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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 novembra 2015 do vključno 
januarja 2016 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.   
 

NOVEMBER 
 

Datum: 03.11.2015 
Naslov: prosilec - Geodetska uprava RS-Geodetska pisarna Žalec 
Številka: 090-211/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

 
Prosilec je zahteval dokumente v zvezi s prestavitvijo hišne številke in spremembo 
bonitete stavbnih zemljišč. Organ je ugotovil, da z zahtevanimi informacijami ne 
razpolaga. IP je v pritožbenem postopku v celoti sledil obrazložitvi organa. Prestavitev 
hišne številke na katero se nanaša zahteva, je bila opravljena pred letom 1981, organ pa 
ima evidenco opravljenih prestavitev le do navedenega leta. Prosilec je zahteval tudi 
dokumente v zvezi s spremembo bonitete stavbnega zemljišč, ki pa ne obstajajo, saj se 
sprememba bonitiete lahko izvede zgolj na kmetijskih oz. gozdnih zemljiščih.  
 

Datum: 04.11.2015 
Naslov: Medisanus d.o.o. - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 
Številka: 090-196/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

Prosilec je od organa zahteval dokumente glede registracije osmih zdravil in razna 
pojasnila v zvezi s postopkom proizvodnje in nadzora prodaje teh zdravil. Organ je 
zahtevo prosilca delno zavrnil iz razloga poslovne skrivnosti, varstva osebnih podatkov in 
neobstoja dokumentov. Prosilec se je zoper odločbo organa pritožil zgolj v delu, ki se 
nanaša na zavrnitev dostopa do informacije o državi izvora krvi oz. plazme, iz katere so 
bila zdravila proizvedena in do informacije o tem, ali je organ preverjal, ali je iz količine 
krvi oz. plazme, pridobljene v Sloveniji, mogoče izdelati vsa zdravila, ki so na slovenskem 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2727&cHash=65a7b7e5e722bd3357ca22ecf3afc5da
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trgu registrirana kot zdravila, proizvedena zgolj iz slovenske krvi ali plazme. IP je pritožbo 
prosilca zavrnil, saj organ z dokumentoma ne razpolaga. Organ namreč s certifikati o 
izvoru krvi za proizvodnjo posamezne serije zdravila ne razpolaga, saj to ne sodi v 
njegovo delovno področje, prav tako pa organ v postopku registracije zdravila ne 
opravlja kvantitativnega preverjanja, koliko serij zdravil se bo lahko proizvedlo iz krvi 
slovenskega izvora, temveč postopek proizvodnje obravnava le z vidika, ali ta vsebuje 
vse elemente za zagotavljanje kakovosti zdravila.   

Datum: 06.11.2015 
Naslov: Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor 
Številka: 090-270/2015 
Kategorija: Kršitev postopka 
Status: Ničnost 
Povezava  

IP je ugotovil, da iz zahteve pritožnikov (glede dokumentacije iz določenih inšpekcijskih 
postopkov) dejansko ne izhaja, da je ta vložena na podlagi ZDIJZ, pritožnika pa tej 
zakonski podlagi za obravnavo njune zahteve v pritožbi celo izrecno nasprotujeta in 
navajata, da v zadevi ne gre za vprašanje informacije javnega značaja in da organ samo 
zahtevo zmotno obravnava ter da pritožnika uveljavljata status stranskega udeleženca (v 
zadevnih inšpekcijskih postopkih, kjer sta pritožnika tudi prijavitelja). Tako ni dvoma, da 
pritožnika nista podala zahteve po ZDIJZ, v vodenje tega postopka pa tudi nista izrecno 
ali molče privolila, zato organ ni imel podlage za izdajo izpodbijane odločbe po ZDIJZ. IP 
je zato po uradni dolžnosti izpodbijano odločbo izrekel za nično (4. točka prvega 
odstavka 279. člena ZUP).  

Datum: 06.11.2015 
Naslov: Delid Anuška,novinarka Dela - Generalni sekretariat Vlade RS 
Številka: 090-264/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

Organ je prosilki zavrnil zahtevo za dostop do magnetograma 48. seje z obrazložitvijo, da 
zahtevani magnetogram ni dokument, in tudi če ga bi šteli za informacijo javnega 
značaja, bi se zahteva prosilke zavrnila, saj bi v tem primeru dokument pred razkritjem 
javnosti varovala izjema notranjega delovanja organa. Zoper odločitev organa je prosilka 
vložila pritožbo, na podlagi katere je organ izdal novo odločbo, s katero je nadomestil 
prejšnjo. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z zahtevanim magnetogram ne 
razpolaga v materializirani obliki, in ker niso izpolnjeni vsi pogoji za obstoj informacije 
javnega značaja, je pritožbo zavrnil.   
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Datum: 12.11.2015 
Naslov: Focus, društva za sonaraven razvoj - Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.  
Številka: 0902-12/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost, Okoljski podatki, Test interesa javnosti 
Status: Odobreno 
Povezava  

 
V obravnavanem primeru je Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. kot oseba pod 
prevladujočim vplivom oseb javnega prava in s tem zavezanka po ZDIJZ, prosilcu delno 
zavrnila dostop do Noveliranega investicijskega programa, Revizije 6 za postavitev 
nadomestnega bloka v TE Šoštanj, izdaja december 2014, ker zahtevana informacija ne 
sodi pod 4.a člen ZDIJZ in zaradi poslovne skrivnosti. V pritožbenem postopku je IP 
ugotovil, da  gre za dokument, ki je bil pripravljen zaradi razlogov, ki jih predvideva 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ  in je posledica pravnega posla »Postavitev nadomestnega bloka 6 
moč 600 MW v TEŠ«, zato po oceni IP ustreza prvi predpostavki definicije informacije 
javnega značaja iz drugega odstavka 4.a člena ZDIJZ, torej, da gre za dokument, ki je 
povezan s pravnim poslom razpolaganja s stvarnim premoženjem zavezanca. IP pa je 
nadalje ugotovil, da je za razkritje predmetnega dokumenta izkazan tudi drugi pogoj, 
torej obstoj javnega interesa. IP je poudaril, da vse informacije, ki se nanašajo na 
izgradnjo bloka 6, predstavljajo okoljske informacije, ki so vselej prosto dostopne. Gre 
namreč za nacionalni projekt, ki naj bi na energetskem področju nadomestil tehnološko 
zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke, kar pomeni, da naj bi imel tako ekološki 
kakor tudi ekonomski učinek, zato podatkov o analizi stroškov, virov financiranja, 
prihodkov in drugih tovrstnih ekonomskih analizah, ki so predmet presoje v konkretnem 
primeru, ni mogoče verodostojno obravnavati ločeno, od že dostopnih informacij. 
Takšnemu zaključku pritrjuje tudi »definicija okoljskih podatkov«, ki je v svoj okvir 
izrecno zajela tudi informacije »o analizah stroškov in koristi ter druge ekonomske 
analize in predpostavke, ki se uporabljajo pri okoljskem odločanju«. Poleg navedenega 
pa ob tem ni mogoče spregledati javnega interesa tudi z vidika vprašanja višine same 
investicije, ki je bila poleg okoljskih in klimatskih pomislekov, deležna široke razprave 
tako strokovne kot tudi nestrokovne javnosti. IP je  ugotovil, da je zavezanec dejansko 
onemogočil dostop do tistih informacij, ki izkazujejo, ali projekt izpolnjuje finančne 
pogoje, ki jih je postavila država oz. kakšni so kazalci tveganja, da bi lahko prišlo do 
unovčitve poroštva RS. Z onemogočanjem dostopa do teh informacij dejansko ni mogoče 
preveriti, ali se investicija drži postavljenih okvirjev oz. kakšna so morebitna odstopanja, 
zaradi katerih je lahko večja verjetnost unovčitve poroštvene pogodbe in zaradi česar je 
bil zavezanec tudi dolžan izdelati novelacijo investicijskega programa. Ključno je torej, da 
je bil NIP rev. 6 izdelan po metodologiji in z vsebino, ki jo predvideva Uredba in torej ne 
gre za dokument, ki bi ga zavezanec izdelal zaradi svojih interesov, temveč ravno 
nasprotno, NIP rev. 6 je moral biti izdelan zaradi varstva javnega interesa, ker gre za 
investicijo, v katero so preko poroštva vključena javna sredstva, zato morajo biti prav vse 
informacije, ki jih vsebuje, prosto dostopne. 
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Datum: 13.11.2015 
Naslov: Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o. - Ministrstvo za infrastrukturo 
Številka: 090-234/2015 
Kategorija: Javna naročila, Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

