bi šlo za poslovno skrivnost oziroma za 
izjemo po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, tudi sicer pa morajo biti pri javnih 
naročilih prosto dostopni vsi podatki, ki predstavljajo ne le merila, ampak tudi 
izpolnjevanje zahtev oziroma pogojev iz razpisne dokumentacije. Pritožbi je IP ugodil 
tudi v delu, ki se nanaša na dokazila o vročitvi bančne garancije in organu naložil 
posredovanje fotokopije bančnega obvestila o izdaji garancije (s prekritimi varovanimi 
osebnimi podatki bančne uslužbenke). Glede pogodbe pa je po mnenju IP organ 
prepričljivo pojasnil, da je še nima, zato je pritožbo prosilca v tem delu zavrnil, prav tako 
pa jo je logično enako zavrnil v delu, ki se nanaša na dokazila o vročitvi te pogodbe (ni 
izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ oziroma prvega odstavka 4. člena 
ZDIJZ). V zvezi z ekonomiko projekta pa je IP ugotovil, da gre pri tem dokumentu za 
poslovno skrivnost oziroma za izjemo po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, kot tudi 
za izjemo po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (notranje delovanje organa), zaradi 
česar je pravilna odločitev organa, da se v tem delu prosilcu dostop zavrne.  
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Predmet pritožbenega postopka je bila odločitev organa, s katero je prosilcu zavrnil 
dostop do zbira pobud na občinski prostorski načrt organa v delu, ki se nanaša na 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2725&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-209%2F2015&cHash=16558780ba1e78c82f7eb6a218116e0c
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2775&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-258%2F2015&cHash=5463ecd74430bd50d9911e6f03e1c911


razkritje pobudnikov oziroma na osebne podatke pobudnikov (ime, priimek, naslov). Po 
mnenju IP pritožbeni odgovor prosilca, da zavrnitev dostopa do osebnih podatkov 
pobudnikov ni utemeljena zato, ker gre za podatke, ki so javno dostopni že v zemljiški 
knjigi, ni utemeljen, saj je treba pri nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, četudi 
pridobljenih iz javnih virov (npr. iz zemljiške knjige), še vedno izhajati iz namena, zaradi 
česar so bili osebni podatki zbrani oziroma določeni za javne. Ker je IP ugotovil, da je 
odločba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena, jo je zavrnil.  
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