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POVZETEK

Demokratična družba temelji tudi na načelu pravice do svobodnega izražanja in
informiranja. Tako Ustava Republike Slovenije uvršča pravico do svobodnega izražanja v
drugo poglavje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravico vsakogar pridobiti
informacijo javnega značaja udejanja tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Brez dvoma pa je navedeni zakon v delo javne uprave uvedel nova razmišljanja in nove
vrednote. Njegov pomen in namen je tako Sloveniji prinesel veliko pozitivnega vpliva
predvsem na kakovost življenja v demokraciji.
Nastanek pravne prakse in povsem novo upravno področje, ki se odpre s sprejetjem in
uporabo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je za mlado državo, kot je
Slovenija, pozitivno, posledično pa prinaša iz leta v leto bogatejše izkušnje. Dejstvo pa je,
da smo končno začeli razumeti bistvo informacije javnega značaja in odprto demokratično
družbo, ki temelji na preglednosti dela, zaupanju ljudi v delovanje javne oblasti ter
zmanjšanju korupcije pri izvajanju javnih nalog.
Magistrsko delo prikazuje dva pravna sistema, slovenskega in švedskega, na področju
informacij javnega značaja. Poskuša prikazati uresničevanje dostopa do informacij
javnega značaja preko prava Evropske unije in oceniti ustreznejšo rešitev istih vprašanj v
obeh normativnih ureditvah z vidika standarda Evropske unije.
Slovenska zakonodaja dopušča možnost prosilcem, da dostopajo do informacij javnega
značaja na podlagi ustne ali pisne zahteve, predvsem podrejena raba Zakona o splošnem
upravnem postopku pri postopku pri ustni zahtevi. Magistrsko delo prikazuje, ali
podrejena raba Zakona o splošnem upravnem postopku ob pisni zahtevi prispeva k
uresničitvi namena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Švedska zakonodaja je napram slovenski na področju dostopa do informacij javnega
značaja oziroma dostopa do uradnih dokumentov res da naprednejša, saj se institut
uveljavlja že od leta 1766. Tej trditvi lahko pripišemo dolgoletno tradicijo izvajanja
zakonodaje, kar prinese posledično več izkušenj na pravnem in sodnem področju.
Republika Slovenija se na področju informacij javnega značaja ne more sklicevati na
dolgoletne izkušnje, zato lahko trdimo, da je izoblikovala dobro zakonodajo po vzoru
drugih podobnih zakonodaj in priporočil mednarodnih konvencij ter Evropske unije.
Izvajanje načela dostopa do informacij javnega značaja je prispevala v obdobju izvajanja
zakona k večji osveščenosti ljudi in zaupanja v institut pooblaščenca. Posledično vodi k
učinkoviti, transparentnosti in kakovostni uresničitvi pravice dostopa do informacij javnega
značaja.

v

Izvajanje nacionalne regulacije dostopa do informacij javnega značaja tako v Sloveniji kot
na Švedskem deloma prispeva enotna evropska zakonodaja.
Evropska unija z ureditvijo področja dostopa do informacij javnega značaja ni hitela, saj je
sprejela prve uredbe šele z letom 2001. Nekako švedska zakonodaja prispeva kot vzornica
pri izvajanju pravice dostopa do informacij javnega značaja. Pričakovano prispevajo
sprejem zakonodaje na tem področju prav skandinavske države. Prav tako pa je poleg
skandinavskih držav tudi slovenska država aktivna pri predlogih sprememb in dopolnitev
k izvajanju dostopa do informacij javnega značaja v pravni ureditvi Evropske unije.
Želja vsakega zakonodajalca je racionalizacija postopka, učinkovito in kakovostnejše
izvajanje pravneg instituta, ki zagotavlja pravno varnost. Vsa pozornost je usmerjena
zoper kršitev pravic oziroma varstva strank v nekem postopku, in sicer do kje lahko
posega pravni institut. Postopke je potrebno razčleniti in podrobneje urediti pravni institut
s katerim stranka uveljavlja svoje pravice ali izpolnjuje svoje dolžnosti.

Ključne besede: temeljna načela demokracije, svoboda informacij, informacije javnega
značaja, informacijski pooblaščenec, Slovenija, Švedska, EU.
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SUMMARY

LEGAL ANALYSIS OF THE REGULATION
INFORMATION IN SLOVENIA AND SWEDEN

OF

PUBLIC

Democratic society is based on the principle of the freedom of expression and the right to
information. Thus the Constitution of the Republic of Slovenia deals with the freedom of
expression in the second chapter of human rights and fundamental freedoms. The right to
acquire public information is set out in the Access to Public Information Act. Without
doubt this act introduced new ways of thinking and new values into the work of public
administration. Its significance and purpose positively affected life quality in democratical
Slovenia.
The beginning of legal practice and a brand new administrative field, both encouraged by
adopting and utilising the Access to Public Information Act, bring to a young country
Slovenia rich experience every year. The fact is that we finally begin to understand the
main point of public information and open democratic society, based on employment
transparency, people's trust in public authorities and decreasing corruption in the
performance of public duties.
The following dissertation shows two legal systems, Slovenian and Swedish, within the
area of accessing public information. It aims at showing how access to public information
is realized in European Union Law and to estimate a suitable solution for the same issues
that arise from the regulatory framework of European Union standards.
Slovenian legislation entitles applicants to access public information on the basis of a file
in writing or by verbal dictation, especially the subordinate utilization of General
Administrative Procedure Act in verbal demands. In my thesis I try to establish if the
subordinate use of General Administrative Procedure Act helps to realize the purpose of
the Access to Public information Act.
Swedish legislation, as compared to Slovenian in the field of accessing public information
and legal documents, is truly more advanced as it has been used since 1766. Tradition of
enacting legislation for many years brings about rich experience in the legal and judicial
field.
The Republic of Slovenia cannot refer to long years of experience in the field of public
information, so it can be claimed that good legislation has been formed based upon the
models of similar regulations, recommendations of international conventions and the
European Union. Implementation of public information principle contributed to high
awareness of people and trust in the institute of the Public Commissioner. This
consequently leads to efficient and transparent enforcement of laws on public
information.
vii

The common Union law contributes to the execution of national regulations on public
information both in Slovenia and in Sweden.
The European Union was not in a hurry to regulate the area of public information and
accepted first decrees no sooner than 2001. Swedish legislation in a way stands as a role
model in enacting the right to access public information. As expected, Scandinavian
countries contribute highly to adopting legislation within this area. Beside Scandinavian
countries, Slovenia is active in proposing amendments to accessibility of public
information within the EU regulations.
The wish of every legislator is to rationalize the procedures, to efficiently and adequately
execute the legal institutes which will provide legal security. Much attention is paid
against violating the rights and to protected parties in the sense of how profound the
impact of legal institutes can be. The procedures need to be analysed and legal institutes
precisely regulated to enable protected parties to exercise their rights and duties.

Key words: basic principles of democracy, freedom of information, public information,
Information Commissioner, Slovenia, Sweden, the EU.
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1 UVOD
Pravica dostopa do informacij javnega značaja kot taka ni novost, njene »korenine«
segajo nazaj, natančneje v leto 1766 s temelji v eni izmed skandinavskih držav.
Natančneje, država Švedska je tista, ki prva uzakoni in zapiše v Zakon o svobodi tiska Freedom of Information Act, 2. december 1766.
Žal se odprtost po vzoru skandinavskih držav ni širila po ostalih državah stare celine, ideja
»zacveti« z uzakonitvijo v Združenih državah Amerike šele 200 let pozneje. Vključevati se
prične v mednarodne pravne akte ter akte posameznih držav evropske celine, nato pa jo
sprejemajo tudi drugod po svetu.
Temelj sodobne demokratične družbe ter s tem pravne države je zagotavljanje prostega
dostopa javnosti do informacij javnega značaja, s katerim razpolaga državna oblast.
Načelo prostega dostopa je splošno sprejeto načelo, ki je sprejeto skorajda v vseh
demokratičnih družbah. Svoboda informacij je pomembna za razvoj demokracije.
Republiko Slovenijo k pravni ureditvi tega področja zavezuje določba drugega odstavka
39. člena Ustave Republike Slovenije, in sicer v poglavju o človekovih pravicah in
svoboščinah. Ustavna določba daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja.
Tako, pozno pa vendar le, leta 2003 sprejme Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 24/2003 – v nadaljevanju ZDIJZ). Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2003 z veljavo
22. 3. 2003.
V nekem demokratičnem političnemu sistemu, v katerem se ljudstvo lahko učinkovito
udeležuje upravljanja javnih zadev neposredno ali po izvoljenih predstavnikih, je temelj
odprta demokratična družba in pravna država. Odprta demokratična družba ter s tem
povezana odprtost oblastnih institucij, njihova preglednost dela, vse to se rezultira v
zvišanju razumevanja, zaupanja ljudi v delovanje javne oblasti ter pomembni dejavniki, ki
se kažejo v zmanjšanju možnosti korupcije, nepravilnosti ter zlorabe pri izvajanju javnih
nalog. Predvsem je to delovanje pomembno na področju izvršne oblasti ter tudi pri
kreiranju politik in zakonodaje. Nasprotno pa zapiranje informacij pred javnostjo, dajanje
nepopolnih in le uradnih informacij ter postavljanja posrednikov med vire informacij in
javnostjo je značilnost zaprtih, nedemokratičnih in avtoritarnih sistemov (Prepeluh, 2005,
str. 509).
Danes vse več držav pravice dostopa ne ureja zgolj v zakonskih določbah, ampak jo
vključijo v ustavo. Slovenija sodi med države z najbolj liberalno zakonodajo, ki ureja
dostop do informacij in transparentnostjo. Zdravo jedro demokracije je pravica do
svobodnega izražanja in do informiranja. Posledično se razvija demokratična družba in
razvoj vsakega izmed nas.
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Transparentnost delovanja organov javnega sektorja se odraža predvsem preko:
•
•
•
•
•
•

možnosti spletnega dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc,
proaktivnega razširjanja informacij s strani organov,
sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,
transparentnosti porabe javnih sredstev ter prizadevanja za integriteto in
preprečevanja korupcije,
omogočanja dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualne
zahteve,
omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja.

Glede na dejstvo, da sodi Slovenija med države, ki omogočajo z zakonodajo pravico do
svobodnega izražanja in do informiranja, sem se odločila, da v nalogi analiziram in ocenim
slovensko in švedsko zakonodajo, ki določajo to pravico. Primerjala sem temeljne oziroma
najpomembnejše elemente:
•
•
•
•

kako je pravica varovana kot človekova pravica,
kako je organizirana institucija, ki varuje pravico,
dostop do institucije ter uresničevanja pravice,
postopek pri pridobivanju pravice.

Ugotovitve analize slovenske in švedske zakonodaje sem primerjala s standardi oziroma
načeli uresničevanja dostopa do informacij javnega značaja v pravu Evropske unije.
V nalogi so uporabljene določbe materialnih predpisov ter podzakonskih predpisov, ki
urejajo področje dostopa do informacij javnega značaja. V slovensko zakonodajo sodi
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005,
96/2005-UPB1, 28/2006, 51/2006-UPB2 – v nadaljevanju ZDIJZ), v Kraljevini Švedski, The
Freedom of the Press Act (1949:105) (Tryckfrihetsfőrordning (1949:105)), v Evropski
uniji, Uredba Evropske Unije o dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije (Regulation (EC) No 1049/2001 of the European parliament and of the Council of
30 maj 2011 regarding public access to Eurpoean Parliament, Council and Commission
documents).
Institut prost dostop do informacij javnega značaja je v sodobnem svetu, kjer odprtost ni
neznanka, uveljavljen v mednarodnem pravu. Slovenijo obvezujejo naslednji temeljni
mednarodnopravni akti, in sicer:
•

Mednarodni pravni pakt o državljanskih pravicah OZN (Uradni list SFR, št. 7/1971),

•

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope
(Uradni list RS, št. 33/1994, Mednarodne pogodbe, št. 7/1994; Protokol št. 13 –
Uradni list RS, št. 102/2003, Mednarodne pogodbe, št. 22/2003; Protokol št. 14 –
Uradni list RS, št. 49/2005, Mednarodne pogodbe, št. 7/2005) in
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•

Konvencija o dostopu do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in dostopu do
pravnega varstva o okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), (Uradni list RS, št.
17/2004 – Mednarodne pogodbe. Leta 2009 Republika Slovenija postane
podpisnica Aarhuške konvencije dne 18. 6. 2009 v mestu Tromsø na Norveškem).