 
Prosilka je od organa zahtevala vpogled in fotokopije celotnih ponudb v postopku 
javnega naročanja. Organ je prosilki omogočil vpogled v tisti del ponudb, ki je na podlagi 
zakona javen, glede preostalega dela dokumentacije pa je izdal zavrnilno odločbo, saj je 
bila dokumentacija označena kot poslovna skrivnost. Prosilka se je zoper odločitev 
organa pritožila in navedla, da dokumentacija ne more predstavljati poslovne skrivnosti, 
saj so se ponudniki strinjali, da bo njihova dokumentacija javna, v primeru, da bodo 
izbrani. Postopek javnega naročila se je zaključil brez izbranega ponudnika, zato je IP 
ugotovil, da je treba upoštevati izjemo poslovne skrivnosti v celoti, saj v konkretnem 
primeru ni prišlo do porabe javnih sredstev. Pritožbo prosilke je zato zavrnil kot 
neutemeljeno. 
 

Datum: 23.11.2015 
Naslov: Prosilec - Upravna enota Slovenska Bistrica 
Številka: 090-269/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

 
Prosilec je zahteval število izdanih gradbenih dovoljenj za obdobje od 1984 do 1.8.2015. 
Organ je zahtevi delno ugodil in mu posredoval zahtevane podatke od leta 2003 dalje v 
obliki tabele, v preostalem delu pa je zahtevo zavrnil, ker organ s temi podatki ne 
razpolaga. Prosilec je v pritožbi podal nestrinjanje s številom izdanih gradbenih 
dovoljenj, razvidnih iz tabele, saj bi po njegovem mnenju to število moralo z leti padati, 
ne pa naraščati. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je organ prosilcu posredoval 
pravilne podatke in zato zahtevo prosilca, kot neutemeljeno, zavrnil. 
 

Datum: 24.11.2015 
Naslov: Prosilec - Ministrstvo za pravosodje 
Številka: 090-259/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek 
Status: Zavrnjeno 
Povezava  

 
Prosilec je zahteval dokumente v zvezi s pogojnim odpustom storilcev kaznivih dejanj 
»pedofilije«, in sicer statistične podatke ter podatke v zvezi s točno določenim 
obsojencem. Zahteval je tudi dokumente v zvezi s svojimi vlogami za pogojni odpust. 
Organ je ugotovil, da statističnih podatkov o pogojnem odpustu organ ne vodi po 
kaznivih dejanjih, zato s temi podatki ne razpolaga. Do dokumentov, ki se nanašajo na 
točno določeno osebo, pa organ me more omogočiti delnega dostopa, saj njihova 
anonimizacija ni mogoča, ne da bi se ogrozila zaupnost varovanih osebnih podatkov.  IP 
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je v pritožbenem postopku v sledil ugotovitvam organa in pritožbo prosilca v celoti 
zavrnil. 
 

Datum: 24.11.2015 
Naslov: Delid Anuška,novinarka Dela - Univerza v Ljubljani 
Številka: 090-241/2015 
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek, Notranje delovanje organa, 
Test interesa javnosti 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilka je od organa zahtevala dokumentacijo v zvezi z revizijo na Fakulteti za upravo. 
Organ je zahtevo prosilke zavrnil zaradi obstoja izjeme po 11. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. IP je 
v pritožbenem postopku presodil, da je organ napačno uporabil materialno pravo 
(izjemo notranjega delovanja je uporabil napačno, ni pa uporabil delnega dostopa oz. se 
niti ni opredelil do varovanih osebnih podatkov). IP je zato pritožbi prosilke delno ugodil, 
in sicer je pritožbo zavrnil v delu, v katerem je ugotovil obstoj izjeme po 3. tč. 1. odst. 6. 
čl. ZDIJZ, v preostalem delu pa je pritožbi ugodil.  

Datum: 26.11.2015 
Naslov: Prosilec - Dom upokojencev Ptuj 
Številka: 090-254/2015 
Kategorija: Ali gre za zlorabo pravice? 
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje 
Povezava 
 
Organ je zavrnil zahteve prosilca z utemeljitvijo, da je prosilec zlorabil pravico dostopa 
do informacij javnega značaja. IP je ugotovil, da je pritožba utemeljena. Prosilec namreč 
ni prekoračil pravne meje pravice dostopa do informacij javnega značaja, ker ni izvršil 
ravnanja, ki bi predstavljalo zlorabo pravice. Organ se v izpodbijani odločbi ni konkretno 
opredelil do posameznih dokumentov, ki so predmet presoje, in ker se odločbe ni dalo 
preizkusiti, je IP odločbo organa odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje. 
 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: Prosilec - Državni izpitni center 
Številka: 090-61/2014/18 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
V obravnavani zadevi je IP odločil po sodbi Upravnega sodišča RS št. I U 1167/2014-12 z 
dne 28. 9. 2015. Prosilec je zahteval podatke o povprečnih dosežkih učencev in učenk na 
nacionalnem preizkusu znanja iz določenih predmetov po šolah poimensko za vse 
osnovne šole. Organ je zahtevo zavrnil, ker z zahtevano informacijo ne razpolaga. V 
pritožbenem postopku je bilo ugotovljeno, da organ z zahtevanimi informacijami 
razpolaga, saj jih je zmožen priklicati iz svoje računalniške baze podatkov. Prav tako 
organ razpolaga z ustreznimi napravami ter strokovnim znanjem za priklic zahtevanih 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2758&cHash=6b841c675725d6b35b45dfacdb210402
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2771&cHash=e866b0adcdfce64b0d405d2078c041e9
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2809&cHash=c37270bd79862e692a4caf8b6281d031


informacij. Vse navedeno potrjuje tudi zgoraj navedene sodba Upravnega sodišča. IP je 
pritožbi prosilca tudi v ponovljenem postopku ugodil in organu naložil posredovanje 
informacij. 
 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: Prosilec - Upravna enota Grosuplje 
Številka: 090-278/2015 
Kategorija: Kršitev postopka 
Status: Zavrženo 
Povezava 

 
Prosilec je od organa zahteval informacijo o tem, koliko stanovanj je bilo narisanih v 
določeni projektni dokumentaciji pred izdajo gradbenega dovoljenja. Organ je zahtevo 
zavrnil, saj bi moral sicer, če bi želel odobriti zahtevi, ustvariti nov dokument – prešteti 
število stanovanj v projektni dokumentaciji. Tudi IP je v pritožbenem postopku ugotovil, 
da organ v postopku po ZDIJZ ni dolžan ustvariti novih informacij, predvsem pa je bil 
prosilec že v drugih postopkih seznanjen z zahtevano informacijo. IP je zato ugotovil, da 
bi moral organ zavreči zahtevo prosilca, saj je bilo o isti zadevi že pravnomočno 
odločeno. Ker organ tega ni storil, je IP po uradni dolžnosti odpravil odločbo organa in s 
sklepom zavrgel zahtevo prosilca na podlagi 129. člena ZUP. 
 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: Prosilec - Obalno društvo proti mučenju živali 
Številka: 090-243/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilka je od organa zahtevala dokumente o sprejemu, oskrbi in odhodu psa iz zavetišča 
in o zahtevku, ki je bil izdan občinam za oskrbo tega psa. Organ je zahtevo prosilke 
zavrnil, saj z dokumenti ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z 
dokumenti (z izjemo zahtevka, ki je bil izdan občinam za oskrbo psa) razpolaga, zato je 
organu naložil, da jih prosilki posreduje s prekritimi osebnimi podatki. V delu, ki se 
nanaša na zahtevek, izdan občinam, je IP pritožbo zavrnil kot neutemeljeno. 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: Društvo integriteta, Transparency international Slovenia - Občina Dravograd 
Številka: 090-228/2015 
Kategorija: Stroški 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval dokumente v zvezi s poslovanjem občine. Organ je ocenil, da strošek 
posredovanja informacij javnega značaja presega z Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja določeno mejo (83,46 EUR) in v skladu s tem zahteval 
plačilo predujma. Organ je zaračunal izključno stroške dela javnih uslužbencev. Prosilec 
predujma ni poravnal, zato je organ ustavil postopek s sklepom. V pritožbi zoper sklep se 
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je skliceval na to, da so podzakonski predpisi, ki omogočajo zaračunavanje stroškov dela 
v nasprotju z ZDIJZ, ki izrecno predvideva možnost zaračunavanja le materialnih 
stroškov. V odločbi smo ugotovili, da četudi podobno kot prosilec, IP že dalj časa 
opozarja na nezakonitost pri zaračunavanju stroškov dela, IP kot upravni organ ne sme 
»spregledati« veljavnih podzakonskih predpisov (exceptio illegalis). IP je ugotovil, da 
organ v skladu z veljavnimi predpisi ni zaračunal neupravičeno visokega stroška za 
posredovanje informacij javnega značaja, zato je pritožbo zavrnil. 
 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: prosilec - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 
Številka: 090-220/2015 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval odločitve, dogovore, predloge in ukrepe, ki so bili sprejeti na 
tretmanskih kolegijih ZPKZ Dob, ko so obravnavali prosilca, na podlagi ZDIJZ ali na drugi 
dovoljeni zakonski podlagi. Organ je ugotovil, da je prosilec zahteval zapisnike tistih 
tretmanskih kolegijev, kjer so med drugim obravnavali tudi prosilca in prosilca 
obravnaval po ZDIJZ. Dostop je zavrnil zaradi izjeme varstva osebnih podatkov in izjeme 
notranjega delovanja. IP je v pritožbi ugotovil, da je prosilec zahteval le tiste dele 
zapisnikov, ki se nanašajo nanj. Glede odločanja na podlagi ustrezne pravne podlage je IP 
ugotovil, da organ ni odločal brez zahtevka za odločanje po ZDIJZ, saj je prosilec 
dokumente zahteval tudi po ZDIJZ. Smiselno enako pa izhaja tudi iz dopolnitve njegove 
vloge. IP je zavrnil pritožbo, ker se tistih delov zapisnika, ki se nanašajo na prosilca ne da 
anonimizirati tako, da s tem prosilcu ne bi razkrili varovanih osebnih podatkov. 
 

Datum: 27.11.2015 
Naslov: prosilec - JP Okolje Piran d.o.o. 
Številka: 090-212/2015 
Kategorija: Ni zahtevana informacija 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

 
Prosilec je zahteval pogodbo o zbiranju in prevozu odpadkov, organ pa mu je posredoval 
pogodbo o oddaji odpadkov v nadaljnje ravnanje. Nezadovoljen s posredovanim je 
prosilec vložil pritožbo na podlagi 2. odstavka 27. člena ZDIJZ v povezavi s 4. odstavkom 
25. člena ZDIJZ, saj informacija, ki jo je prejel, po njegovem mnenju ni bila informacija, ki 
jo je zahteval. IP je v pritožbenem postopku pritrdil prosilcu in ugotovil, da bi mu moral 
organ v resnici posredovati Pogodbo o izvajanja programa čiščenja in vzdrževanja javnih 
površin. Ta pogodba namreč vsebinsko ustreza tisti, ki jo je zahteval prosilec. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2736&cHash=7742f389eef11387d0e4c49988a207a2
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2728&cHash=ce1a862426f1a38e36e4f039a7bd98ba


Datum: 30.11.2015 
Naslov: Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor 
Številka: 090-276/2015 
Kategorija: Notranje delovanje organa 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 
 
Prosilec je od organa na podlagi ZDIJZ zahteval interni akt, s katerim so določene 
prioritete dela gradbene inšpekcije pri obravnavi prijav, na podlagi katerega se opravi 
točkovanje in prijava razvrsti v vrstni red obravnave prijav. Organ je izdal odločbo s 
katero je zavrnil dostop do usmeritev gradbenim inšpektorjem za izvajanje izvršb po 
drugi osebi in usmeritev za vrstni red obravnave prijav in vrstni red obravnave že začetih 
inšpekcijskih postopkov na področju dela gradbenih, ki predstavljajo metodologijo za 
obravnavo zadev pri organu, na podlagi izjeme notranjega delovanja organa. Prosilec se 
je zoper odločbo organa pritožil. IP je pritrdil odločitvi organa, da interna pravila 
ustrezajo izjemi notranjega delovanja organa. IP je na podlagi navedenega pritožbo 
prosilca v celoti zavrnil. 
 