Prav tako nalaga pravna ureditev v Evropski uniji uresničitev pravice dostopa do
informacij javnih oblasti, saj Odbor ministrov Sveta Evrope že leta 1981 sprejme
priporočilo državam članicam (Recommendation No R (81) 19 of the Committee of
Ministers to Member States on the Access to Information held by Public Authorities).
Priporočilo nalaga, da države članice pravico dostopa do informacij javnih oblasti
prevzamejo v svojo zakonodajo ter prakso skupaj z načeli (Pličanič, 2003, str. 7-8).
V magistrski nalogi sem poskušala predstaviti oziroma raziskati, ali sta bili državi pri
prevzemanju pravice dostopa do informacij javnega značaja v svoj pravni red uspešni ter
kako sta uredili uresničevanje pravice, kako sta zagotovili ustrezna sredstva in poti, ali so
informacije dostopne vsakomur pod enakimi pogoji. Pravni interes ni pogoj za pridobitev
informacije, o zahtevi se mora odločiti v razumnem času, v primeru zavrnite zahteve pa
morajo biti razlogi za zavrnitev obrazloženi ter zagotovljena pravica do pritožbe in
sodnega varstva. Predmet raziskovanja magistrske naloge pa se dotika tudi sodnega
varstva, saj v pravnem redu Republike Slovenije naletimo na zakonske določbe, ki druga
drugo privede do nasprotja oziroma dopuščanje različnih interpretacij določb. Pod
vprašanje se postavlja problem sprožitve upravnega spora, kdo sodi v krog možnih
tožnikov, ali je zavezanec, torej organ, upravičen sprožiti upravni spor zoper odločbo
drugostopenjskega organa. Na navedeno problematiko kaže različna sodna praksa tako
Upravnega sodišča ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Institut dostopa do informacij javnega značaja izhaja iz liberalnega načela. Vse
informacije so prosto dostopne, razen seveda informacije, ki so uvrščene med izjeme. Z
navedenim nekako zagotavljamo nadzor nad delom državnih organov in razkritje različnih
oblik nepravilnosti, korupcije in nezakonitosti. Državljan lahko sodeluje pri sprejemanju
predpisov in drugih pomembnih odločitvah v družbi le, če pozna informacije.
V nalogi je predstavljena Ustava Republike Slovenije, in sicer k pravni ureditvi
raziskovanega področja zavezuje določba 2. odstavka 39. člena Ustave Republike
Slovenije, in sicer v poglavju o človekovih pravicah in svoboščinah ter mednarodnopravni
akti.
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V raziskavi so preverjene naslednje postavljene hipoteze:
Hipoteza 1:
Slovenska zakonodaja zagotavlja bolj učinkovito, transparentno in kakovostno
uresničevanje pravice dostopa do informacij javnega značaja kot švedska.
Pridobiti informacijo javnega značaja je pravica, ki je omogočena vsakomur, saj je v
Republiki Sloveniji opredeljena kot ustavna kategorija.
Določba 39. člena Ustave Republike Slovenije to pravico uvršča v kategorijo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. S to podeljeno pravico omogočamo vpogled v delovanje
državnih organov in predvsem, kar je bistveno, nadzor nad njihovim delovanjem. Pravica
odraža bistvo demokracije. Nujen pogoj za učinkovito uveljavljanje vrste pravic in
svoboščin, ki izhajajo iz Ustave, kot je pravica do sodelovanja pri urejanju javnih zadev
(določba 44. člena Ustave), pravica do peticije (določba 45. člena Ustave) pravica do
zakonodajne iniciative in zakonodajnega referenduma (določbi 88. in 90. člena Ustave),
pa je obveščenost državljanov (Pličanič, 2003, str.7).
Ustavna določba določa obveznost državnih organov, da vsakomur omogočijo dostop do
informacij javnega značaja, za katero ima utemeljen pravni interes v zakonu, razen v
primerih, ki jih določa zakon.
Namen zakona je, da doseže javnost in transparentnost delovanja organov, na drugi stani
pa omogoča zakonsko varstvo vseh interesov, izhajajoč iz zagotovila Ustave Republike
Slovenije, kar bom v okviru magistrskega dela tudi skušala ugotoviti. Z vidika pravic
strank je toliko bolj pomembno, da poudarimo sodno varstvo. Če zakonsko podeljeno
pravico sodno varujemo, se lahko nadejamo, da bo zakon tudi dejansko pripomogel k
večjemu odpiranju državne uprave. Pri navedeni pravici je tudi pomemben rok odločitve
oziroma rok odgovora prosilcu, ki mora biti poenostavljen, saj obravnavamo pravico, ki je
za prosilca nujna in aktualna v tistem trenutku, ki jo zahteva.
Na Švedskem je pravica dostopa do informacij javnega značaja urejena v najstarejšem
zakonu o dostopu, in sicer Freedom of Press Act iz leta 1766. Zakon določa prost dostop
do informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo organi javne oblasti.
Hipoteza 2:
K bolj učinkoviti nacionalni regulaciji dostopa do informacij javnega značaja (v
Sloveniji in na Švedskem) prispeva enotna evropska zakonodaja.
Magistrsko delo prikazuje dva pravna sistema, ki urejata dostop do informacij javnega
značaja, kakšno je njuno učinkovito zagotavljanje pri uresničevanju navedene pravice.
Obe državi sta članici Evropske unije, zato sem skušala tudi ugotoviti, katere rešitve so
ustreznejše z vidika standardov Evropske unije.
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Evropska unija je, kot eden izmed največjih birokratskih aparatov na svetu, zelo zamujala
z ureditvijo področja dostopa do informacij. Na oblikovanje prve uredbe s tega področja je
Evropska unija za dostop do dokumentov sprejela šele leta 2001 s spodbudo
skandinavskih držav. Kar pa ne velja za Svet Evrope, saj namreč že leta 1981 sprejme
priporočilo državam članicam (Recommendation No R(81) 19 of the Committee of
Ministers to Member States on the Acess to Information held by Public Authorities).
Priporočilo priporoča, da države članice v svoji zakonodaji in praksi uredijo uresničevanje
pravice dostopa do informacij javnih oblasti, skladno s priloženimi načeli.
Načela določajo, da ima vsakdo pravico na svojo zahtevo dobiti od organa javne oblasti
informacijo, ki je v njegovi posesti. Da pravica doseže svoj namen ter uresničitev, morajo
biti zagotovljena ustrezna sredstva in poti. Informacija mora biti dostopna vsakomur pod
enakimi pogoji, vendar kot pogoj za vložitev zahteve se ne sme zahtevati posebnega
(pravnega) interesa. Priporočilo navaja, da o zahtevi odločimo v razumnem času. V
primeru zavrnitve zahteve mora biti zagotovljena pravica do pritožbe in sodnega varstva,
zavrnitveni razlogi pa morajo biti obrazloženi (Pličanič, 2005, str. 31).
V letu 2002 sprejme eno izmed takšnih priporočil tudi Odbor ministrov (Recommendation
Rec (2002) 2 on Access to Official Documents). V priporočilu so tudi zapisane dopustne
izjeme, po katerih lahko država dostop do informacij zavrne.
Evropska unija tako samo za države članice uzakoni leta 1990, s pravno ureditvijo, dostop
do okoljskih informacij (Council Directive 90/313/EEC on the Freedom of Access to
Information on the Environment), ki jo je na novo napisala leta 2003, ta stopi v veljavo v
letu 2005, katera naroča, da morajo vse države članice vnesti določila te direktive v svoje
zakone in podzakonske akte. Šele leta 2001 je bil urejen dostop do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Komisije Evropske unije (Regulation (EC)
No 1049/2001 Regarding Public Access to European Parliament Council and Commission
documents. Tudi Ustava Evrope, ki je postala najvišji pravni akt Evropske unije, daje
človekovim pravicam polno veljavo ter s tem tudi dostop do dokumentov (Pličanič, 2005,
str. 32).
Hipoteza 3:
Podrejena raba Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) pri izvajanju
slovenskega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ob pisni
zahtevi prispeva k uresničitvi namena zakona.
Dostop do informacij javnega značaja ureja ZDIJZ, ki določa, da lahko vsakdo zahteva
vpogled v dokumente in ponovno uporabo informacij, s katerimi razpolagajo državni
organi ter drugi organi, če se v njih nahajajo informacije javnega značaja (1. člen ZDIJZ).
Namen zakona je zagotoviti javnost, odprtost, preglednost in odgovornost delovanja
organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo
informacijo javnega značaja.
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Na drugi strani pa si morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost
javnosti o svojem delovanju. Uresničitev spoštovanja te pravice predstavlja natančno
predpisan postopek z zahtevo, ki določa točno določen postopek tako za prosilce kot za
organe.
Skozi magistrsko nalogo sem skušala dokazati, da ob pisni zahtevi podrejena raba ZUP pri
izvajanju ZDIJZ prispeva k uresničitvi namena zakona.
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo na dva načina. Prvi način je postopek
z ustno zahtevo, ki je zamišljen kot način dostopa, ki je kar najbolj enostaven in
neobremenjen s formalnostmi.
Bolj natančno pa je opisan postopek druge vrste, to je postopek s pisno zahtevo, ki ga
imenuje ZDIJZ. Ta postopek je upravni postopek, ki ga je mogoče sprožiti tako kot vsak
upravni postopek, torej vloga, podana ustno (dano na zapisnik) ali pa s pisno vlogo.
ZDIJZ tako v 12. členu ne določa jasno ter nedvoumno termin ustna zahteva, saj je z
ustno zahtevo mišljen neformalni postopek oziroma neformalna komunikacija, med tem
ko gre v postopku s pisno zahtevo za formalni postopek, ki ga ureja ZUP (Pličanič, 2005,
str. 179).
ZDIJZ v prvem odstavku 15. člena določa, po katerih procesnih pravilih se vodi postopek
s pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Upravni postopek zaradi narave
področja predvideva nekaj posebnosti. Določba drugega odstavka 15. člena ZDIJZ pa,
kadar gre za vprašanja postopka s pisno zahtevo, določa subsidiarno rabo ZUP, prav tako
določa subsidiarno rabo za postopek s pritožbo z določbo četrtega odstavka 27. člena
ZDIJZ. Drugi odstavek tako določa, da če kakšno od procesnih vprašanj v ZDIJZ ni
urejeno v celoti ali sploh ni urejeno, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
V določbi 23. člena ZDIJZ določa, da je organ dolžan o zahtevi prosilca odločiti
nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od prejema popolne zahteve. Postopek
je poenostavljen in manj formaliziran, kar pripomore k učinkovitosti in hitrosti postopka.
Kar nakazuje na pomembnost navedene določitve, saj bi dolgotrajnost postopkov
razvrednotila pomen pravice, ki je pod sodno zaščito.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja je pravica (pravna dobrina), ki je aktualna
v trenutku, ko prosilec do nje dostopa. Dolgotrajni postopki, tako upravni kot sodni, lahko
v celoti izničijo pomen takšne pravice, saj bi informacija po nekaj letih izgubila svoj pravi
pomen (Bugarič, 2003, str. 31-32).
Neskladje med zakoni je naravno, saj vsak zakon sledi svojemu namenu, vendar v
določenih primerih naleti na težave pri interpretaciji (Kovač, 2004, str. 91).
Pri omogočanju dostopa do informacij javnega značaja moramo v praksi poleg procesnih
določb ZDIJZ in splošne ureditve upravnega postopka ZUP upoštevati tudi procesne
posebnosti nekaterih drugih področnih zakonov, kot sta na primer Zakon o arhivskem
gradivu in arhivih (ZAGA) ali Zakon o tajnih podatkih (ZTP).
6

Postopek za dostop do informacij javnega značaja pa se lahko tudi spremeni, glede pisne
zahteve, lahko se nadaljuje in dokonča po določbah postopka z ustno zahtevo, če je to za
stranko ugodnejše, ter pod pogojem, da je bila stranka na to predhodno opozorjena in
temu izrecno ni nasprotovala (Pličanič, 2005, str. 190).
Namen magistrskega dela je prikazati normativno ureditev v slovenskem in švedskem
pravu na področju dostopa do informacij javnega značaja ter obe skupaj primerjati z
načelom uresničevanja dostopa do informacij javnega značaja v pravu Evropske unije. Z
magistrskim delom želim oceniti, katere rešitve istih vprašanj v obeh normativnih
ureditvah so ustreznejše z vidika standarda Evropske unije.
Za oris problematike bo uporabljena domača in tuja strokovna literatura ter razpoložljivi
viri.
Namen magistrskega dela je izdelati model normativne ureditve v Sloveniji oziroma
predloge izboljšav obstoječe slovenske normativne ureditve dostopa do informacij javnega
značaja, predstaviti mogoče probleme, ki nastajajo pri dostopu do informacij javnega
značaja. Ob ugotovitvah, ki jih bo analiza prikazala, pa bi bil lahko eden od pokazateljev
tudi ustreznost obstoječega prepletanja nalog, povezanih z dostopom do informacij
javnega značaja, in nalog državnega nadzornega organa na področju varstva osebnih
podatkov v okviru istega organa, to je informacijskega pooblaščenca.
Magistrsko delo bo tako nadaljevalo raziskovanje primerjalnih analiz med državami s
podobnimi normativnimi ureditvami, predvsem primerjava ameriške in slovenske
normativne ureditve.
Izziv magistrskega dela vidim v primerjavi normativne ureditve, ki velja v Republiki
Sloveniji, z ureditvijo, ki sega v leto 1766 v skandinavske države, natančneje Kraljevina
Švedska, ki velja za državo z najbolj liberalno zakonodajo, ki ureja dostop do informacij in
transparentnost. Rezultat analize primerjave med obema normativnima ureditvama sem
primerjala s standardi oziroma načeli, ki veljajo v pravu Evropske unije na področju
dostopa do informacij javnega značaja.
Raziskava magistrskega dela je usmerjena tudi v študij primera, saj prikazuje tudi pet
tipičnih primerov iz slovenske jurisdikcije in analogno iz švedske jurisdikcije. Da bo
magistrsko delo doseglo ter podkrepilo cilj in namen raziskave, pa je bilo opravljeno nekaj
individualnih intervjujev, ter zaradi oddaljenosti intervju, ki je bil opravljen s pomočjo
elektronskega komunikacijskega sistema.
Na področju dostopa do informacij javnega značaja so bile v svetu in Sloveniji izvedene
številne raziskave. Raziskave, analize in številne študije so bile izvedene na temo
kakovosti zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega značaja, učinkovitosti
oziroma dejanskega izvrševanja pravice do dostopa do dokumentov ter primerjalno
pravne ureditve dostopa do informacij javnega značaja med pravnimi sistemi drugod po
svetu.
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V nedavni obsežni raziskavi »Vprašaj svojo državo ! Kampanja šestih vprašanj« (»Ask
Your Government ! Six Question Campaign«) so sodelavci dveh nevladnih organizacij
Access Info, Centre for Law and Democracy in International Budget Partnersihp,
pristojnim nacionalnim organom postavilo šest vprašanj. V raziskavo je bilo vključeno
osemdeset držav. Slovenija je bila uvrščena med petnajst najbolj transparentnih držav.
Slovenija je dosegla zavidljivo mesto v raziskavi o kakovosti zakonodaje s področja
dostopa do informacij javnega značaja, ki sta jo izvedli prav tako mednarodni organizaciji
Access Info Europe (Španija) in Centre for Law and Democracy (Kanada). Raziskava je
obsegala devetinosemdeset držav in Slovenija je dosegla drugo mesto (Centre for Law
and Democracy, 2011).
Raziskave, ki so predmet raziskovanja magistrske naloge in so sorodne raziskavi, katere
ugotovitve sem predstavila in analizirala v nalogi, so naslednje:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primerjalna analiza »Vprašaj svojo državo ! Kampanja šestih vprašanj«, Access
Info, Centre for Law and Democracy in International Budget Partnersihp,
september 2011.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja – doktrinarni obseg pravice –
preozka razlaga zakona, As.mag. Andraž Teršek, Pravna fakulteta v Ljubljani,
2006.
Skupno letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja
v letu 2010, Ministrstvo za javno upravo.
Aktivnosti za povečanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, Ministrstvo za
javno upravo.
Poročilo Slovenije o statusu in dosežkih eVlade v okviru držav EU in EFTA.
ePractice.eu.
Poročilo Kraljevine Švedske o statusu in dosežkih eVlade v okviru držav EU in
EFTA. ePractice.eu.
Freedom of Information. A comparative Legal Survey, Toby Mendel, Unesco 2003,
New Delhi, India.
Freedom of Information and Access to Government Records Around the World. A
Global Survey, David BANISAR, London 2006.
Informationszugangrechte gegenüber der Verwaltung in Deutschland und der
Tűrkei, Atila Erkal, Berlin 2009.
Dostop do informacij javnega značaja, Primerjava: ZDA, Nizozemska in Slovenija.
Mirovni inštitut, Milada Mirković, Ljubljana 2003.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja. Pravna fakulteta, Urška Prepeluh,
Ljubljana 2005.
Dostop do informacij javnega značaja: Primeri evropskih inštitucij, zvezne države
New York in Slovenije. Mirovni inštitut, Urška Prepeluh, Ljubljana 2003.
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Pri raziskovanju in pisanju magistrskega dela so bile uporabljene različne znanstveno raziskovalne metode, pri čemer se nekatere med seboj pojavljajo v kombinaciji. S
pomočjo uporabljenih raziskovalnih metod sem poskušala priti do rešitve problemov in
predmeta raziskovanja, dokazati postavljeni hipotezi, odgovoriti na odprta vprašanja, ki
sem jih nakazala.
Uporabljene so naslednje znanstveno-raziskovalne metode:
•
•
•
•
•
•

komperativna oziroma primerjalna metoda (primerjava materialne in procesne
zakonodaje, primerjava obravnavane problematike),
metoda deskripcije (opisovanje posameznih pojavov),
vzorčno-pojasnjevalna (predstavitev prednosti in slabosti posameznih določb v
normativnih ureditvah),
statistična metoda (zbiranje podatkov in njihova obdelava),
case study – študija primera,
metoda intervjuja (polstrukturirani individualni intervju, vpogled v različne
perspektive (stališča, zaznave, občutja) o obravnavanem primeru).