Datum: 30.11.2015 
Naslov: NSM neodvisni spletni medij, d.o.o. - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 
Številka: 090-275/2015 
Kategorija: Kršitev postopka, Test interesa javnosti 
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje 
Povezava 

Organ je zahtevo prosilca, s katero je le-ta zahteval dokumentacijo v zvezi z določenim 
javnim razpisom in razkritje zahtevanih informacij utemeljeval tudi na podlagi podanega 
javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ), delno zavrnil, pri čemer je ugotavljal 
tudi, ali obstaja javni interes za razkritje. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da bi 
moral organ postopati v skladu z 21. členom ZDIJZ in tako zadevo skupaj s predlogom 
odločitve poslati v odločitev pristojnemu organu, tj. v skladu s prvo alinejo drugega 
odstavka tega člena, ker organ spada med organe državne uprave, Vladi Republike 
Slovenije. Ker je odločbo izdal stvarno nepristojen organ, je organ storil absolutno 
bistveno kršitev pravil upravnega postopka (1. točka drugega odstavka 237. člena in 250. 
člen ZUP), zato je IP odločbo odpravil ter zadevo vrnil prvostopenjskemu organu v 
ponovni postopek, saj lahko te kršitve odpravi le organ prve stopnje.   

Datum: 30.11.2015 
Naslov: Prosilec - Agencija za civilno letalstvo 
Številka: 090-262/2015 
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek, Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, da mu 
organ posreduje dokumentacijo v zvezi z imenovanjem vršilca dolžnosti.  Organ je 
zahtevo prosilca zavrnil na podlagi izjeme poslovne skrivnosti. Prosilec se je zoper 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2792&cHash=ee0f7cf399465d45fa7684e929910b07
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2791&cHash=a411051fa616a6cb0fab8f8c521d7452
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2778&cHash=b5c339222a62d7228fd4672a17959591


odločbo organa pravočasno pritožil. Organ je pritožbo odstopil v reševanje IP. IP je v 
ugotovitvenem postopku ugotovil, da gre pri zahtevanih dokumentih za prosto dostopne 
informacije javnega značaja, ki pa vsebujejo varovane osebne podatke, zato je prosilcu 
omogočil delni dostop do zahtevanih dokumentov. 

     DECEMBER 

 

Datum: 03.12.2015 
Naslov: prosilka - Ministrstvo za okolje in prostor 
Številka: 090-219/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilka je zahtevala dokumente, ki izkazujejo namen in višino predvidenih sredstev v 
proračunu RS za preprečevanje poplavne ogroženosti na območju Grosuplja. Organ je 
izdal zavrnilno odločbo, ker z zahtevanimi informacijami ne razpolaga. IP je v 
pritožbenem postopku na ogledu in camera preveril dejansko stanje in ugotovil, da 
obstajajo dokumenti v zvezi s tem, zato je organu naložil, naj te dokumente prosilki 
posreduje.   

Datum: 04.12.2015 
Naslov: Združenje Frank - Banka Slovenije 
Številka: 090-100/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Državna statistika, Notranje delovanje organa, Test 
interesa javnosti, Upravni postopek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Prosilec je od organa zahteval konkretne in obširne informacije v zvezi s kreditiranjem 
(poudarek na CHF) od leta 2003 do 2015. V pritožbenem postopku je IP najprej ugotovil, 
da organ ne razpolaga s celovitim in konkretnim poročilom o posojilih, ki so jih v Sloveniji 
registrirane banke najele v EUR in CHF. Nadalje je IP zavrnil pritožbo prosilca tudi v delu, 
ki se nanaša na informacije o kreditih, ki so jih v Sloveniji registrirane banke odobrile v 
EUR (ali SIT) in CHF od leta 2003 do 2. 2. 2015, pri čemer naj bo iz informacij razvidno 
obdobje kreditiranja, višina aktive in pasive v EUR (ali SIT) in CHF po posamezni banki. Pri 
navedenih podatkih gre namreč za informacije, ki so jih poslovne banke kot 
poročevalske enote dolžne posredovati organu, ko pooblaščenemu izvajalcu dejavnosti 
državne statistike, na podlagi Zakona o državni statistiki in Letnega programa statističnih 
raziskovanj. Pri teh podatkih gre torej za podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 
zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja 
dejavnost državne statistike in predstavljajo izjemo po 4. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ, zato je 
bilo dostop treba zavrniti. IP pa obenem ni sledil stališču organa in stranskih 
udeležencev, da so kot poslovna skrivnost varovani podatki o nazivih bank, ki jih je organ 
opozoril na pomanjkljivosti pri podeljevanju kreditov v CHF. Iz vsebine v tem delu 
zahtevanih dokumentov namreč izhaja, da gre za informacije iz dokumentov, ki jih je 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2735&cHash=fbd6f6ce4ff0f3b1c31dd62003aaed25
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2606&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=090-100%2F2015&cHash=d82750b7dcb67ecef8f058437a74a0f3


organ ustvaril kot organ javnega sektorja v okviru izvajanja zakonitih nadzornih 
postopkov po ZBan-1. Iz dokumentov, naslovljenih na banke v okviru zakonitega 
postopka nadzora, so razvidne ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti pri 
kreditiranju fizičnih oseb. V skladu s 3. odst. 39. čl. ZGD-1, ki določa, da poslovne 
skrivnosti med drugim ne moremo predstavljati podatki o kršitvi zakona ali dobrih 
poslovnih običajev, pa ti podatki ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost. Poleg 
tega pa je IP razkritje v tem delu zahtevanih informacij naložil tudi iz razloga, ker je za 
razkritje podan javni interes. 
 

Datum: 10.12.2015 
Naslov: prosilka - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
Številka: 090-214/2015 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Prosilka je od organa zahtevala posredovanje vseh avtorskih pogodb, ki so jih zaposleni 
pri organu sklenili z organom v določenem obdobju. Organ je zahtevo prosilke zavrnil s 
sklicevanjem na izjemo od prostega dostopa po 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. IP je pritožbi 
prosilke delno ugodil, ker je v pritožbenem postopku ugotovil, da je izjema varovanih 
osebnih podatkov sicer podana, vendar je organ napačno uporabil materialno pravo s 
tem, ko prosilki ni omogočil delnega dostopa v skladu s 7. čl. ZDIJZ. 
 

Datum: 15.12.2015 
Naslov: Sovdat Petra,Časnik Finance - Tovarna nogavic Polzela 
Številka: 0902-14/2015 
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, 
Poslovna skrivnost 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Zavezanec je zavrnil zahtevo prosilke za dostop do podatkov o izplačilih vodilnim 
delavcem za prokure v hčerinskih podjetjih vsaj za zadnji dve leti, s konkretnimi zneski in 
imeni, podatkov o stroških za svetovalne storitve vsaj za zadnji dve leti, s konkretnimi 
imeni izvajalcev in zneski, ter podatkov o opravljenih cenitvah vrednosti premoženja oz. 
kapitala, s konkretnimi imeni izvajalcev in zneski. Prosilka je zoper pisni odgovor 
zavezanca, ki ga je IP v skladu s četrtim odstavkom 26.a člena ZDIJZ obravnaval kot 
zavrnilno odločbo, vložila pritožbo. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da so 
informacije javnega značaja podatki o izplačilih prokuristki hčerinske družbe ter podatki 
o pravnih osebah in izplačanih zneskih za svetovalne in intelektualne storitve, s katerimi 
razpolaga zavezanec v materializirani obliki, in sicer od dneva nastopa zavezanosti 
družbe po ZDIJZ do vložitve zahteve. Gre za absolutno javne podatke. V tem delu je IP 
ugodil zahtevi prosilke, zavrnil pa je njeno zahtevo v delu, ki se nanaša na informacije, ki 
niso informacije javnega značaja v primeru, ko gre za subjekte pod prevladujočim 
vplivom oseb javnega prava, in v delu, ki se nanaša na obdobje, v katerem zavezanec ni 
bil subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. 
 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2730&cHash=335570d90ce157e6ad94a1d5654f4630
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2808&tx_jzdecisions_pi1%5bhighlightWord%5d=0902-14%2F2015&cHash=24d571d8f28a74de8ce792d90f566a09


Datum: 15.12.2015 
Naslov: Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor 
Številka: 090-285/2015 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Odobreno 
Povezava 
 
Prosilec je zahteval inšpekcijsko odločbo, ki jo je v zahtevi opredelil s številko odločbe ter 
imenom in priimkom fizične osebe na katero naj bi se odločba nanašala. Organ je zavrnil 
dostop, ker je ugotovil, da je prosilec zahteval inšpekcijsko odločbo za točno določenega 
inšpekcijskega zavezanca, zato dokumenta ni mogoče anonimizirati. IP je po pregledu 
zahtevane inšpekcijske odločbe ugotovil, da oseba, ki jo je prosilec navedel v zahtevi ni 
inšpekcijski zavezanec v tem inšpekcijskem postopku. Posledično je IP izpodbijano 
odločbo odpravil in zahtevi ugodil. 
 

Datum: 22.12.2015 
Naslov: Prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije 
Številka: 090-256/2015 
Kategorija: Notranje delovanje organa 
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje 
Povezava 

Prosilec je od organa zahteval posredovanje izvorne kode Supervizorja, dokumentacijo 
izvorne kode in podporno izvorno kodo. Organ je zahtevo zavrnil, pri čemer se je 
skliceval na izjemo notranjega delovanja in varovano avtorsko delo. IP je pritožbi prosilca 
ugodil in zadevo vrnil v ponoven postopek. Ugotovil je namreč, da organ v postopek ni 
pritegnil oseb, na pravice katerih je vplivala izpodbijana odločba, prav tako pa ni pravilno 
in popolno ugotovil dejanskega stanja glede obstoja izjeme notranjega delovanja. Iz 
navedb organa namreč izhaja, da bi organ moral, za popolno ugotovitev glede tega 
vprašanja, opraviti neodvisno zunanjo presojo, česar pa organ v postopku izdaje 
izpodbijane odločbe ni storil.  

      JANUAR  

Datum: 04.01.2016 
Naslov: Prosilec - Občina Miren Kostanjevica 
Številka: 090-297/2015 
Kategorija: Javna naročila, Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Kršitev postopka 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Prosilka je zahtevala dokumentacijo, ki jo je v postopku javnega naročanja predložil 
neizbrani ponudnik. Organ je odločil, da zahtevani dokumenti predstavljajo poslovno 
skrivnost, zato je do njih zavrnil dostop. IP je po pritožbi zadevo vrnil v ponovno 
odločanje organu prve stopnje, ker organ ni individualiziral dokumentov, o katerih je 
odločil, posledično pa se odločbe ni dalo preizkusiti (absolutno bistvena kršitev pravil 
postopka). S predmetno odločbo je IP odločil o pritožbi zoper odločbo izdano v 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2802&cHash=9d8f736851c23feec9d46321f8890eb6
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2773&cHash=85e198d07a16dd17f57cd68702ce7c2e
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2817&cHash=3c4d93294779fe8ce8bc7bce499e7ea2


ponovnem odločanju organa. V tem postopku je IP ugotovil, da neizbrani ponudnik ne 
varuje zahtevanih dokumentov kot poslovno skrivnost. Prav tako pa je IP ugotovil, da 
nekatere reference, ki jih je ponudnik predložil v predmetnem postopku javnega 
naročanja (kjer ni bil izbran), izkazujejo opravljanje podobnih storitev za porabnike 
javnih sredstev. Ker podatki o porabi javnih sredstev predstavljajo podatke, ki so po 
zakonu javni, ti ne bi mogli biti varovani kot poslovna skrivnost, četudi bi bili izpolnjeni 
pogoji za določitev navedenih podatkov kot poslovna skrivnost po subjektivnem oz. 
objektivnem kriteriju varstva poslovne skrivnosti (3. odst. 39. čl. ZGD-1).  
 

Datum: 04.01.2016 
Naslov: Akademija za strateške študije - Slovenski državni holding d.d. 
Številka: 090-295/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

 
Organ je tudi v ponovnem postopku zavrnil zahtevo prosilke, s katero je zahteval 
dostavo gradiva, zapisnika in sklepa s seje nadzornega sveta organa, na kateri je odločal 
o prodaji družbe Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana (v večinski državni lasti). Pri svoji 
odločitvi se je ponovno skliceval na razlog iz 2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ (poslovna 
skrivnost), ki jo je po mnenju IP tokrat tudi zadostno obrazložil in utemeljil, saj bi v 
obravnavani zadevi razkritje zahtevanih informacij oz. pogajalskih pozicij lahko vplivalo 
na konkurenčni položaj oz. konkurenčne prednosti organa pri morebitni bodoči prodaji 
družbe Telekom (prodaja namreč ni bila izvedena), pri čemer je tudi očitno, da bi s tem 
nastala občutna škoda in to tudi za javna sredstva. IP je ugotovil tudi, da v obravnavani 
zadevi javni interes glede razkritja ni močnejši od javnega interesa za omejitev dostopa 
do zahtevane informacije (2. odstavek 6. člena ZDIJZ), niti da bi se lahko uporabila izjema 
od predpisanih izjem glede javnih sredstev (prva alineja 3. odstavka 6. člena ZDIJZ), prav 
tako pa ni možen delni dostop (7. člen ZDIJZ), niti uporaba 4.a oz. 6.a člena ZDIJZ o javnih 
podatkih poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Ker IP ni 
ugotovil nobenih kršitev (podlag za določitev morebitnih stranskih udeležencev v 
postopku ni imel), pritožba pa je neutemeljena oz. ne navaja pravno relevantnih 
razlogov za izpodbijanje prvostopne odločitve, jo je na podlagi 1. odstavka 248. člena 
ZUP zavrnil. 
 