V magistrskem delu sem poskušala analizirati težave, ki so prisotne pri uveljavljanju
pravice do svobodnega dostopa do informacij javnega značaja.
Pri raziskavi pričakujem rezultat in prispevek, uporaben pri novem predlogu sprememb
zakonodaje, ki bi bil usmerjen k zagotavljanju še učinkovitejšega uresničevanja dostopa
do informacij javnega značaja, ki se ne bi omejevala oziroma bila skladna z zakonodajo, ki
ureja vsa ostala področja in s tem preprečevala kolizijo.
Analiza primerjave s področja dostopa do informacij javnega značaja bo obsegala
naslednje elemente primerjave:
•
•
•

varovanje človekovih pravic in svoboščin;
institucije, ki zagotavljajo uresničevanje dostopa do informacij javnega značaja,
potek postopka za pridobitev pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Pri primerjavi institucij, ki varujejo uresničevanje dostopa do informacij javnega značaja,
je zanimivo, da za razliko od Republike Slovenije Kraljevina Švedska ne pozna
neodvisnega in samostojnega organa, ki bi odločal o pritožbah prosilcev zoper zavrnilne
odločbe glede dostopa do dokumentov. V Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec
nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov ter dostopa do informacij javnega
značaja. Skušala sem predstaviti, kakšne so prednosti ali pomanjkljivosti take ureditve pri
nas.
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Vseskozi se poudarja pomembnost transparentnosti informacij iz uradnih dokumentov tudi
na ravni Evropske unije, predvsem skandinavske države (Švedska, Finska, Danska) se
zavzemajo za boljšo različico uredbe o dostopu do javnih dokumentov v Evropski uniji, ter
nasprotujejo spremembah uredbe, ki ne vodijo k transparentnim delovanjem institucij
Evropske unije. V skupino isto mislečih držav članic sodi tudi Slovenija.
Rezultat in prispevek navedenega magistrskega dela vidim v normativni ureditvi pravice
do dostopa do informacij javnega značaja v Republiki Sloveniji k zagotavljanju
učinkovitejšega uresničevanja te pravice kot na Švedskem.
Rezultati in analize obeh pravnih sistemov bodo opozorili tudi na šibke točke ter na
posamezna področja, ki jih bo potrebno izboljšati in jim posvetiti več pozornosti. Glede na
to, da se družba spreminja, je potrebno področje, ki je predmet raziskave, vse bolj
prilagajati.
Magistrsko delo v prvem poglavju poleg predstavljenega uvoda vsebuje obrazložitev
problema in predmet raziskovanja s postavljenima hipotezama, namenom in cilji
raziskovanja, oceno dotlej opravljenih raziskav in metodami raziskovanja, nadalje pa
obsega še sedem vsebinskih sklopov oziroma poglavij, vključno z zaključkom.
Po uvodnem poglavju je predstavljena pravica dostopa do informacij javnega značaja
varovana kot človekova pravica ter na kratko predstavljeni mednarodno pravno obvezujoči
akti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (Mednarodni pravni pakt o državljanskih pravicah
OZN, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope in
Konvencija o dostopu do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in dostopu do
pravnega varstva o okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija). Predstavila sem tudi pojme
učinkovitosti, transparentnosti in kakovosti.
V nadaljevanju bo opisana normativna ureditev dostopa do informacij javnega značaja v
Evropski uniji. Prikazani bodo začetki razvoja transparentnosti v evropskem pravu ter
pravica dostopa do dokumentov kot temeljna pravica in Uredba Evropskega parlamenta in
Sveta Evropske unije št. 1049/2001 o dostopu do informacij Evropskega parlamenta,
Sveta Evropske unije in Komisije.
Prvi del je namenjen predstavitvi pravnega varstva pred institucijami Evropske unije, drugi
pa predstavitvi pravnega varstva na nacionalni ravni. V tem delu želim poudariti, da je,
podobno kot velja za druge veje prava, nadzor nad postopki prvotno v domeni držav
članic. V magistrsko delo so vključene sodbe sodišč, vsebinsko ustrezne obravnavanim
poglavjem.
Osrednji del magistrskega dela je namenjen predstavitvi pregleda normativne ureditve
instituta dostop do informacij javnega značaja v Republiki Sloveniji in Kraljevini Švedske.
Opisuje določenost pravice dostopa do informacij javnega značaja tudi v mednarodnih
dokumentih in pravni ureditvi Evropske unije.
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Predstavljeno pa bo tudi poročilo obeh držav o statusu in dosežkih eVlade v okviru držav
Evropske Unije in EFTA (EFTA - Evropsko združenje za prosto trgovino (European Free
Trade Association)).
Empirični del magistrske naloge je usmerjen k drugi, bolj pronicljivi metodi za
raziskovanje, to je kvalitativna raziskovalna metoda. Metoda je usmerjena za raziskovanje
skritega, tistega, kar je pod površjem, da lahko opišemo in analiziramo celoten pojav ali
predmet raziskovanja.
Raziskava magistrskega dela ne bo usmerjena samo v primerjavo normativne ureditve
dveh pravnih sistemov, temveč bo temeljila tudi na študiji primera. Da potrdim ali
zavrnem postavljene hipoteze, je pomembno prikazati ter primerjati primere iz prakse. V
magistrski nalogi sem tako opisala ter primerjala pet primerov, ki si jih bom izbrala glede
na predmet raziskave iz obeh držav.
Poleg primerjave predpisov ter študij primerov sem izvedla tudi polstrukturirani
individualni intervju. V okvir kvalitativnega raziskovanja sodi oblika nestandardiziranega
intervjuja, natančneje polstrukturirani intervju.
Polstrukturiran intervju je nekje med standardiziranim in nestandardiziranem intervjujem.
Glavna vprašanja bodo oblikovana vnaprej, preostala vprašanja pa se bodo oblikovala
sproti med potekom intervjuja. Intervju sem izvedla osebno pri informacijskem
pooblaščencu na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo ter pri pristojni instituciji na
Švedskem. Za intervju na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo ter v tujini sem
uporabila elektronski komunikacijski sistem.
Na podlagi izsledkov magistrskega dela so v šestem poglavju predstavljeni predlogi novih
sprememb zakonodaje za učinkovitejše, transparentnejše in kakovostnejše uveljavljanje
pravice dostopa do informacij javnega značaja. Sledijo sklepne ugotovitve, katere rešitve
so ustreznejše z vidika standardov Evropske unije skozi oči raziskovalke v primerjavi
Slovenije in Švedske. Navedba uporabljene literature in viri zaključita celovitost
magistrskega dela.
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2 PRAVICA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
VAROVANA KOT ČLOVEKOVA PRAVICA
Funkcija vsake demokratične in sodobne ustave je v tem, da uredi tiste najpomembnejše
vrednote določene družbe oziroma države. Človekove pravice in temeljne svoboščine so
vsebinsko središče ustavne demokracije in vrednote pravne države. Ustava Republike
Slovenije človekove pravice in temeljne svoboščine precej podrobno razčlenjuje, saj lahko
opazimo, da je naš ustavodajalec pri pisanju ustave v znatni meri upošteval nekatere
pomembnejše mednarodne dokumente o človekovih pravicah, predvsem Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS št. 33/1994, MP št. 7-41/1994 z dne 13. 6. 1994) (Turk, 2004,
str. 37).
Človekove pravice so vsebovane v številnih aktih in predpisih, če se osredotočimo na
Ustavo Republike Slovenije, izhajajoč iz določbe 15. člena, ki določa, da se človekove
pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi Ustave. Slovenska
Ustava ureja najpomembnejše človekove pravice in svoboščine, tako jih uvršča v drugo
poglavje Človekove pravice in temeljne svoboščine in jim namenja določbe od 14. člena
pa do 64. člena. Tako je pravica dobiti informacijo javnega značaja določena v 39. členu
kot svoboda izražanja.
Določba 39. člena Ustave ureja svobodo izražanja z naslednjo citirano določbo:
»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih
oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti
in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon (Ustava Republike Slovenije
(URS). Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006)
(URS, 39. člen).
Omenjena določba člena je vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem odstavku
vsakomur jamči, da lahko svobodno izraža svoje misli, govori, piše v medije, piše knjige,
javno nastopa ipd. Vsakomur pa je tudi dana pravica, da zbira informacije, jih širi in
objavlja. Glede na povedano se nanaša svobodno izražanje mnenj tako na mnenja
priznanih akademskih strokovnjakov (pisateljev, strokovnjakov, županov, časnikarjev ipd.)
kot tudi na izražanje mnenj ostalih državljanov (pisanje peticij, izražanje mnenj na javnih
zborovanjih, na sestankih raznih lokalnih in drugih skupnostih).
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Drugi odstavek 39. člena Ustave pa dovoljuje ter mu ob tem zagotavlja pridobiti
informacijo javnega značaja kot pravico, ki je ustavno varovana. Ustava se sklicuje na
zakon in pooblašča zakonodajalca, da natančno predvidi, kdaj ima določena informacija
naravo javne informacije in kdaj bo imel kdo ustrezni pravni interes.
Gotovo pa je, da lahko štejemo za informacije javnega značaja vse tiste informacije, ki so
povezane z delovanjem javnih subjektov (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci
javnih služb). Pri tem je pomembno omeniti tudi določbo 40. člena Ustave, saj je zagotovo
zelo povezana z določbo 39. člena, ker določa, da je zagotovljena pravica do popravka
objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika,
organizacije ali organa, prav tako pa tudi do odgovora na objavljeno informacijo. 40. člen
torej predvideva posledice, ki jih utegne povzročiti preveč široka uporaba načela svobode
izražanja v določbi 39. člena Ustave. Ustava Republike Slovenije tako želi nekako
uravnotežiti morebitni krivični položaj z navedenima določbama oziroma načeli (Turk,
2004, str. 60-61).

2.1 POJEM ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Človekove pravice in svoboščine so zapisane v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo
je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih Narodov 10. decembra 1948 z
resolucijo št. 217 A (III), v različnih konvencijah ter v Republiki Sloveniji v Ustavi in so
pravice vseh ljudi. Pravice, ki so podeljene vsem ljudem, pa ob sebi nosijo tudi dolžnosti,
ki jih morajo izpolnjevati, da bi bili upravičeni do pravic. Preambula Splošne deklaracije
človekovih pravic podeljuje priznanje prirojenemu človeškemu dostojanstvu vsem članom
človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic, temelj svobode, pravičnosti in
miru na svetu. Teptanje in zanikanje človekovih pravic pripelje do barbarskih dejanj,
žaljivih za človeško vest. Vsi ljudje na svetu naj bi imeli svobodo govora in verovanja in ne
bi živeli v strahu in pomanjkanju, to pa naj bi bilo spoznano za najvišje prizadevanje
človeštva. Zavzema se za pospešeni razvoj prijateljskih odnosov med narodi ter splošno in
resnično spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Človekove pravice in temeljne svoboščine nam dopuščajo, da razvijemo in uporabljamo
našo inteligenco, talente, vest ter da v celoti zadovoljimo naše duhovne in druge potrebe.
Če definiramo človekove pravice, so v splošnem tiste pravice, ki so prirojene naši naravi in
brez katerih ne moremo živeti kot človeška bitja.
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v določbi 10. člena govori o
vmešavanju javne oblasti, pa to ne pomeni samo dolžnost države, da se vzdrži
neupravičenega poseganja v posameznikovo svobodo izražanja. Država ima v nekaterih
primerih prav tako dolžnost, da aktivno prepreči omejevanje svobode izražanja, kadar to
povzročajo drugi posamezniki.
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To dejanje pripisujemo kot pozitivno dolžnost države v odločbah nadzornih organov,
vendar pa ta v Konvenciji ni natančno opredeljena. Pomembno je, da pri uporabi ukrepov,
ki so upravičeni s strani države, ne pomenijo diskriminacije. V primeru sodnega postopka
Evropskega sodišča za človekove pravice Gaskin v. UK, zadeva številka serija A 160 z dne
7. 7. 1989, kjer je šlo za osebne podatke pritožnika v obdobju, ki ga je preživel v reji pri
organih socialnega varstva.
Torej 10. člen Konvencije ne daje pravice dostopa do informacij, ki so v »rokah« države in
njenih organov, razen v izjemnih primerih. V sodnem primeru Incal v. Turkey, zadeva
številka 22678/93 z dne 9. 6. 1998, ki so ga obravnavali na podlagi prvega odstavka 10.
člena Konvencije zaradi vmešavanja v svobodo izražanja tožeče stranke, vendar ne z
odobravanjem spodbujanja k nasilju, sovražnosti ali sovraštva. Sodba govori o širjenju
propagande v mestu Izmir zoper kurdsko prebivalstvo.
Kršitve človekovih pravic v današnjem svetu niso redkost. Prav gotovo bi bilo dobro na
tem področju še marsikaj postoriti.

2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ SVOBOŠČIN IN PRAVIC TER DOKUMENTI O
ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH

Vprašanje človekovih pravic ni le eno izmed vprašanj, ki bi se dotikalo posamezne družbe
ter njene politične ureditve, temveč njeno osrednje vprašanje, od česar razrešitve je
odvisna celotna politična zgradba družbe. Na prave začetke moderne zasnove človekovih
pravic naletimo šele v 17. in 18. stoletju. Postopoma se oblikuje človekov odnos do
politično organizirane skupnosti. Človek se rodi svoboden, država pa je kot prisiljujoča
organizacija, ki njegovo svobodo na najrazličnejše načine omejuje. Boj za človekove
pravice pa je v prizadevanjih po utesnitvi oblasti in določitvi mej, ki jih ne sme prestopiti.
O človekovih pravicah ni mogoče govoriti vse dotlej, dokler niso priznane na pravno
obličen način, se pravi, dokler oblast javno ne prizna svojih omejitev kot sredstev, ki so na
voljo posamezniku, ko se ta sooča z oblastjo (Perenič, 1988, str. 20).
Človekove pravice se uveljavijo šele po 2. svetovni vojni. Poznamo starejše termine kot
sta bila »natural rights« in »rights of Man« omenjena v prvih dokumentih o človekovih
pravicah. Človekove pravice naj bi imele izvor v teoriji o naravnem pravu, in sicer tako
moralna, pravna kot politična kategorija.
Najstarejši ustavni akt fevdalne Anglije je Velika listina o svoboščinah (Magna Charta
Libertatum), ki je nastala leta 1215. Prvič v zgodovini je bila priznana osebna svoboda,
vendar ne za vse, temveč le za ozek krog ljudi, predvsem plemstvo. Listina je v nekaterih
delih povzeta v angleškem pozitivnem pravu.
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Novi vek postavi naslednji temeljni kamen pravnega urejanja človekovih pravic in
svoboščin, ponovno v Angliji. Angleški parlament leta 1679 sprejeme dokument Habeas
Corpus Act o pravicah posameznika v kazenskem postopku. Dokument poudarja
subjektiviteto posameznika in ga postavlja kot enakopravno stranko v kazenski postopek.
Omejuje samovoljni odvzem prostosti prek sodne kontrole (Lampe, 2010, str. 61).
Po desetih letih od sprejema dokumenta Habeas Corpus Act angleški parlament sprejme
Listno pravic (Bill of Rights), in sicer leta 1689. Listina pravic je prvi popolnejši katalog
človekovih pravic v zgodovini ter definirano razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo
oblasti. Anglija uvede parlamentarno demokracijo, ki se, razen manjših sprememb, od
takrat pravzaprav ni spreminjala.
Skoraj sto let po sprejetju angleške Listine pravic so prebivalci države Virginije sprejeli
svojo listino pravic, Virginijska deklaracija o pravicah (Virginian Declaration of Rights).
Deklaracija izhaja iz pravice do enakosti iz naravnopravnih idej o človekovih pravicah, in
sicer da so človeku temeljne pravice prirojene in da so neodtujljive.
V letu 1776 trinajst ameriških kolonij sprejme Deklaracijo o neodvisnosti ZDA, s katero so
se kolonije hotele otresti angleške nadoblasti.
Francoska revolucija in razsvetljenska miselnost pa posledično privedeta do sprejetja
Deklaracije o pravicah človeka in državljana (La Déclaration des droits de l`homme et du
citoyen). Leta 1789 jo je sprejela francoska narodna skupščina, izhajajoč iz
naravnopravnih idej, da imajo vsi ljudje prirojene pravice, ki so v bistvu dolžnost oblasti te
človekove dobrine spoštovati in jih pravno zaščititi. Značilnost deklaracije je v tem, da
razlikuje med človekom in državljanom in tako uvaja dve vrsti pravic.
Sistematične kršitve človekovih pravic so bile osnova fašizma in nacizma. Na evropskih
tleh se prvič uveljavi po prvi svetovni vojni. Pri tem moramo omeniti weimarsko ustavo iz
leta 1919, ki je veljala za vzorno in napredno ureditev tako državljanskih in političnih kot
ekonomskih in socialnih pravic, ki temelji na demokratičnem in liberalnem konceptu
državne ureditve. Kršitve človekovih pravic so se razmahnile predvsem med drugo
svetovno vojno. Zaradi izkušenj si je mednarodna skupnost zadala nalogo zapisati
temeljne in neodtujljive človekove pravice v splošnem mednarodnopravnem dokumentu.
Tako je bila leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sledijo pa ji leto
pozneje sprejete ženevske konvencije (Lampe, 2010, str. 70-73).