Datum: 04.01.2016 
Naslov: Prosilec - RTV Slovenija 
Številka: 090-291/2015 
Kategorija: Avtorsko delo, Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

 
Prosilec je od organa zahteval celotno dokumentacijo v zvezi s pripravo in izvedbo TV 
prenosa Koncert tisočletja z Brda. Organ je ugotovil, da razpolaga s štirimi dokumenti. 
Dva dokumenta je prosilcu posredoval v celoti, glede dokumenta, za katerega je 
ugotovil, da predstavlja avtorsko delo je prosilcu omogočil le vpogled, v Pogodbi o 
medsebojnem sodelovanju in prenosu pravic, ki jo je sklenil z JGZ Brdo pa je prekril 
pogodbeni znesek, saj ga je JGZ Brdo označil kot svojo poslovno skrivnost. V 
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pritožbenem postopku je IP sledil odločitvi organa, da scenarij za prireditev predstavlja 
avtorsko delo, zato je edini možni način seznanitve vpogled. Pritožbo prosilca je zato v 
tem delu zavrnil kot neutemeljeno. Glede zahtevane pogodbe je IP ugotovil, da je 
prosilec isti dokument zahteval tudi od JGZ Brdo, ki je v postopku, v katerem je odločal 
kot organ, zahtevi prosilca ugodil v celoti in mu posredoval zahtevano pogodbo brez 
prekritega pogodbenega zneska. Ker je prosilec vztrajal pri pritožbi tudi v tem delu, je IP 
pritožbo v tem delu zavrnil kot neutemeljeno. ZDIJZ namreč varuje pravico do pridobitve 
dokumenta; po pridobitvi dokumenta pa prosilec ne more v pritožbenem postopku 
vztrajati pri ponovni pridobitvi istega dokumenta na podlagi iste zakonske podlage. 
 

Datum: 04.01.2016 
Naslov: BT Invest d.o.o. - Slovenski državni holding d.d. 
Številka: 090-281/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Organ je ponovnem postopku zahtevi prosilca, s katero je zahteval določene podatke v 
zvezi z likvidacijo določene družbe, katere (največji) družbenik je organ, delno ugodil, 
delno pa zavrnil, ker z določenimi zahtevanimi dokumenti naj ne bi razpolagal. Vendar je 
IP glede dela zahteve (koliko je predmetna družba plačala odvetniški družbi za vodenje 
likvidacijskega postopka) ugotovil, da čeprav organ ne razpolaga z zahtevano zbirno 
informacijo (v smislu enotnega zneska), se v spisni dokumentaciji nahajajo dokumenti 
(računi), ki se po vsebini nanašajo na to zahtevano informacijo, oz. ki dajejo podlago za 
ugotovitev le-te. Zato je IP te račune obravnaval kot dokumente, ki ustrezajo vsebini 
zahtevane informacije, hkrati pa izpolnjujejo vse kriterije za informacijo javnega značaja 
v smislu prvega odstavka 1. člena in prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, ter odločil, katere 
podatke na omenjenih računih je treba razkriti, upoštevajoč pri tem predmet zahteve, 
navedbe predmetne družbe in določbe ZDIJZ (zlasti 4.a in 6.a člen ZDIJZ, ki se nanašata 
na informacije javnega značaja oz. javne podatke poslovnih subjektov pod prevladujočim 
vplivom oseb javnega prava). IP je v tem delu izpodbijano odločbo torej odpravil ter sam 
rešil zadevo (prvi odstavek 252. člena ZUP), v preostalem delu pa je pritožbo zavrnil (prvi 
odstavek 248. člena ZUP), saj ni bilo nobenega razumnega in prepričljivega razloga za 
dvom v navedbe organa, da z ostalo zahtevano dokumentacijo ne razpolaga. 
 

Datum: 04.01.2016 
Naslov: Prosilec - Upravna enota Idrija 
Številka: 090-239/2015 
Kategorija: Avtorsko delo, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Prosilka je od organa zahtevala fotokopije dokumentov iz spisa »gradbeno dovoljenje-
VDC«, fotokopije dokumentov iz spisa »upravno dovoljenje-VDC« in projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Organ je zahtevi prosilke v prvem in drugem delu 
delno ugodil, v tretjem delu pa je zavrnil posredovanje fotokopij in ji dovolil seznanitev v 
obliki vpogleda, saj gre za avtorskopravno varovano delo. IP je v pritožbenem postopku 
ugotovil, da organ ni odločal o celotni zahtevi prosilke (glede dokumentov v dveh 
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upravnih zadevah), zato je pritožbi prosilke ugodil in zadevo v tem delu vrnil v ponovno 
odločanje organu. V delu, v katerem je organ prosilki omogočil le seznanitev s PGD, je IP 
ugotovil, da zahtevana dokumentacija sicer predstavlja avtorsko delo, vendar je v 
konkretnem primeru treba upoštevati tudi določbe 9. člena ZASP, ki določenim delom 
odreka avtorskopravno varstvo. Avtorskopravno namreč niso varovana uradna besedila z 
zakonodajnega, upravnega in sodnega področja. Gradbeno dovoljenje s prilogami je 
upravna odločba organa, gre torej za uradno besedilo, s katerim institucije z upravnimi 
pristojnostmi ter oblastvenimi upravičenji uravnavajo pravni položaj državljana. Taka 
besedila torej, skladno z 9. členom ZASP, ne morejo biti avtorskopravno varovana. IP je 
torej v tem delu delno ugodil pritožbi prosilke in organu naložil posredovanje fotokopij 
zahtevanih dokumentov (s prekritjem varovanih osebnih podatkov). 
 

Datum: 04.01.2016 
Naslov: Prosilec - Policija 
Številka: 090-226/2015 
Kategorija: Javna naročila, Notranje delovanje organa 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

V obravnavanem primeru je organ zavrnil dostop do projektne dokumentacije za 
izdelavo sistema Tetra št. JN3424/2011 in JN12178/2011, zaradi obstoja izjeme iz 11. 
točke prvega odst. 6. čl. ZDIJZ.  V pritožbenem postopku je IP primarno ugotovil, da gre 
za informacijo, ki je bila nedvomno sestavljena v zvezi z notranjim delovanjem organa, 
saj predstavlja strokovno-tehnično podlago za izvedbo infrastrukture, ki jo organ in drugi 
državni organi potrebujejo za svoje delo. IP je nadalje tudi  odločil, da gre dejansko za 
takšne vrste informacij, katerih razkritje bi povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti 
organa. IP je sledil obrazložitvi organa, da bi bilo mogoče z razkritjem informacij poseči v 
sam sitem TETRA, kar bi lahko zmanjšalo oz. izničilo njegovo operativno vrednost, s tem 
pa bi bila lahko ogrožena varnost življenja in premoženja ljudi, varnosti policistov, 
gasilcev, reševalcev in vseh drugih uporabnikov. Sistem TETRA namreč poleg policije 
uporabljajo tudi enote nujne medicinske pomoči, enote za izvrševanje kazenskih sankcij, 
finančna uprava, Dars, mestna redarstva, itd. Iz tega vidika je tudi v javnem interesu, da 
se zagotovi zaščita radijskega sistema, katerega lastnik je država (država je operater in 
upravljavec sistema) in na ta način doseže njegovo učinkovito delovanje.  