2.3 MEDNARODNO PRAVNI AKTI SVOBOŠČIN IN PRAVIC

Povod za sprejem mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah je pospešila zlasti
tragična izkušnja druge svetovne vojne, ki se šteje za eno najhujših kršitev človekovih
pravic. Človekove pravice in svoboščine so bile izključno v domeni vsake države, zato
vanje ni bilo moč posegati.
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S kodifikacijo pravic in svoboščin prevzame Organizacija združenih narodov glavno
pobudo. Za razvoj pa je še pomembnejša Splošna deklaracija človekovih pravic (Universal
Declaration of Human Rights), ki jo v letu 1948 sprejme Generalna skupščina OZN. Poleg
državljanskih in političnih pravic so navedene tudi nekatere novejše ekonomske, socialne
in kulturne pravice.
Splošna deklaracija človekovih pravic ni pravno zavezujoč dokument, zato Generalna
skupščina OZN sprejme kot izhodišče za sprejem univerzalnih in regionalnih aktov o
človekovih pravicah dva akta. Prvi akt je Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah ter Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki pa sta za
države podpisnice pravno obvezujoča dokumenta, med drugimi tudi za Republiko
Slovenijo.
Navedeni mednarodni akti niso edini, saj so bile sprejete še številne deklaracije in
konvencije, ki urejajo posamezne pravice in temeljne svoboščine ter predvsem njihovo
varstvo. Naj omenim pomembnejše, kot so: Konvencija o preprečevanju in kaznovanju
zločina genocida (1948), Deklaracija o priznanju neodvisnosti kolonialnim deželam in
ljudstvom (1960), Resolucija o trajni suverenosti med naravnimi viri (1962) in Konvencija
proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali
kaznovanju (1984) (Grad in Kaučič, 2007, str. 97).
Naštevam samo nekatere, vendar so pomembnejše tudi ostale, saj poznamo več
deklaracij, ki so bile sprejete zoper diskriminacijo, suženjstvo, za pravice žensk in otrok,
družin, mladine, za zaposlovanje ter družbeno blaginjo ter na svobodo informiranja.
Za Slovenijo je pomembna Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
imenovana Evropska konvencija o človekovih pravicah, opirajoč se na Splošno deklaracijo
človekovih pravic. Leta 1950 so jo v Rimu sprejele članice Sveta Evrope, v veljavo stopi
leta 1953. Slovenija jo ratificira leta 1994 skupaj s protokoli 1-7 in 9-11.
Pri tem je pomembno, da Evropska konvencija o človekovih pravicah ureja le državljanske
in politične, ne pa tudi socialne in ekonomske pravice. Ti pravici sta posebej urejeni v
Evropski socialni listini, sprejeti leta 1961 v Torinu, prav tako sprejeti od članic Sveta
Evrope. Slovenija jo ratificira leta 1999 (Grad in Kaučič, 2007, str. 100).

16

2.4 UČINKOVITOST, TRANSPARENTNOST OZIROMA ODPRTOST IN
KAKOVOST
PRI
UVELJAVLJANJU
PRAVICE
DOSTOPA
DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

•

transparentnost

Sodobni družbeni sistemi temeljijo na transparentnosti in z njo povezani demokratičnosti.
Vedno več je interakcij med različnimi družbenimi akterji zaradi potreb po zagotavljanju
širokega družbenega konsenza in legitimacije odločitev. Ena od osnovnih pravic
državljanov, pravica vedeti, je tesno povezana z njihovo zmožnostjo ocenjevanja
odločitev, ki jih sprejemajo institucije ter s tem temeljni gradnik zaupanja v sistem.
Transparentnost je tukaj obravnavana kot družben pomen in ne naravoslovni pomen, kjer
ima termin popolnoma drug pomen. Na eni strani poznamo transparentnost v družbenem
smislu, kar pomeni odprtost, razumevanje, odgovornost in predvsem preglednost
postopkov ter na drugi strani transparentnost v informacijskih tehnologijah, kar
transparentnost opredeljuje neovirano dostopnost do informacij. S transparentnostjo
ustvarjamo nekako neviden pritisk na vse subjekte v sistemu, da se razvijajo v smeri
optimizacije svojega delovanja.
Evropski svet sprejme splošne usmeritve glede politike transparentnosti (An overall policy
on transparency) (Demšar in Boh, 2008, str. 89-90).
V Evropski uniji transparentnost opredeljujejo kot pojem, ki se pogosto uporablja in
pomeni odprtost dela institucij. Evropska komisija ima vzpostavljeno posebno spletno
stran, ki je namenjena transparentnosti in pripravlja vsakoletna poročila, kot to prikazuje
Slika 1 (European Commission, 2012).
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Slika 1: Transparency – European Commission

Vir: European Commission (2012).

Pojem odprtosti (openness) ima svoje korenine v švedskem oziroma skandinavskem
načelu odprtosti, ki ne pozna pojma transparentnosti. Pojma »transparentnost« in
»odprtost« sta si sinonima, tako pojmujeta tudi Berge, str. 8, in Feik, str. 3. Moser, str. 3,
meni, da se pojma nekoliko razlikujeta in tudi izenačujeta, ker se oba nanašata na
določeno kvaliteto z oznako »dviganje tančice skrivnostnosti«. Nekateri svobodomiselni
akademiki in politiki priznavajo večjo veljavo izrazu »odprtost«, saj je izraz »odprti
sistem« figurativno širši izraz kot »transparenten sistem«. Transparentnost omogoča
zgolj, da imamo jasen vpogled skozi okno sistema, ne nudi pa možnosti izmenjave v vse
smeri oz. obojestransko izmenjavo podatkov (Berg, Feik, Moser v: Prepeluh, 2005, str.
18).
•

kakovost

Kakovost označujemo kot skladnost s standardi, s specifikacijami in s pričakovanji strank.
Tak pomen, v državni upravi pripisujemo po eni strani s skladnostjo delovanja s sprejetimi
predpisi in po drugi strani s skladnostjo delovanja s pričakovanji državljanov oziroma
uporabnikov njenih storitev. Uvedba mehanizmov zagotavljanja učinkovitosti in
nenehnega izboljševanja je vse bolj prisotno v delovanju organizacij državne uprave.
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Državna uprava kot osrednji del celotnega upravnega sistema se srečuje z vrsto
pričakovanj in zahtev po preobrazbi, vedno večje so zahteve po povečanju njene
uspešnosti in učinkovitosti ter vključevanje Slovenije v sodobne integracijske tokove.
To ne pomeni samo usklajenost slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije,
ampak tudi prilagodljivost organiziranja in izvajanja postopkov, informacijskih in drugih
tokov. Da izboljšamo kakovost delovanja in storitev državne uprave, dosežemo največji
učinek takrat, kadar merjenju dosežkov in delovanja sledijo povratni, korektivni ukrepi.
Izboljševanje kakovosti storitev in delovanja državne uprave je v neposredni povezavi z
njeno učinkovitostjo (Žurga, 2001, str. 7-8).
•

učinkovitost

Pri uspešnosti in učinkovitosti državne uprave nas zanima, kako uspešna in učinkovita je
posamezna vlada oziroma njene službe pri razreševanju gospodarskih težav posamezne
družbe. Uspešnost organizacije vidimo kot stopnjo, do katere organizacija realizira
postavljene cilje. Učinkovitost organizacije pa razumemo razmerje med inputom (vložek)
in outputom (izdelek), se pravi razmerje med uporabljenimi viri za izdelavo ene enote
outputa. Uspešnost (Effectiveness) lahko označimo z vprašanji: Kako uspešna je
organizacija pri doseganju svojih ciljev? ter Ali udejanja svoje poslanstvo, ki je razlog za
njen obstoj? Učinkovitost (Efficiency) pa z naslednjimi vprašanji: Ali je razmerje med
outputi in inputi optimalno? Kako učinkoviti so človeški, finančni in drugi viri? ter Kako
učinkovit je informacijski sistem organizacije? (Žurga, 2001, str. 19).
Učinkovitost države vidimo v njenem proaktivnem delovanju in sposobnosti
implementacije reform na posameznih področjih, izhajajoč iz redefinicije njenih
regulatornih funkcij in institucij (po Kovač et al., 2004, str. 2).
Razvoj javne uprave in državne uprave v Sloveniji gre v smeri večanja vloge
menedžmenta v upravi, večji učinkovitosti ter usmerjenosti k rezultatom in k strankam
uprave. Uveljavljanje javnega menedžmenta kot uvajanje standardov kakovosti in
poslovne odličnosti pa je prav v usmerjenosti k rezultatom in k odjemalcem storitev.
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3 RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI, TRANSPARENTNOSTI IN
KAKOVOSTI URESNIČEVANJA PRAVICE DOSTOPA DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
IN KRALJEVINI ŠVEDSKI

3.1 METODOLOGIJA
Magistrsko delo prikazuje normativno ureditev v slovenskem in švedskem pravu na
področju dostopa do informacij javnega značaja ter primerjavo z načelom uresničevanja
dostopa do informacij javnega značaja v pravu Evropske unije. Namen in cilj je v ocenitvi
ustreznejših rešitev istih vprašanj v obeh normativnih ureditvah z vidika standarda
Evropske unije. Cilj magistrskega dela je izdelava modela normativne ureditve v Sloveniji
ter predlogi izboljšave obstoječe slovenske normativne ureditve dostopa do informacij
javnega značaja. Kraljevina Švedska velja za države z najbolj liberalno zakonodajo na
področju dostopa do informacij in transparentnosti.
Pri raziskovanju in pisanju magistrskega dela so bile uporabljene različne znanstveno raziskovalne metode, pri čemer se nekatere med seboj pojavljajo v kombinaciji. S
pomočjo uporabljenih raziskovalnih metod sem poskušala priti do rešitve problemov in
predmeta raziskovanja, dokazati postavljeni hipotezi in odgovoriti na odprta vprašanja, ki
sem jih nakazala.
Uporabljene so bile naslednje znanstveno-raziskovalne metode:
•
•
•
•
•
•

komperativna oziroma primerjalna metoda (primerjava materialne in procesne
zakonodaje, primerjava obravnavane problematike),
metoda deskripcije (opisovanje posameznih pojavov),
vzorčno-pojasnjevalna (predstavitev prednosti in slabosti posameznih določb v
normativnih ureditvah),
statistična metoda (zbiranje podatkov in prikaz podatkov),
case study – študija primera,
metoda intervjuja (polstrukturirani individualni intervju, vpogled v različne
perspektive (stališča, zaznave, občutja) o obravnavanem primeru).

Z uporabo komperativne oziroma primerjalne metode sem primerjala materialno in
procesno zakonodajo ter primerjavo problematike s področja dostopa do informacij
javnega značaja. Metoda deskripcije je bila uporabljena pri opisovanju posameznih
pojavov. Vzorčno-pojasnjevalna metoda pri magistrski nalogi je prišla v poštev pri
predstavitvi prednosti in slabosti posameznih določb v normativnih ureditvah
obravnavanih držav.
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Glede na to, da je v nalogi prikazano nekaj statistično obdelanih podatkov, je bila
uporabljena statistična metoda. Raziskava magistrskega dela je bila usmerjena tudi v
študij primera, saj prikazuje po pet tipičnih primerov slovenske in analogno švedske
jurisdikcije, za kar je uporabljena metoda case study ali študija primera.
Za podkrepitev cilja in namena raziskave pa je bil opravljen tudi individualni intervju ter
intervjuja, opravljena s pomočjo elektronskega komunikacijskega sistema. Pri izvedbi
metode intervjuja je uporabljen v enem primeru polstrukturirani individualni intervju
zaradi vpogleda v različne perspektive, stališča, zaznave in občutja o obravnavanem
primeru.

3.2 NORMATIVNA UREDITEV DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA V EVROPSKI UNIJI

V pravu Evropske unije ureja dostop do dokumentov temeljni predpis Uredba (ES)
Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije številka 1049/2001 o dostopu javnosti do
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki je bila sprejeta 30. maja 2001
in stopi v veljavo istega leta 3. decembra - Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents, Official Journal of the
European Communities L 145/43 (Prepeluh, 2005, str. 51).
Namen uredbe je čim bolj uresničiti pravico dostopa javnosti do dokumentov ter določiti
splošna načela in omejitve takega dostopa. Uredba omogoča državljanom, da tesneje
sodelujejo v postopku odločanja in zagotavlja, da je uprava deležna večje zakonitosti, je
pri tem učinkovitejša in bolj odgovorna državljanom v delujočem demokratičnem sistemu.
Prav tako omogoča ter prispeva h krepitvi načela demokratičnosti in spoštovanju
človekovih temeljnih pravic in svoboščin.
Evropska komisija sprejme 30. aprila 2008 (IP/08/661) spremembe pravil za dostop do
dokumentov institucij EU. Spremembe potrjujejo zavezanost Komisije k preglednosti in
posodabljajo pravila k upoštevanju najnovejše sodne prakse. Namen sprememb je
institucijam omogočiti učinkovitejšo obravnavo zahtevkov državljanov in izboljšati dostop
evropskih državljanov do dokumentov. Cilj sprememb pravil za dostop do dokumentov
institucij EU je povečati preglednost, dostop do informacij in razumevanje. Evropska
komisija vidi ključni pomen v pravici državljanov do obveščenosti v vsaki demokratični
ureditvi. Bistveno orodje demokracije je po tem takem dostop do dokumentov, ki ga želijo
izboljšati (European Union, 2012).
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3.2.1 ZAČETKI RAZVOJA »ODPRTOSTI« V EVROPSKEM PRAVU KOT TEMELJ
PRAVNE UREDITVE PRAVICE DO SVOBODNEGA DOSTOPA DO
DOKUMENTOV V EVROPSKI UNIJI
Začetki Evropske integracije segajo v čas petdesetih let. Začetki temeljijo zgolj na
gospodarski integraciji, kasneje v vedno bolj pravno urejeno skupnost, ki sega že skoraj
na vsa področja družbenega življenja.
Torej Evropska unija ni samo oblika gospodarske integracije, ampak tudi politična,
nadnacionalna organizacija ter v nekaterih državah članicah tudi monetarna organizacija s
finančno perspektivo. Razvoj unije gre v smeri ekonomsko politične in razvojno monetarne
perspektivne.
Slovenija podpiše pristopno pogodbo k Evropski uniji 16. aprila v letu 2003 in tako
postane 1. maja 2004 polnopravna članica. Pravo Evropske unije s tem začne veljati tudi
na področju Republike Slovenije. Pravica dostopa do informacij javnega značaja, urejena v
evropskem pravnem redu, tako neposredno vpliva tudi na našo pravno ureditev. Vpliv
sega tako na upravičence kot na zavezane organe (Prepeluh, 2005, str. 49).
Za razliko Republike Slovenije pa Kraljevina Švedska postane polnopravna članica že 1.
januarja leta 1995. Prav tako kot za vse članice Evropske unije velja tudi za nove članice
odrek delu svoje suverenosti. Pri tem se okrepi vloga Evropske unije, vendar vpliva na
oslabitev vloge nacionalnih držav oziroma parlamentov držav članic.
V nadaljevanju bo predstavljena Uredba Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki
predstavlja temeljni predpis o dostopu do informacij javnega značaja v evropskem pravu
ter je v celoti zavezujoča ter tako neposredno uporabljena v vseh državah članicah. Da se
je pravica dostopa do dokumentov uzakonila, je eden najpomembnejši razlog pritisk
skandinavskih držav in Nizozemske, ki nosijo najdaljšo tradicijo na tem področju. Izmed
skandinavskih držav prednjači Švedska, saj je že leta 1766 uredila dostop do informacij
javnega značaja (Prepeluh, 2005, str. 49 - 50).
Evropska unija je pred tem ustvarjala nezaupanje ter zaprtost delovanja skupnosti. S
sprejetjem zgoraj navedene uredbe postane bolj demokratična, transparentna in zaupanja
vredna institucija. Z razvojem transparentnosti se razvije tudi priznavanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Priznanje razglasi Amsterdamska pogodba leta 1997,
uresniči pa se z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je bila sprejeta decembra
2000 v Nici, prilagojena 12. decembra 2007 v Strassbourgu (Charter of Fundamental
Rights of the European Union, OJ 2000/C 364 v Nici 2000) (Prepeluh, 2005, str. 51).
Evropska unija z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, postane
demokratična in preglednejša. Lizbonska pogodba vključi Listino temeljnih pravic v
evropsko primarno zakonodajo. Z vključitvijo listine ohranja sedanje pravice in uvaja
nove. Jamči predvsem svoboščine in načela, zapisana v Listini o temeljnih pravicah,
določbe listine pa spreminja v pravno zavezujoče.
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Lizbonska pogodba v naslovu V. Pravice državljanov v členu 42. podeljuje pravico dostopa
do dokumentov. Lizbonska pogodba (Lisbon Treaty), OJ 2007/C 306, v Listini Evropske
unije o temeljnih pravicah 2010/C83/02 v petem poglavju z naslovom Pravice državljanov
pravi: Pravica dostopa do dokumentov - »Vsak državljan Unije in vsaka fizična oseba

ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic ima pravico
dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, ne glede na nosilec
dokumenta.« ali Right of access to documents - »Any citizen of the Union, and any
natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, has a
right of access to documents of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union,
whatever their medium.« (Lizbonska pogodba, Listina Evropske unije o temeljnih
pravicah, 42. člen).
3.2.2 STANDARDI IN NAČELA URESNIČEVANJA DOSTOPA DO INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA V EU
Temeljna načela prava Evropske unije, ki postavljajo temelje pravne ureditve Evropske
unije in urejajo vprašanja razmerja med Evropsko unijo in državami članicami, so
naslednja:
•
•
•
•
•

načelo
načelo
načelo
načelo
načelo

lojalnega sodelovanja,
subsidiarnosti in sorazmernosti,
primarnosti,
neposrednega učinka,
prenosa zakonodajne pristojnosti in razmejitve pristojnosti.

V preambuli Pogodbe o Evropski uniji (PEU, št. C 83/13 z dne 30. 3. 2010) - Consolidated
version of the Treaty on European Unione. Official Journal of the European Union C
83/13, 30. 3. 2010) zasledimo potrditev držav članic Evropske unije k zavezanosti načelom
svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne
države.
Priporočilo državam članicam sprejmejo že leta 1981, in sicer Odbor ministrov Sveta
Evrope - Recommendation No. R (81) 19 of the Committee of Ministers to Member states
on the Access to information held by public authorities. Adopted by the Committee of
Ministers on 25 November 1981 at the 340th meeting of the Ministers' Deputies, da v
svoji zakonodaji in praksi uredijo uresničevanje pravice dostopa do informacij javnih
institucij skladno s priloženimi načeli. Načela določajo, da ima vsakdo pravico na svojo
zahtevo pridobiti od organa javnih oblasti informacijo, ki se nahaja v njegovi posesti.
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Uresničevanje te pravice pa temelji na zagotovitvi ustreznih sredstev in načinov:
•

informacije morajo biti dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, kot pogoj pa se ne
sme terjati poseben interes,

•

o zahtevi mora biti odločeno v razumnem času,

•

v primeru zavrnitve zahteve morajo biti razlogi za zavrnitev obrazloženi ter ob tem
zagotovljena pravica do pritožbe in posledično do sodnega varstva.

Odbor ministrov je v povezavi s pravico dostopa do informacij javnega značaja izdal nekaj
priporočil ter direktiv. Naj omenim nekatere, kot so:
•

Priporočilo o dostopu do uradnih dokumentov, sprejeto v letu 2002 Recommendation Rec (2002) 2 of the Committee of Ministers to memberstates on
access to official documents. Adopted by the Committee of Ministers on 21
February 2002 at the 784th meeting of the Ministers' Deputies;

•

Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, sprejeto v letu 2003 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17
November 2003 on the re-use of public sector information;

•

Priporočilo o dobrem upravljanju, sprejeto v letu 2007 - Recommendation
CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good
administration. Adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007
at the 999bis meeting of the Ministers’ Deputies.

3.2.3 PREDSTAVITEV UREDBE
EVROPSKE UNIJE

EVROPSKEGA

PARLAMENTA

IN

SVETA

Republika Slovenija 16. aprila 2003 postane s podpisom pristopne pogodbe z Evropsko
unijo ter 1. maja 2004 polnopravna članica. Pravo Evropske unije v celoti prične veljati
tudi na področju Republike Slovenije. Tako se evropski pravni sistem v povezavi z
dostopom do informacij javnega značaja ne samo upošteva, temveč neposredno vpliva na
izvrševanje pravic in obveznosti tako za zavezance kot tudi za upravičence. V nadaljevanju
predstavljam Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije št. 1049/2001 o
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki predstavlja
temeljni predpis o dostopu do informacij javnega značaja v evropskem pravu in je v celoti
zavezujoča ter se neposredno uporablja v vseh državah članicah - Regulation (EC) No
1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding
public access to European Parliament, Council and Commission documents, Official
Journal of the European Communities L 145/43.
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Pozitivno novost na področju dostopa javnosti do dokumentov evropskih institucij prinese
Amsterdamska pogodba - Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union,
The Treaties establishing the European Communities and related Acts. Official Journal C
340, 10. november 1997, sprejeta leta 1999, ki spremeni Pogodbo o Evropski skupnosti,
katera je v določbi 255. člena (prej določba 191 a. člena) določala naslednje:

»Article 255 (ex Article 191a)«
»1. Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its
registered office in a Member State, shall have a right of access to European Parliament,
Council and Commission documents, subject to the principles and the conditions to be
defined in accordance with paragraphs 2 and 3.
2. General principles and limits on grounds of public or private interest governing this
right of access to documents shall be determined by the Council, acting in accordance
with the procedure referred to in Article 251 within two years of the entry into force of
the Treaty of Amsterdam.
3. Each institution referred to above shall elaborate in its own Rules of Procedure specific
provisions regarding access to its documents.«
ali

»Člen 255 (prejšnji 191 a člen)«
»1. Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba, ki prebiva oziroma ima svoj
sedež v državi članici, ima pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta
in Komisije v skladu z načeli in pogoji, ki se določijo v skladu z 2. in 3. odstavkom.
2. Splošna načela in omejitve zaradi javnega ali zasebnega interesa, ki veljajo za pravico
dostopa do dokumentov, določi Svet, ki deluje v skladu s postopkom, določenim v 251.
členu v dveh letih od uveljavitve Amsterdamske pogodbe.
3. Vsaka institucija, navedena zgoraj, v svojem poslovniku opredeli posebne določbe, ki
zadevajo dostop do njenih dokumentov.«
Ob upoštevanju načela odprtosti v delu institucij se Evropskemu parlamentu, Svetu in
Komisiji zagotovi dostop do dokumentov, ki jih institucije pripravijo in tudi do
dokumentov, ki jih institucije prejmejo. V tem kontekstu je bila priložena k Sklepni listini
Amsterdamske pogodbe Izjava številka 35, ki določa, da lahko država članica od Komisije
ali Sveta zahteva, da se dokument, ki izhaja iz države brez njenega soglasje ne pošlje
tretji osebi.
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V Izjavi 35 določa o členu 191a (1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
»Konferenca se dogovori, da bodo načela in pogoji iz člena 191a(1) Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti dopuščali državi članici od Komisije ali Sveta zahtevati, da se
dokument, ki izvira iz te države članice, ne pošilja tretjim strankam brez njenega
predhodnega soglasja.« (OJ C 340, 10. november 1997).
V letu 2005 se v instituciji Evropske unije, natančneje Komisija odloči, da sproži »pobudo
za preglednost v Evropi«, kot del prizadevanj za večjo odprtost ter vključi v pregled
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije št. 1049/2001 o dostopu javnosti
do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (Uredba EU).
Od uporabe Uredbe EU so institucije z njenim izvajanjem pridobile več izkušenj, razvila se
je tudi sodna praksa, Evropski varuh človekovih pravic pa je obravnaval in rešil številne
pritožbe. Institucije lahko ocenijo izvajanje Uredbe in jo ustrezno spremenijo.
Prvi korak Komisija naredi 18. aprila 2007 z objavo Zelene knjige - Zelena knjiga »Dostop
javnosti do dokumentov, ki jih hranijo institucije Evropske skupnosti – pregled«,
COM(2007) 185, Komisija Evropskih skupnosti, Bruselj, 18. 4. 2007, ki je bila podlaga za
javno posvetovanje. 16. januarja 2008 Komisija poda Poročilo o rezultatih javnega
posvetovanja o pregledu Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Na podlagi poročila Komisija sprejme Predlog
Uredbe št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, 2008/0090 (COD).
Evropski parlament in Svet v septembru leta 2006 sprejmeta Uredbo EU o uporabi določb
Aarhuške konvencije - Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju
in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, podpisana 25. junija 1998 v Århusu
na Danskem. Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6.
septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije v institucijah in organih Skupnosti
(UL L 264, 25.9.2006, str. 13), in sicer v institucijah in organih Skupnosti, ki součinkuje z
Uredbo št. 1049/2001 v povezavi dostopanja dokumentov z okoljskimi informacijami.
Nadalje Uredba EU predvideva, da so načeloma vsi dokumenti institucij javno dostopni.
Zaradi javnih in zasebnih interesov pa je potrebno nekatere dokumente zaščititi z
izjemami. Pri določanju ter ocenjevanju izjem priporoča upoštevanje načel v zakonodaji s
področja varstva osebnih podatkov na vseh področjih delovanja.
Pojem »dokument« Uredba EU opredeljuje kot neko vsebino ne glede na to, kakšen je
njen medij. Vsebina se lahko nahaja v papirni obliki, shranjena oziroma zapisana je lahko
v elektronski obliki, to velja tudi za zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis. Dokument se
nanaša na politiko, dejavnosti ali odločitve s področja odgovornosti institucij.
Pojem »tretja stranka« označuje fizično ali pravno osebo ali subjekt zunaj institucije.
Vključuje tudi države članice, druge institucije in organe Skupnosti ali zunaj Skupnosti in
tretje države.
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Uredba EU določa razloge, zaradi katerih organ zavrne zahtevo za dostop do dokumentov.
Uredba EU določa sedem izjem. Razlogi, zaradi katerih se dostop zavrne, so nekateri javni
in nekateri zasebni interesi. Javni interesi, ki jih je potrebno varovati, se pojavljajo: javna
varnost, obrambne in vojaške zadeve, mednarodni odnosi, finančna, denarna ali
gospodarska politika tako Skupnosti kot države članice.
Po svetu poznamo absolutne in relativne izjeme. V primerjalnem pravu je za absolutne
izjeme značilno, da dokumenti, ki so varovani, niso dostopni v primeru, če bi njihovo
razkritje ogrozilo javni ali zasebni interes. Tak primer varovane izjeme je varstvo osebnih
podatkov, nekje v to kategorijo sodijo tudi tajni podatki. Pri relativnih izjemah pa je
značilno, da dokumenti, ki so varovani, niso dostopni, če bi to ogrozilo javni in zasebni
interes, razen če je javni interes, ki narekuje razkritje takšnega dokumenta oziroma
interes javnosti do razkritja večji od zavarovanega interesa. V to skupino sodijo primeri
poslovne tajnosti, informacije oziroma dokumenti, ki se tičejo sodnih in upravnih
postopkov (Pličanič et al., 2005, str. 91).
Dostop lahko omejimo le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
•
•
•

informacija se mora nanašati na enega izmed legitimnih namenov varstva (pravnih
dobrin), ki jih zakon našteva,
razkritje informacije mora resno ogroziti varovano pravno dobrino,
povzročena škoda mora biti večja, kot je javni interes za odkritje informacije (test
prevladujočega javnega interesa) (Šturm et al., 2011, str. 608).

Zakonska pravna norma varuje poleg javnega interesa tudi interese posameznikov, in
sicer tiste interese posameznikov, ki so bili na podlagi presoje zakonodajalca ugotovljeni
kot skladni z javnim interesom (Kerševan, 2004, str. 71).
Naslednja izjema Uredbe EU varuje dokumente, kadar bi razkritje oslabilo varstvo:
•
•
•

poslovnih interesov fizičnih in pravnih oseb, vključno z intelektualno lastnino,
sodne postopke in pravne nasvete,
inšpekcijske postopke preiskav in revizij, seveda tudi pod pogojem, da ne prevlada
javni interes za razkritje dokumentov.