Datum: 06.01.2016 
Naslov: Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije d.o.o. - 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Številka: 090-292/2015 
Kategorija: Notranje delovanje organa, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilec je od organa zahteval posredovanje mnenj v zvezi z upravičenostjo nakupa 
nepremičnin glede na shemo DPXR96/2007 in cenitev teh nepremičnin. Organ je zahtevo 
prosilca zavrnil v celoti zaradi obstoja izjem od prostega dostopa po 8. in 11. tč. 1. odst. 
6. čl. ZDIJZ.  IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ napačno uporabil določila 
8. in 11. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ in ni uporabil delnega dostopa, zato je pritožbi prosilca 
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delno ugodil. V preostalem delu (v katerem zahtevane informacije predstavljajo 
varovane osebne podatke) pa je IP pritožbo prosilca zavrnil. 

Datum: 07.01.2016 
Naslov: Rednak Andreja,Časnik Finance - Ekonomska fakulteta 
Številka: 090-263/2015 
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek, Ali gre za delovno področje 
organa?, Mediji 
Status: Delno odobreno 
Povezava 
 
Prosilka je od organa zahtevala odgovor na novinarsko vprašanje, koliko so znašali bruto 
zneski nakazil profesorju (kot fizični osebi ali pravni osebi) iz naslova avtorskih in 
podjemnih pogodb od leta 2005 do vložitve zahteve, za vsako posamezno leto in tudi 
skupaj. 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 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 seznama pogodb in 
samih pogodb, ki vsebujejo zahtevani podatek, 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 informacijah 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 seznam, iz katerega izhaja zahtevani podatek. 
 

Datum: 07.01.2016 
Naslov: prosilec - Banka Slovenije 
Številka: 090-150/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost, Tajni podatki, Test interesa javnosti 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

 
Prosilec je zahteval dostop do pogojev, pod katerimi pooblaščenec (DBS d.d.) zagotavlja 
dostop do numizmatičnih vrednosti najširšemu krogu zainteresiranih in do podatka o 
roku veljavnosti pooblastila od leta 2008 dalje. Organ je zahtevo zavrnil iz razloga varstva 
tajnih podatkov in poslovne skrivnosti. IP je v pritožbenem postopku, glede izpolnjevanja 
pogoje izjeme varstva tajnih podatkov, ugotovil, da je izpolnjen samo en formalni kriterij 
za določitev tajnega podatka, in sicer, da so bile zahtevane informacije določene s 
stopnjo tajnosti »ZAUPNO« ob njihovem nastanku. Ker je po zakonu o tajnih podatkih, 
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na določbe katerega se sklicuje izjema iz 1. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, tajen le 
tisti podatek, ki kumulativno izpolnjuje tako materialni kot formalni kriterij, zatrjevana 
izjema tajnih podatkov tako v konkretnem primeru ni podana. Nadalje je IP ugotovil, da 
glede podatka o predmetu in veljavnosti javnega pooblastila prodaje numizmatičnih 
vrednosti, ni podana niti izjema varstva poslovne skrivnosti, saj gre za podatke, ki so 
javni že na podlagi zakona (tretji odstavek 39. člena ZGD-1). IP je tako organu naložil 
posredovanje podatka o predmetu in veljavnosti javnega pooblastila prosilcu, medtem 
ko je pritožbo v preostalem delu (dostop do podrobnejših pogojev, pod katerimi 
pooblaščenec zagotavlja dostop do numizmatičnih vrednosti najširšemu krogu 
zainteresiranih) zavrnil iz razloga izjeme poslovne skrivnosti. 
 

Datum: 08.01.2016 
Naslov: Lovinčič Helena, novinarka RTV - Onkološki inštitut 
Številka: 090-289/2015 
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Novinarka je od Onkološkega inštituta v Ljubljani zahtevala zapisnike zadnjih treh sej 
sveta zavoda. Organ je njeno zahtevo delno zavrnil, posredoval ji je samo točke 
dnevnega reda in sprejete sklepe ter izide glasovanja. IP je pritožbi prosilke delno ugodil. 
v postopku je namreč ugotovil, da  je organ prekril tudi podatke, ki ne predstavljajo 
osebnih podatkov. Organ je namreč prekril celotno besedilo vseh treh zapisnikov o 
poteku seje od dnevnega reda dalje, razen sprejetih sklepov in izidov glasovanja, tudi 
npr. splošne podatke o poročilu poslovanja organa, odpisu osnovnih sredstev, podatke o 
nameravanih spremembah internih aktov (npr. sistemizacije), splošne ugotovitve o 
poslovanju zavoda….Gre za podatke, ki se niti neposredno niti posredno ne nanašajo na 
posameznike, ki bi bili določeni ali določljivi, zato ne ustrezajo definiciji osebnega 
podatka po prvi in drugi točki 6. člena ZVOP-1. 

Datum: 08.01.2016 
Naslov: Prosilec - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul 
Številka: 090-265/2015 
Kategorija: Okoljski podatki, Upravni postopek 
Status: Delno odobreno 
Povezava 

Prosilka je želela dostop do vseh dokumentov, zapisnikov, odločb, dopisov, ki jih je 
izdelal organ v inšpekcijskem postopku glede zunanje ureditve objekta na Betajnovi 34c. 
Organ je zahtevo prosilke zavrnil z obrazložitvijo, da je inšpekcijski postopek še v teku. 
Prosilka je zoper odločbo organa pravočasno vložila pritožbo. Organ je pritožbo odstopil 
v reševanje IP. IP je v ugotovitvenem postopku ugotovil, da določeni dokumenti, ki jih je 
zahtevala prosilka vsebujejo okoljske podatke, do katerih se dostop dovoli, ne glede na 
izjeme, določene v 6. členu ZDIJZ, zato je prosilki omogočil delni dostop do zahtevanih 
dokumentov, v preostalem delu pa pritožbo zavrnil. 
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Datum: 11.01.2016 
Naslov: Klipšteter Tomaž,novinar Dnevnika - Mestna občina Maribor 
Številka: 090-300/2015 
Kategorija: Notranje delovanje organa 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Prosilec je od organa zahteval pogodbo z Evropskim centrom za reševanje sporov in vso 
dokumentacijo, ki je nastala na podlagi te pogodbe. Organ je prosilcu posredoval 
pogodbo (s prekritimi varovanimi podatki), glede dokumenta, ki je nastal na podlagi te 
pogodbe (zgodnja nevtralna ocena o možnosti uspeha v morebitni pravdi med organom 
in DUTB), pa je organ izdal zavrnilno odločbo, saj dokument predstavlja izjemo 
notranjega delovanja organa. Prosilec se je pritožil glede dostopa do zgodnje nevtralne 
ocene. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je ključno za odločitev predvsem 
dejstvo, da je mediacijski postopek med organom in DUTB še v teku. V primeru, da bi se 
nasprotna stranka v tem trenutku seznanila s pogajalskimi izhodišči organa, bi na 
njegovo škodo pridobila nesorazmerno in neupravičeno prednost v tem postopku, zaradi 
česar organ ne bi uspel zadovoljivo zastopati svojih pravic in interesov. IP je zato 
pritožbo prosilca zavrnil kot neutemeljeno. Ko bodo postopki, glede katerih je bila 
izdelana ocena pravne situacije, zaključeni, bi presoja zahtevanih dokumentov seveda 
lahko pripeljala tudi do drugačnega zaključka (torej da gre za prosto dostopne 
informacije).   