Tretja izjema določa, da dostop do dokumentov, ki ga institucija pripravi za interno
uporabo in se nanaša na zadevo, o kateri institucija ni odločala, se zavrne, če bi z
razkritjem resno oslabili postopek odločanja institucije, razen če je prisoten prevladujoč
pravni interes. Četrta izjema varuje dokumente tretjih oseb in nalaga, da se institucija s
tretjimi strankami posvetuje ter presodi, ali se uporabita razloga iz prve in druge izjeme.
Razlog zavrnitve je lahko tudi zahteva države članice, da dostopa do dokumentov ne
dovoli brez njenega predhodnega soglasja. Izjema velja tudi le za dele zahtevanega
dokumenta, preostali del se razkrije javnosti (Uredba EU, 4. člen).
Uredba EU določa obdobje veljavnosti izjem, predvideva, da izjeme lahko veljajo največ
30 let. Razen v določenih primerih, ko so dokumenti občutljive narave.
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Pomembno je omeniti, da uredba ne posega v obstoječe pravice držav članic, sodnih
organov ali preiskovalnih teles do dostopa do dokumentov.
V primeru sodbe Sodišča Evropske skupnosti, Kraljevina Nizozemska v. Svetu Evropske
unije, zadeva številka C-58/94 z dne 30. 4. 1996, ko tožeča stranka trdi, da Kodeks
ravnanja v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Sveta in Komisije - Kodeks ravnanja
(93/730/ES) v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Sveta in Komisije (Uradni list L
št. 340, str. 41), ni akt s pravnimi učinki, temveč akt s političnim besedilom, sklenjen med
Komisijo in Svetom. Nizozemska vlada zahteva, da naj se Kodeks v primeru opredelitve
kot odločba, ki ima sama po sebi pravne učinke, ugotovi za ničnega, v kolikor v nasprotju
z zahtevami iz 190. člena Pogodbe Evropske skupnosti v njem ni navedena njegova
pravna podlaga. Intervencija Parlamenta v podporo zahtevku nizozemske vlade se nanaša
na domnevno kršitev načela odprtosti zakonodajnega postopka in vsebino pravil, ki
urejajo dostop do dokumentov Sveta ter nekatera njim povezana izvedbena pravila.
Tožeča stranka trdi, da akti Sveta presegajo meje urejanja njegove notranje organizacije
in so namenjeni pravnemu učinkovanju zunaj teh meja ter da si je Svet prilastil pravico
odločanja o tem, v kolikšni meri so njegovi zakonodajni postopki dostopni javnosti, s
čimer je zlorabil svojo pristojnost.
Tožbo Kraljevine Nizozemske zavrnejo z obrazložitvijo, da se je Svet ustrezno prilagodil v
smeri razvoja priznavanja pravice posameznika, da dostopa do dokumentov, s katerimi
razpolagajo javni organi. Na ravni Skupnosti je bil pomen te pravice potrjen zlasti v Izjavi
številka 17, o pravici do dostopa do informacij, priloženi Sklepni listini Pogodbe o Evropski
uniji, ki to pravico povezuje z demokratičnostjo institucij. Svet Evropske unije ugotavlja,
da dokler zakonodajalec Skupnosti ne bo sprejel splošnih pravil o pravici javnosti glede
dostopa do dokumentov, s katerimi razpolagajo institucije Skupnosti, morajo same
sprejeti akte, potrebne za obravnavanje navedenih prošenj. Na podlagi podeljene
pristojnosti za ureditev notranje organizacije je omogočen sprejem ustreznih aktov, da se
zagotovi njihovo notranje delovanje v skladu z interesi dobrega upravljanja.
3.2.4 UPRAVIČENCI DOSTOPA DO DOKUMENTOV EVROPSKE UNIJE
Na podlagi Uredbe EU imajo vsi državljani EU in vse fizične ali pravne osebe s
prebivališčem ali registriranim sedežem v eni od držav članic pravico do dostopa do
dokumentov institucij ob upoštevanju načel, pogojev in omejitev, določenih z uredbo.
Pravico dostopa do dokumentov institucije lahko odobrijo ob upoštevanju istih načel,
pogojev in omejitev vsem fizičnim in pravnim osebam, ki nimajo prebivališča ali
statutarnega sedeža v eni od držav članic (Uredba EU, 2. člen).
3.2.5 DOSTOPNI DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE
Pravica dostopa do dokumentov velja za vse dokumente institucij, to je za dokumente, ki
jih institucije pripravijo ali prejmejo in so v njihovi lasti, kar velja za vsa področja
delovanja Evropske unije.
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Načeloma so zajeti vsi dokumenti ne glede na njihov medij, torej »nosilec vsebine« je
lahko papirna oblika, elektronska oblika ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis.
Dostop do dokumentov velja na vseh področjih delovanja Evropske unije, tako na
področju politike, aktivnosti ali odločitve, ki spadajo v delovna področja oziroma sfero
odgovornosti posamezne institucije. Zelo široka definicija, vendar razrešena s primerom
Heidi Hautala (sodba sodišča prve stopnje Heidi Hautala v. Svetu, številka T-14/98 z dne
19. 7. 1999, ECR II-2489, potrjena s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti, številka C353/99 P z dne 6. 12. 2001 (InfoCuria - Case-law of the Court of Justice), v katerem sta
obe sodišči poudarili, da je pravico dostopa potrebno interpretirati v luči njenega izvora.
Torej pri pravici dostopa do informacij in ne samo za pravico dostopa do dokumentov.
Gospa Heidi Hautala je kot članica Evropskega parlamenta zaprosila za dostop do poročila
delovne skupine o izvozu orožja. Sodišče poudarja, da mora biti širši dostop do
dokumentov omogočen v največji možni meri (Prepeluh, 2005, str. 55).
V sodnem epilogu zadeve Sodišča Evropske skupnosti v zadevi Athanasios Pitsiorlas v.
Svetu Evropske unije in Evropski centralni banki (ECB), združeni zadevi številka T-3/00 in
T-337/04 z dne 27. 11. 2007 je predmet sojenja dostop do dokumentov sporazuma BaselNyborg. Tožeča stranka je pri pripravi doktorata iz prava s sklicevanjem na sklep Sveta
93/731/ES z dne 20. decembra 1993 o dostopu do dokumentov Sveta (Uradni list L št.
340, str. 43), ki je bil pozneje spremenjen s sklepom Sveta 96/705/ES, ESPJ, Euratom z
dne 6. decembra 1996 (Uradni list L št. 325, str. 19) zaprosila za dostop do sporazuma
Basel-Nyborg o krepitvi Evropskega monetarnega sistema, ki ga je potrdil Svet ministrov
za gospodarstvo in finance na neuradnem srečanju v Nyborgu na Danskem dne 12. 9.
1987. Prav tako zatrjuje, da je zavrnitev dostopa imela negativne učinke za pripravo
doktorske disertacije, saj ni mogla spoštovati roka za njeno oddajo, približno treh let in
pol.
Svet ECB je prošnjo za dostop do arhivov Odbora guvernerjev zavrnil in utemeljil, da
sporazum ni sestavljen v obliki »sporazuma«, temveč v obliki poročil in zapisnikov. Svojo
zavrnitev je utemeljil tudi s tem, da so za medije pripravili sporočilo, ki je natančno
navajalo vse točke sporazuma. Odločba Sveta ECB, s katero je bila tožena stranka
seznanjena z dopisom Evropske centralne banke, je sodišče razglasilo za nično, v
preostalem delu so ničnostno tožbo zavrnili, prav tako pa tudi odškodninsko tožbo.
3.2.6 NAČIN DOSTOPA DO DOKUMENTOV EVROPSKE UNIJE
Pravica dostopa javnosti do dokumentov se izvršuje na naslednje načine:
1. na podlagi pisne prošnje,
2. neposredno v elektronski obliki ali
3. preko registra.
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Prošnje za dostop do dokumentov se posreduje lahko v kakršni koli pisni obliki, vključno z
elektronsko, v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije, tako kot to predvideva določba
drugega odstavka d.) točke 20. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Upravičenec ni dolžan izkazati pravni interes oziroma navajati razloge za pridobitev
dokumenta, le navedba želenega dokumenta mora biti dovolj natančna. Institucije dajejo
informacije in nudijo pomoč državljanom, prošnje obravnavajo takoj. Vloge se
obravnavajo nemudoma, vlagatelju pa se pošlje potrdilo o prejemu vloge. Od vpisa vloge
v register institucija v 15 delovnih dneh odobri in zagotovi dostop do zahtevanega
dokumenta ali pa v pisnem odgovoru navede razloge za celovito ali delno zavrnitev s
pravnim poukom o možnosti pritožbe.
Rok za dostop do zahtevanega dokumenta se lahko v izjemnih primerih tudi podaljša, če
se prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko dokumentov, in sicer še za 15 dni
pod pogojem, da se vložnika vnaprej obvesti in navede podrobne razloge.
Če vlagatelj ne prejme odgovora v predpisanem roku, ima možnost do vložitve potrdilne
prošnje. Prav tako se prošnja vlagatelja obravnava takoj, ki je po svoji pravni naravi v
bistvu pritožba ter v 15 delovnih dneh od vpisa v register odobri dostop do zahtevanega
dokumenta ali pa še vedno deloma ali v celoti zavrača dostop. Pri tem mora institucija
navesti razloge, vlagatelja pa obvestiti o pravnih sredstvih, ki so mu na voljo (Uredba EU,
7., 8. člen).
Uveljavitev pravic državljanov do dostopanja dokumentov vsaka institucija omogoči z
vzpostavitvijo registra. Dostop je omogočen v elektronski obliki. Register vsebuje
referenčno številko, ki označuje dokument, predmet in/ali kratek opis vsebine dokumenta
ter datum prejema ali priprave in vpisa dokumenta v register. Neposredno dostopni
morajo biti zlasti zakonodajni dokumenti, dokumenti, pripravljeni ali prejeti med postopki
za sprejetje aktov, ki so pravno zavezujoči v državah članicah (Uredba EU, 11., 12. člen).
3.2.7 DOKUMENTI OBČUTLJIVE NARAVE
Posebno ureditev Uredba EU predvideva za tajne dokumente oziroma kot jih imenuje za
dokumente občutljive narave. Dokumenti so označeni z naslednjimi oznakami:
•
•
•

»TRÈS SECRET/TOP SECRET«,
»SECRET«,
»CONFIDENTIEL«.

Za dokumente z navedenimi oznakami »strogo tajni«, »tajni« ali »zaupni« ne velja
splošno načelo dostopnosti, ampak so dostopni samo za tiste osebe, ki imajo pravico
seznaniti se z navedenimi dokumenti. Dokumenti občutljive narave se vpišejo v register ali
objavijo samo s privolitvijo tistega, ki jih je ustvaril. Institucija, ki varuje dokumente
občutljive narave, mora navesti razloge za zavrnitev do javnega dostopa. Dokumenti
občutljive narave veljajo za absolutne izjeme v javnem interesu in sodijo v področje javne
varnosti ter obrambne in vojaške zadeve (Uredba EU, 9. člen).
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3.2.8 PREDLOG UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI
UREDBA (ES) ŠT. 1049/2001 O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
Za predlog spremembe Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov (predlog
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, COM (2011)
137 konč., 2008/0090 (COD), Bruselj, 21. 3. 2011), se Evropska komisija odloči, potem ko
sproži »Pobudo za preglednost v Evropi«, ukrep za večjo preglednost, ki pa je vključevala
tudi pregled Uredbe (EU).
Komisija meni, da je potrebno brez nadaljnjega odlašanja spremeniti Uredbo (EU) z
namenom, da se zagotovi čim bolj transparentno delovanje institucij Evropske unije ter
zaradi razširitve institucionalnega področja uporabe, v skladu z novo pravno podlago o
dostopu do dokumentov, kakor to predvideva tretji odstavek 15. člena Pogodbe o
delovanju Evropske unije: »Vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s

prebivališčem ali staturatnim sedežem v eni od držav članic imajo pravico dostopa do
dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, ne glede na nosilec dokumenta
ob upoštevanju načel in pogojev, ki naj se določijo v skladu s tem odstavkom.« (z
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bil 255. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti nadomeščen s tretjim odstavkom 15. člena Pogodbe o delovanju Evropske
unije).
Predlog Uredbe (EU) predvideva spremembo oznak dokumentov z občutljivo naravo:
•
•
•
•

»EU
»EU
»EU
»EU

TOP SECRET/EU – STROGO TAJNO«,
SECRET/EU – TAJNO«,
CONFIDENTIAL/EU – ZAUPNO,
RESTRICTED/EU – INTERNO«.

Z Lizbonsko pogodbo začne veljati nov splošni okvir demokratične participacije,
prepoznavnosti, nadzora in preglednosti, ki načeloma zajema vse ustanove Evropske
unije.
Access info Europe pozove civilne družbe, da sprožijo kampanjo za reformo Uredbe
1049/2001. Do 8. marca 2012 se je kampanji pridružilo že 30 organizacij.
Razprava se dotika predloga spremembe Uredbe 1049/2001 o dvajsetih glavnih
vprašanjih, da bi zagotovili sledenje ciljem, okrepili pravico do dostopa do dokumentov
Evropske unije ter s tem uresničili 15. določbo Pogodbe o delovanju Evropske unije,
predvsem pa da bi preprečili kakršno koli kršenje obstoječih pravic do dostopa do
dokumentov. Pozivajo k upoštevanju vseh jezikov ne glede na narodnost ali bivališče kot
pravica dostopa do dokumentov Evropske unije.
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Nadalje se povečuje obseg na vse institucije Evropske unije, predlagajo tudi, da se vključi
celovita definicija »dokumenta«, ki pomeni, da je dokument s celotno vsebino ne glede na
nosilec. Nasprotujejo proti določanju novih izjem za dostop do dokumentov.
Zanimivo je, da sicer podpirajo postopek za posvetovanje z državami članicami pred
sprostitvijo dokumenta, ki je v njihovi lasti. V primeru zavrnitve do dokumenta pa mora
temeljiti na izjemi, določeni z Uredbo 1049 ter po preučitvi tako škodnega testa kot testa
prevladujočega javnega interesa in ne na zakonodaji držav članic. Ne podpirajo
podaljševanje roka za obravnavo zahtev s 15 delovnih dni na 30 delovnih dni, odobravajo
samo razumne roke.
Podpirajo pa podaljšanje roka na 5 delovnih dni, kadar se v obravnavi potrebuje soglasje
držav članic. Podpirajo predlog proaktivnega obveščanja javnosti glede organizacijske in
proračunske preglednosti, torej objava javnih funkcij, ob tem poraba javnih sredstev ter
objava zakonodajnih dokumentov (Access info Europe, 2012).

3.3 NORMATIVNA ANALIZA PRAVNE UREDITVE INSTITUTA DOSTOPA
DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Demokratična in nadzorna funkcija izhajata iz načela odprtosti in transparentnosti.
Sodobna demokratična država mora delovati v duhu prostega dostopa do informacij
javnega značaja. Demokratična funkcija se odraža predvsem v večji udeležbi državljanov v
politiki, izhajajoč iz teorij participativne in deliberativne demokracije, ki poudarjata
odprtost delovanja javne oblasti, katero pa ne omejujemo z različnimi oblikami
parlamentarnega odločanja, temveč mora vključevati različne oblike neposrednega
sodelovanja državljanov pri sprejemanju predpisov in političnih odločitev. Druga funkcija,
funkcija nadzora, pa omogoča, da državljani nadzorujejo delo javne uprave, kot na
primer:
• nadzor nad pravilnostjo dela javnih oblasti,
• nadzor nad porabo proračunskega denarja.
Nadzorna funkcija je pomembna, saj preprečuje slabo upravljanje, zlorabo oblasti in v
večini primerov korupcijo. Slovenija ima dostop do javnih informacij kot temeljno
človekovo pravico zapisano v ustavi, v določbi 39. člena, z naslovom Svoboda izražanja.
Pomembno je vedeti, da pravica dostopanja do javnih informacij ni omejena le na
državljane Slovenije, temveč ima pravica širši vpliv, saj velja tudi za tujce in pravne osebe
(Pirc Musar Nataša et al., 2006, str. 1).
Pravico svobode do informacij si navadno razlagamo kot pravico dostopa do informacij, ki
nastanejo pri delu javne uprave in je priznana kot temeljna človekova pravica.
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Presenetljivo je le to, da je bila omenjena pravica, ki je zelo pomembna za razvoj
demokracije, zelo pozno priznana kot pravica. Javna uprava informacij ne sme zadrževati
za sebe, temveč je le skrbnik javnega dobra. Informacije so dostopne javnosti, razen če
so informacije povezane z določenimi izjemami. Vedno moramo izhajati iz temeljne
predpostavke, da mora vlada služiti ljudem. Mednarodna organizacija za človekove pravice
NGO, Article 19, Global Campaign for Free Expression je opisala informacije z naslednjim
izrazom, »informacije so kisik demokraciji« (Mendel, 2003, str. 3).
3.3.1 POSTOPEK PRIDOBITVE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, ZAVEZANCI
IN PROSILCI
Slovenski zakonodajalec z ZDIJZ vnese najbolj pomembna temeljna načela prava dostopa
do javnih informacij, kot so:
•
•
•
•

prost dostop do informacij javnega značaja,
pravica za vse in vsakogar zahtevati informacijo javnega značaja,
zaračunavanje minimalnih stroškov prosilcem in
ponovna uporaba informacij javnega značaja (Pirc Musar Nataša et al., 2006, str.
8).

V začetku opredelimo pojme »informacija javnega značaja«, »zavezanec« in »prosilec«.

»Informacija javnega značaja« - je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa,
nahaja pa se v obliki zadeve, dokumenta, dosjeja, registra, evidence ali drugega
dokumentarnega gradiva, ki je nastal pri organu, v sodelovanju z drugimi organi ali pa
pridobil od drugih oseb. Dokument mora v času zahteve prosilca obstajati, velja načelo
materializirane oblike, zato ga zavezanci niso dolžni ustvarjati, če dokument ne obstaja.