Datum: 11.01.2016 
Naslov: prosilec - Banka Slovenije 
Številka: 090-118/2015 
Kategorija: Ali dokument obstaja? 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za dostop do vseh listin (vključno z zapisnikom) 
skupščine NLB, d.d., Ljubljana, ki je odločala o zmanjšanju osnovnega kapitala banke na 
podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih. Organ je zahtevo zavrnil iz razloga 
neobstoja informacije javnega značaja. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ 
ne razpolaga z zahtevanimi listinami skupščine NLB d.d., ker skupščina NLB d.d. niti nikoli 
ni odločala o zmanjšanju osnovnega kapitala po odločbi o izrednih ukrepih, kar pomeni, 
da ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija 
javnega značaja le tista informacija, s katero organ razpolaga. IP je tako potrdil odločitev 
organa in zavrnil pritožbo prosilca na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP. 
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Datum: 12.01.2016 
Naslov: Elektro Maribor, d.d. - Agencija za energijo 
Številka: 090-272/2015 
Kategorija: Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Organ je delno ugodil zahtevi prosilca za posredovanje informacij, ki so mu jih 
posredovali distributerji električne energije in z njimi povezanih informacij. IP je v 
pritožbenem postopku, ki ga je vodil na podlagi pritožbe stranskega udeleženca ugotovil, 
da izjema od prostega dostopa po 2. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ ni podana in da je organ na 
prvi stopnji odločil pravilno in zakonito, zato je pritožbo stranskega udeleženca zavrnil. 

Datum: 12.01.2016 
Naslov: Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj - Banka Slovenije 
Številka: 090-159/2015 
Kategorija: Kazenski postopek, Test interesa javnosti 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za dostop do pogodbe, sklenjene med Banko 
Slovenije in družbo Deloitte d.o.o.. Organ je zahtevo prosilca delno zavrnil. IP je v 
pritožbenem postopku ugotovil, da so dokumenti, ki so predmet zahteve in pritožbenega 
postopka, del predkazenskega postopka, ki ga Nacionalni preiskovalni urad vodi zaradi 
razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti. IP je tako pritožbo prosilca zavrnil, ker sta kumulativno izpolnjena oba 
pogoja, ki ju za obstoj izjeme po 6. točki prvega odstavka 6. člena določa ZDIJZ. Z 
razkritjem informacij, ki jih zahteva prosilec, bi namreč za izvedbo konkretnega 
predkazenskega postopka nastala škoda, ki je večja od pravice javnosti, da se seznani z 
zahtevano informacijo. 

Datum: 15.01.2016 
Naslov: Produkcija Plus d.o.o. - Javna agencija RS za varstvo konkurence 
Številka: 090-217/2014/19 
Kategorija: Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Poslovna skrivnost 
Status: Zavrnjeno 
Povezava 

Prosilci so na organ naslovili zahtevo za dostop do odločbe organa, iz katere izhaja, da je 
stranski udeleženec zlorabil prevladujoč položaj na trgu. Organ je odločil, da se v odločbi 
delno prekrijejo podatki, za katere je stranski udeleženec zatrjeval izjemo poslovne 
skrivnosti; v delu, v katerem podatki predstavljajo dokazno gradivo o očitanih kršitvah in 
v delu, v katerem razkritje stranskemu udeležencu ne bo povzročilo občutne škode, pa je 
organ odločil, da so podatki prosto dostopni. Zoper odločbo se je pritožil stranski 
udeleženec in zatrjeval, da so vsi podatki, ki jih je označil, njegova poslovna skrivnost in 
da predstavljajo izjemo od prosto dostopnih informacij javnega značaja. Informacijski 
pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da je izpodbijana odločba organa 
pravilna in na zakonu utemeljena, ter da je organ pravilno odločil, da se prosilcem 

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2789&cHash=35281d3ff51b5f70f1f9be0f17b3b4c3
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2671&cHash=0e37ec0b1658f58c6c29adaddf1c6f1f
https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5bshowUid%5d=2847&cHash=1fdbb968db1f9858de524ed26b04c615


posredujejo tudi tisti podatki, ki izkazujejo pravnomočno ugotovljene kršitve zakona, ki 
jih je v okviru opravljanja javnopravnih nalog ugotovil pristojni organ ter tisti podatki, 
katerih razkritje stranskemu udeležencu ne bi povzročilo občutne škode, saj teh 
podatkov ni mogoče varovati kot poslovne skrivnosti v postopkih, ki se vodijo po Zakonu 
o preprečevanju omejevanja konkurence. 

Datum: 18.01.2016 
Naslov: Ropac Iva,časopis Delo - Okrožno sodišče v Ljubljani  
Številka: 090-271/2015 
Kategorija: Osebni podatek 
Status: Odobreno 
Povezava 

V obravnavani zadevi je organ zavrnil dostop do imen odvetnikov strank (tožeče in 
tožene stranke) iz konkretnega sodnega postopka. V pritožbenem postopku je IP 
poudaril, da podatek o odvetnikih, ki zastopajo tožečo in toženo stranko v konkretni 
pravdni zadevi, predstavlja pogodbeno mandatno razmerje med strankama, ki je odvisno 
od volje strank, kar pomeni, da je spremenljivo, saj lahko katera koli od strank 
pooblastilo kadar koli prekliče. Vendar pa po mnenju IP omenjena okoliščina ne more 
biti razlog za zavrnitev dostopa do zahtevane informacije. V postopku po ZDIJZ je 
ključno, da je dostop do zahtevane informacije mogoče zavrniti le zaradi obstoja katere 
izmed izjem iz 5.a člena in 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. V konkretnem primeru odvetniki, ki 
so navedeni v tožbi in v priglasitvi pooblastila v pravdni zadevi, v času odločanja organa, 
na omenjenih dokumentih niso nastopali v funkciji fizične osebe, temveč v vlogi 
opravljanja odvetniškega poklica, zato podatek o odvetniku oz. pooblaščencu ne 
predstavlja varovanega osebnega podatka, kot izjeme po ZDIJZ.  Slednje izhaja tudi iz 
prakse IP. 

 

 Informacijski pooblaščenec 
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