»Zavezanec« - zavezanci so določeni v ZDIJZ, to so vsi državni organi, organi lokalnih
skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih
pooblastil in izvajalci javnih služb.

»Prosilec« - je lahko vsaka fizična ali pravna oseba. Slovenski zakonodajalec ni omejil
pravico dostopa samo na državljansko pravico, temveč je pravico zastavil širše, kar
pomeni, da lahko dostopajo do javnih informacij tudi tujci (Pirc Musar Nataša et al., 2006,
str. 11).
Človekove pravice in svoboščine se lahko uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Pri
tem se zastavlja vprašanje, zakaj ni bilo zaslediti odmevnih ali (ne)uspešnih poskusov
dostopa do informacij javnega značaja preko uveljavljanja 39. člena slovenske Ustave, ki
ureja pravico do svobode izražanja. Vse do sprejema ZDIJZ v zavesti posameznikov ni
doživela pravega odziva, ki bi spodbudila k dostopanju do informacij javnega značaja.
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Sprejem ZDIJZ lahko štejemo za veliko spodbudo k razvoju demokratičnosti v Sloveniji.
Poleg zakona pa je potrebno tudi osveščanje ljudi o njihovih pravicah.
Lahko ugotovimo, da je v skoraj desetih letih veljavnosti zakona pravica dostopa do
informacij javnega značaja dodobra zaživela na obeh straneh, tako pri prosilcih kot
zavezancih dajanja informacij javnega značaja, predvsem v povezavi s pomanjkanjem
znanja in nerazumevanjem te temeljne človekove pravice.
Dostop do informacij javnega značaja lahko zahteva vsakdo brez izkazanega pravnega
interesa. Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo ali
njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo.
Zahteve so večinoma posredovane tradicionalno v pisni obliki, vendar modernejši pravni
sistemi spodbujajo čim večjo neformalnost zahtev in čim širšo uporabo vseh tehničnih
sredstev, ki so na razpolago. Večina pravnih sistemov je sprejela kot zadostno obliko
zahteve v ustni obliki. Modernizacija ter razvoj računalniške tehnologije pa dopuščata vse
več možnosti komuniciranja z državljani, kar posledično privede do zahteve v elektronski
obliki. Uredba EU v prvem odstavku 6. člena dopušča samo pisne zahteve, tudi zahteve v
elektronski obliki (Prepeluh, 2005, str. 459).
3.3.2 USTNA ZAHTEVA
Postopek z ustno zahtevo naj bi bil kar se da manj zapleten, postopek s pisno zahtevo pa
je bolj podrobno predpisan.
Slovenska zakonodaja omogoča prosilcem, da informacije javnega značaja zahtevajo
ustno ali pisno.
Postopek, ki je bolj podrobno določen, je le postopek s pisno zahtevo. ZDIJZ nekoliko
neposrečeno imenuje postopek s pisno zahtevo, na kar ob tem pomislimo, da gre za
postopek, ki ga je mogoče sprožiti le s pisno vlogo, vendar je jasno, da gre za klasični
upravni postopek, za katerega veljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005,
24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010 - v nadaljevanju ZUP).
Nekateri slovenski pravni teoretiki, kot izhaja iz teorije (Prepeluh, 2004, str. 340),
opozarjajo, da je ta določba zelo sporna z vidika dveh temeljnih človekovih pravic, ki ju
zagotavlja slovenska ustava. V povezavi s 25. členom Ustave Republike Slovenije (URS)
mora biti vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva zoper
odločbe organov, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
interesih.
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Prav tako 23. člen URS določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in
dolžnostih odloča sodišče.
Glede na to, da je postopek z ustno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja
vrsta posebnega upravnega postopka, lahko na to gledamo kot da določba ZDIJZ
nakazuje na protiustavnost. Če upoštevamo namen zakonodajalca, pa je prosilcu
omogočeno hitrejše in lažje dostopanje do informacij preko neformalnega postopka.
Tako ima prosilec še vedno možnost, da v primeru, da je v neformalnem postopku
neuspešen, to je postopek z ustno zahtevo po ZDIJZ, lahko sproži za pridobitev istih
informacij formalni postopek, kjer ima zagotovljeno pravno varstvo. Zakonodajalec
utemeljuje z argumenti, da je možnost ustne zahteve po ZDIJZ v interesu hitrega in
neformalnega dostopanja do informacije in dejansko razširja pravice prosilcev ter
razbremenjuje nepotrebne formalnosti (Pličanič et al., 2005, str. 181).
Priporočilo Sveta Evrope - Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do uradnih
dokumentov. Priporočilo Rec (2002) št. 2. Odbora ministrov državam članicam glede
dostopa do uradnih dokumentov, ki ga je sprejel Svet Evrope 21. februar 2002, V/2,
državam članicam glede dostopa do uradnih dokumentov priporoča, da prosilcu naj ne bi
bilo potrebno navajati razlogov dostopa do uradnega dokumenta in kar je pomembno za
tukajšnjo obravnavo v tem delu naloge, da bi bilo potrebno čim manj uradnih postopkov
pri prošnjah prosilcev.
Article 19 prav tako predvideva vložitev zahteve za prosilce, ki zaradi nepismenosti ali
drugačne nezmožnosti ne morejo vložiti pisne zahteve (Article 19, A Model Freedom of
Information Law. July 2001, točka 8/3).
Prosilec lahko zahtevo za dostop do informacije javnega značaja vloži pri organu, za
katerega meni, da z zahtevano informacijo razpolaga. Kot smo omenili, lahko to stori
ustno, pisno tudi v elektronski obliki, za katero veljajo določbe zakona, ki ureja
elektronsko poslovanje in podpis. Pri tem moramo upoštevati, da se za vprašanja
postopka, ki niso urejena z ZDIJZ, uporablja določbe ZUP.
Kot ustne zahteve nekateri organi smatrajo tudi zahteve, zastavljene preko telefona v
primeru nujnih sporočil. Vloge, posredovane v elektronski obliki, ki ne vsebujejo varnega
elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, lahko obravnavamo podobno. V
navedenih primerih ne moremo šteti zahtevo kot formalno pisno zahtevo, saj oba zakona,
tako ZDIJZ kot ZUP, opredeljujeta formalno pisno vlogo le, če je zahteva posredovana v
elektronski obliki in podpisana z veljavnim ter varnim elektronskim podpisom s
kvalificiranim potrdilom. Po drugi strani pa v določbi sedmega odstavka 63. člena ZUP
določa, da lahko Vlada RS določi seznam vlog, ki se lahko vložijo tudi po elektronski poti
brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Tako lahko zahteve,
vložene na zgoraj opisan način, obravnavamo analogno ustnim zahtevam, torej kot
zahteve, vložene v neformalni obliki.
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ZUP določa, da mora organ pri sprejetju ustne zahteve na zapisnik neposredno na kraju
samem ugotoviti istovetnost vložnika (ZUP, 65. člen). Če organ dvomi o istovetnosti
prosilca, lahko zahteva, da prosilec prejeto vlogo pisno potrdi. Če jo v danem roku ne
potrdi, se šteje, kot da ni bila vložena. Ker gre za informacijo javnega značaja, identiteta
prosilca ne bi smela biti relevantna, saj prosilcu tudi ni potrebno utemeljiti dostop do
informacije oziroma izkazati pravni interes do zahtevane informacije. Odločamo le o tem,
ali obstaja informacija v eni od materializiranih oblik ali pa informacija ne obstaja pri
organu (Prepeluh, 2005, str. 467).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) je v
139. členu določal dopolnitev k ZDIJZ glede vlog, ki so vložene v pisni obliki, namreč te se
štejejo za ustne vloge, če je to za stranko ugodnejše, in če je stranka na to predhodno
opozorjena ter izrecno ne navede, da želi, da se vloga obravnava kot pisna vloga.
Gre za nerodno poenostavitev postopka zakonodajalca, da omogoči stranki ugodnejši
dostop do informacij, ker mu mogoče odvzamemo možnost vlaganja pravnih sredstev
(Prepeluh, 2005, str. 468).
3.3.3 PISNA ZAHTEVA
Pravila postopka pisne zahteve določa 15. člen ZDIJZ, ki se šteje za najpomembnejši
način dostopa do informacij javnega značaja. Pisna zahteva daje možnost prosilcem do
uporabe pravnih sredstev v primeru, da je ta zavrnjena. Drugi odstavek 15. člena pa
nakazuje na subsidiarno uporabo ZUP v primeru procesnih vprašanj na področju
upravnega prava, ki niso urejena z ZDIJZ (Pličanič et al., 2005, str. 188).
Uporaba ZUP ni nikoli izključena, saj se v upravnih zadevah uporablja v celoti, razen če
področni zakon (ne nižji akt) posamezno postopkovno vprašanje zaradi posebnosti tega
upravnega področja ne opredeli drugače in pri tem nalaga subsidiarno uporabo ZUP.
Posebna specialna pravila postopka lahko zakonodajalec uzakoni, a ne v celoti, temveč
posamezna postopkovna vprašanja. Če pravila splošnega upravnega postopka po ZUP ne
ustrezajo ali ne zadoščajo, se predpišejo s področnim zakonom. Vendar pa s posebnimi
pravili v področni zakonodaji ni dovoljeno drugače urediti ali izključiti celotnega upravnega
postopka, še zlasti temeljnih načel po ZUP (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 10-17).
V primeru, ko področna zakonodaja predpisuje posebna pravila, organ ravna po določilih
zakona, ki ureja postopek, torej drugače kot ZUP, vendar ne v celoti. Za procesna
vprašanja, ki s področno zakonodajo niso urejena, pa se uporabljajo pravila splošnega
upravnega postopka oziroma ZUP. Torej v tem primeru veljajo določila ZUP oziroma
pravila splošnega upravnega postopka, ki jih uporabljamo dopolnilno ali subsidiarno. To
velja za posamezna postopkovna pravila, kot so npr. način vložitve vloge, poseben rok za
izdajo odločbe, poseben rok za pritožbo.
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Vendar slovenska zakonodaja pozna postopkovne predpise, ki urejajo celovite posebne
upravne postopke, kot je npr. davčni postopek, urejen z Zakonom o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 109/2006, 125/2008, 110/2009, (1/2010-popr.) – v nadaljevanju
ZDavP-2). Glede na dejstvo, da uporaba ZUP ni nikoli izključena, tudi davčni postopek ni
izjema in se uporablja subsidiarno v posameznih postopkovnih pravilih, kot npr. glede
zastopnikov strank, pravnih sredstev ZUP (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 17-18).
Pomembno je, da splošen in poseben upravni postopek uredi samo zakon. Posamezna
postopkovna vprašanja pa lahko uredi podzakonski predpis (uredba, navodilo, odlok),
vendar samo, če njihova podlaga izvira iz zakona. Če strnemo, postopkovna pravila lahko
drugače kot ZUP ureja le zakon in ne hierarhično nižji akt.
Zapisano pravilo torej velja, če poseben zakon uredi postopek drugače kot ZUP, velja lex
specialis derogat legi gnerali ali specialnejši zakon ZUP, ki velja kot splošnejši predpis,
nadredi.
ZUP v nekaterih primerih velja tudi za specialnejši predpis v razmerju do splošnejšh
sistemskih predpisov, kot je to npr. varstvo osebnih podatkov, lokalni samoupravi ali
zakoni o državni upravi, torej je ZUP lex specialis (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 18).
Pisne zahteve se štejejo vloge v fizični obliki ter vloge v elektronski obliki, podpisane z
varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. ZUP opredeljuje, da so pisne
vloge v fizični obliki klasične vloge, ki so lahko napisane na roke ali natisnjene, vendar pa
morajo biti v vsakem primeru lastnoročno podpisane (ZUP, 63. člen).
Opredeliti moramo tudi vloge, oddane v elektronski obliki, ki so podpisane z varnim
elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
Natančnejša določitev varnega elektronskega podpisa in kvalificiranega potrdila določa
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/2004 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZEPEP), ki določa v četrti točki 2. člena, da je
varen elektronski podpis podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
•
•
•
•

da je povezan izključno s podpisnikom,
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika,
da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod
podpisnikovim nadzorom,
da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.

Devetnajsta točka 2. člena pa opredeljuje kvalificirano potrdilo, potrdilo v elektronski
obliki, ki podatke za preverjanje elektronskega podpisa povezuje s točno določenim
imetnikom potrdila ter s tem potrjuje njegovo identiteto. Kvalificirana potrdila izdajajo le
overovitelji, ki delujejo v skladu z zahtevami ZEPEP (ZEPEP, 2., 28.-36. člen).
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3.3.4 OBVEZNE SESTAVINE ZAHTEVE
Formalna zahteva mora vsebovati navedbo organa, od katerega prosilec želi prejeti
informacijo. ZDIJZ določa, da mora prosilec navesti svoje podatke, navedbo podatkov
morebitnega zastopnika ali pooblaščenca ter njegov podpis. Fizične osebe navedejo
osebno ime in naslov, pravne osebe pa naziv pravne osebe, ime zastopnika in naslov.
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ima v primerjavi s klasičnimi vlogami po
ZUP nekaj posebnosti. Prosilec mora že v zahtevi opredeliti seznanitev z informacijo, ki jo
želi prejeti, in sicer ali jo želi prejeti le na vpogled, njen prepis, fotokopijo oziroma
elektronski zapis. V zahtevi prosilcu ni potrebno označiti ali utemeljiti, da gre za zahtevo
za dostop do informacije javnega značaja. Največja posebnost postopka obravnavanega
po ZDIJZ pa je, da prosilcu ni potrebno izkazati pravni interes (Pličanič et al., 2005, str.
193).

3.3.5 POSTOPEK S PREJETO ZAHTEVO
Upravni postopek se prične, ko prejmemo pisno zahtevo, ki zaradi narave področja
predvideva nekaj posebnosti. Postopek vodi uradna oseba, ki je pri organu pooblaščena
za posredovanje informacij javnega značaja. Zakonodajalec se je v tem primeru odločil
drugače, saj na področju upravnega prava načeloma velja, da je za vodenje postopka in
za izdajo odločbe v upravnem postopku pristojen predstojnik monokratičen (individualno
voden) organa (ZUP, 28. člen).
Vsak zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja mora določiti eno ali več
uradnih oseb, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja.
S podelitvijo pristojnosti za vodenje postopka v določbi 21. člena ZDIJZ je uradni osebi
dano ex lege pooblastilo za opravljanje vseh procesnih dejanj v postopku. Ime in priimek
uradne osebe mora biti javno objavljeno, ki je dolžna nuditi pomoč, če se prosilci obrnejo
nanjo (Pličanič et al., 2005, str. 202).
Uradna oseba mora po prejemu zahteve najprej preveriti, če zahteva izpolnjuje vse
potrebno za nadaljnjo obravnavo. Če je zahteva prosilca nepopolna in jo kot tako organ
ne more obravnavati, mora pozvati prosilca, da jo v roku, ki mu je določen, dopolni.
Postavljeni rok za dopolnitev zahteve ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Če se
pomanjkljivosti ne dá odpraviti, se zahteva prosilca zavrže. Zavezanci za dostop do
informacij javnega značaja se ne morejo sklicevati na večino razlogov za zavrženje
zahteve iz splošnega upravnega postopka, zapisanih v določbi 129. člena. Zavrženje
zahteve je torej mogoč le, kadar ta ne vsebuje vseh predpisanih obveznih sestavin
(ZDIJZ, 17. člen) ter v skladu z 18. členom ZDIJZ, kadar organ pozove prosilca k
dopolnitvi zahteve, a ta v danem roku sploh ni bila dopolnjena ali pa ne izpolnjuje
formalnih pogojev in je zato ni mogoče obravnavati. Zavezanci tako zahtevo zavržejo s
sklepom, ki se izda pisno, ker ima prosilec zoper njega možnost do pritožbe (ZUP, drugi
odstavek 67. člena in tretji odstavek 227. člena).
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Določba 228. člena določa, da mora biti sklep obrazložen in vsebovati mora pouk o
pritožbi. Če prosilec ne uveljavlja možnost pritožbe zoper izdan sklep, se postopek konča
(Prepeluh, 2005, str. 474).
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja je lahko posredovana napačnemu
organu, ki z zahtevano informacijo ne razpolaga. Vendar se je tukaj potrebno zavedati, da
je za reševanje zahteve pristojen vsak zavezanec, ki z zahtevano informacijo razpolaga,
torej ne le tisti, pri katerem je dokument nastal oziroma ga ustvaril. V primeru, da
nedvoumno kdo z informacijo razpolaga, jo mora zavezanec odstopiti najpozneje v roku
treh delovnih dni od dneva, ko je zahtevo prejel v reševanje in obvestiti prosilca. Če organ
ne ugotovi, kateri organ je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, izda
sklep o zavrženju zahteve in ga takoj pošlje stranki, zoper tak sklep je dovoljena pritožba
(ZUP, četrti in peti odstavek 65. člena) (Pličanič et al., 2005, str. 200).
Zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, v primeru, da zahtevi prosilca
ugodi, nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije. Informacijo da na
vpogled, prosilcu zagotovi prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. Zavezanci so dolžni
odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, skrajni rok za odločitev pa je 20 delovnih dni od
dneva prejema popolne zahteve (ZDIJZ, 23. člen). Rok lahko izjemoma podaljšamo za
največ dodatnih 30 delovnih dni, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po izteku
prvotnega roka z izdajo posebnega sklepa, ki vsebuje ustrezno obrazložene razloge za
podaljšanje. V tem delu je potrebna pripomba glede določenega časovnega okvira za
odločitev organa. V primerjavi rokov po ZDIJZ s splošnimi roki po ZUP, ko gre za skrajšani
postopek, znaša rok en mesec in dva za redni ugotovitveni postopek, so ti celo daljši
(Prepeluh, 2005, str. 478).
Zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja lahko sprejmejo tri različne vrste
odločitev:
• zahtevi lahko ugodijo v celoti,
• zavrnejo v celoti ali
• se odločijo za delni dostop.
Če zavezanec zahtevi ugodi, pri tej odločitvi ne izda posebne odločbe, temveč o tem
napravi le uradni zaznamek (ZDIJZ, prvi odstavek 22. člena). Zakonodajalec se odloči za
tako ureditev zaradi racionalizacije poslovanja. V uradni zaznamek zabeleži le izrek
odločbe in praviloma ne vsebuje obrazložitve.
Druga možnost določbe 22. člena ZDIJZ pa določa, da zavezanec zavrne zahtevo v celoti.
To možnost lahko izpolni le, kadar po pregledu zahtevanih dokumentov ugotovi, da
njihovo razkritje ni v skladu z legitimno predpisanimi izjemami, določenimi v 6. členu
ZDIJZ. Zahtevo zavrnemo s formalno pisno odločbo v predpisani obliki, vsebinske oziroma
materialno pravne pogoje za zavrnitev določa 26. člen ZDIJZ v povezavi s 6. členom
ZDIJZ.
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Odločba mora obsegati obvezne sestavine, naziv, uvod, izrek (dispozitiv), obrazložitev,
pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa, oziroma če se izda v
elektronski obliki, varna elektronska podpisa uradne osebe in organa, overjena s
kvalificiranim potrdilom (tretji odstavek 210. člena ZUP).
Najpomembnejši sestavni del odločbe je izrek, ki postane izvršljiv, dokončen in
pravnomočen, v katerem se odloči o vseh zahtevkih prosilca in pri tem tudi praviloma o
stroških postopka (ZUP, 213. člen) (Pličanič et al., 2005, 205).
Tretja možna odločitev zavezanec pa je v kombiniranju prvih dveh možnosti, in sicer
zahtevku prosilca se deloma ugodi deloma pa zavrne. Kadar zahtevana informacija
vsebuje del informacij, ki so javnosti dostopne, ter del informacij, ki jih javnosti ni možno
razkriti, morajo zavezanci iz dokumenta ustrezno izločiti varovane podatke, vsebino
preostalega dokumenta pa prosilcu razkriti, če je le-te možno izločiti, ne da bi s tem
ogrozili njihovo zaupnost.
Zavezanec mora glede neugodenega dela zahtevka izdati deloma zavrnilno odločbo in
mora kot taka ustrezati vsem zgoraj opisanim kriterijem glede zavrnilnih odločb, zlasti
glede pisnosti, obrazložitvi zavrnitve in pravnem pouku. Delni dostop se fizično izvede
tako, da varovane podatke fizično odstrani, prečrta, trajno prekrije ali drugače napravi
nedostopne. Dokumente, ki obstajajo samo v elektronski obliki, pa se izbriše, kodira,
blokira, omeji ali kako drugače onemogoči dostop (Prepeluh, 2005, str. 484).
3.3.6 PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ORGANA NA PODROČJU DOSTOPA DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TER NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH
PODATKOV
Z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 - v nadaljevanju
ZInfP) se ustanovi nov samostojen in neodvisen državni organ - Informacijski
pooblaščenec, kot je to prikazano na Sliki 2.
Predstojnik organa je državni funkcionar, imenovan je na predlog predsednika republike s
strani Državnega zbora Republike Slovenije. Prav tako ga razreši na predlog republike
Državni zbor Republike Slovenije, vendar samo v zakonu taksativno naštetih primerih.
Informacijski pooblaščenec ima poleg številnih novih pristojnosti na področju dostopa do
informacij javnega značaja tudi pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov. V
slovenski zakonodaji je do sprejema ZInfP kot varuh osebnih podatkov »bedel«
Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje
(Pirc Musar Nataša et al., 2006, str. 3/1).
Organi v sestavi navadno ne izpolnjujejo temeljnega pogoja samostojnosti in
neodvisnosti, zato je bilo potrebno ustanoviti organ, deloma tudi zaradi zahteve Direktive
- Direktiva št. 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov z dne 24. 10. 1995, ki je na področju varstva osebnih
podatkov zahteval ustanovitev samostojnega in neodvisnega državnega organa.
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Evropska komisija januarja letos poda Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
(Splošna uredba o varstvu podatkov, COM(2012)), predvsem zaradi hitrega tehnološkega
razvoja, ki prinaša nove izzive za varstvo osebnih podatkov.
Vse več je izmenjav ter zbiranja podatkov, posamezniki posredujejo osebne podatke tako
javno kot globalno. Napredek tehnologije posega v gospodarstvo ter tako spreminja tudi
družbeno življenje. Varstvo osebnih podatkov je v središču pozornosti ter zavzema glavno
vlogo v Evropski digitalni agendi (Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the regions, A Digital Agenda for Europe, European Commission, Brussels, 26. 8. 2010
COM(2010) 245 final/2) ter v strategiji Evropa 2020 (Communication from the
Commission Europe 2020, A strategy fot smart, sustainable and inclusive growth,
European Commission, Brussels, 3. 3. 2010 COM(2010) 2020 final) (European
Commission, 2012).
Stališče Informacijskega pooblaščenca glede predloga Uredbe o varstvu osebnih podatkov
z dne 25. 1. 2012 je, da prinaša mnoge spremembe, ki bodo okrepile varstvo
posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov. Uredba bo pripomogla k večji
odgovornosti upravljalcev osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec posebej opozarja
na obveznost izvedbe ocene vplivov na varstvo osebnih podatkov, vgrajenega varstva
osebnih podatkov ter obveznost imenovanja osebe, zadolžene za varstvo osebnih
podatkov. Ocena Informacijskega pooblaščenca glede navedenih sprememb je po eni
strani pozitivna, saj pravi, da je storjen korak naprej v razvoju pravice do varstva osebnih
podatkov na evropski ravni. Primeri iz prakse so se prelili na papir ter tako rešili
marsikatero težavo. Informacijski pooblaščenec pa je tudi skeptičen do nekaterih rešitev v
predlagani uredbi, ki niso najbolj premišljene in bo potreben še temeljit razmislek, da
besede, prelite na papir, ostanejo tam ter ne zaživijo v praksi. Ob tem pa tudi izrazi
bojazen, da široka pooblastila Evropski komisiji za sprejemanje izvedbenih in delegiranih
aktov lahko pomeni nenadzorovan prenos pristojnosti na Evropsko komisijo (Informacijski
pooblaščenec, 2012).
Informacijski pooblaščenec je tako prevzel številne pristojnosti, zlasti pristojnost
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem vseh predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo
osebnih podatkov ter opravljanje vseh nalog, ki jih določajo predpisi. Vprašanje, ki ob tem
nastaja, je predvsem v tem, ali so obstoječe naloge oziroma pristojnosti s področja
dostopa do informacij javnega značaja in nalog državnega nadzornega organa na
področju varstva osebnih podatkov, ustrezne.
Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca tako segajo na področje dostopa do informacij
javnega značaja ter na področje nadzora nad varstvom osebnih podatkov, kot to določa 2.
člen ZInfP.
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Natančneje tretji odstavek 2. člena določa, da ima Informacijski pooblaščenec naslednje
pristojnosti:
•
•
•

organizira in usklajuje delo vseh zaposlenih, vključno državnih nadzornikov za
varstvo osebnih podatkov,
izvaja druga pooblastila predstojnika državnega organa ter
opravlja inšpekcijski nadzor po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZInfP,
2. člen).

Vprašanje, ki se zastavlja glede pristojnosti, je, ali sodita ti dve pomembni pravni področji
pod pristojnost istega državnega organa, ki deluje samostojno ter neodvisno.
Informacijski pooblaščenec lahko s svojim delovanjem posredno vpliva na odločitve
državnih nadzornikov. Čeprav so naloge oziroma pristojnosti državnih nadzornikov v
zakonu jasno določene, prav ta samostojnost in neodvisnost delovanja organa lahko
deluje v nasprotju z zakonskimi določbami. Vendar sem mnenja, da lahko institucija taka,
kot je, opravlja ti dve področji ločeno oziroma samostojno in neodvisno.
Tako tudi z vidika ekonomičnosti ter zaradi določenih področji, ki so skupne obema
institutoma.
V letu 2009 Informacijski pooblaščenec pridobi pristojnosti po Zakonu o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/2006, s spremembami – v nadaljevanju ZBan), glede soglasij
upravljavcem sistema SISBON pred začetkom uporabe pravil sistema, ki določa, da mora
upravljalec sprejeti pravila sistema, v katerih določi tehnične pogoje za dostop članov do
sistema in druge ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov (ZBan, 390. a člen) ter
izvajanje nadzora nad izvrševanjem 309. a člena ZBan, ki ureja zbiranje in obdelovanje ter
sistem SISBON. Informacijski pooblaščenec je pristojen tudi za nadzor nad izvajanjem
128. člena Schengenske konvencije ter predstavlja neodvisen organ za nadzor prenosa
osebnih podatkov za namene te konvencije. Pristojnost je pridobil z vstopom Republike
Slovenije v schengensko območje (Informacijski pooblaščenec, 2012, str. 3).
Informacijski pooblaščenec odloča o pritožbah zoper odločbe, s katero se prosilcu zahtevo
zavrže, zavrne ali kako drugače krši pravico do zahtevanih podatkov. Obravnava torej
konkretne prejete pritožbe, bodisi po določilih ZDIJZ ali po ZVOP-1. Do sprejetja ZInfP je
v našem pravnem redu obstajala huda pravna praznina.
Kadar je upravljalec osebnih podatkov zavrnil seznanitev posameznika z njegovimi
osebnimi podatki, ZVOP-1 ni omogočal nobenega pravnega sredstva. Upravljalec osebnih
podatkov je imel dolžnost, da v roku 15 dni obvesti posameznika o razlogih zavrnitve (po
Pirc Musar Nataša et al., 2006, str. 3/2). Pristojnosti pooblaščenca segajo tudi na področje
medijev, saj Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s
spremembami – v nadaljevanju ZMed) v določbi 45. člena določa, da zavrnilni odgovor
organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi predstojnik medija, šteje kot zavrnilna
odločba.
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Prav tako molk organa zavezanca ob takem vprašanju je prekršek in hkrati tudi razlog za
pritožbo. O pritožbah zoper zavrnilno odločbo je v pristojnosti Informacijskega
pooblaščenca v skladu z ZDIJZ (Informacijski pooblaščenec, 2012, str. 1).

Slika 2: Organigram - Informacijski pooblaščenec

Vir: Informacijski pooblaščenec (2012).

Zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca ni dopustna pritožba, mogoče pa je sprožiti
upravni spor. V letu 2011 je bilo zoper odločbe na Upravnem sodišču vloženih 33 tožb.
Informacijski pooblaščenec v svojem poročilu ugotavlja, da je bilo vloženo relativno
majhno število tožb in da delež ostaja že kar nekaj let na isti ravni, kar indicira na večjo
uveljavitev transparentnosti in odprtosti javnega sektorja glede njihovega delovanja ter na
sprejemanje odločb, izdanih s strani Informacijskega pooblaščenca tako na strani
zavezanih organov kot prosilcev.
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Upravno sodišče v letu 2011 izda 23 sodb in dva sklepa v zvezi s tožbami, ki so bile
vložene zoper odločbe Informacijskega pooblaščenca. Sodišče je v dvanajstih primerih
tožbam ugodilo, izpodbijane odločbe pa je odpravilo in vrnilo v ponovno odločanje, v
devetih primerih pa je tožbe zavrnilo. Sodišče je v dveh primerih tožilcu deloma ugodilo
oziroma izpodbijano odločbo odpravilo v delu in vrnilo Informacijskemu pooblaščencu v
ponovno odločanje ter v preostalem delu zavrnilo.
V primeru ene tožbe pa je sodišče s sklepom zavrglo, en postopek pa je s sklepom
ustavilo. Na Vrhovno sodišče v letu 2011 ni bila vložena nobena revizija zoper sodbe
Upravnega sodišča.
Tabela 1: Število izdanih odločb na področju dostopa do informacij javnega značaja
med letoma 2003 in 2011

Vir: Informacijski pooblaščenec (2012, str. 12).

Vrhovno sodišče je v letu 2011 odločilo v treh primerih, ko so bile zoper sodbe Upravnega
sodišča vložene revizije. Zahtevo za revizijo je v enem primeru zavrglo, v drugem zavrnilo
ter v tretjem primeru reviziji ugodilo, pri čemer je bil zavrnilni del sodbe razveljavljen in se
je zadeva v tem obsegu vrnila v novo sojenje sodišču na pravi stopnji (Informacijski
pooblaščenec, 2012, str. 11).
Pooblaščenec zapiše v svojem poročilu za leto 2011, da opaža močan porast zadev v
minulem letu. Število izdanih odločb na področju dostopa do informacij javnega značaja v
obdobju 2003 do 2011 se je močno povečalo, kot je to razvidno iz Tabele 1.
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Posledično ugotavlja, da stanje delno nakazuje na večjo osveščenost ljudi, verjetno pa
tudi porast visoke stopnje zaupanja v institut Informacijskega pooblaščenca. Slednje
nakazuje tudi raziskava Politbarometer, ki se po zaupanju ljudi v institucije uvrsti na prvo
mesto.
Raziskava Centra za raziskovanje javnega mnenja, Politbarometer 1/2012, je prikazala, da
je bila stopnja zaupanja Informacijskemu pooblaščencu visoka, saj je dosegla 52% delež,
ki presega vse izbrane institucije. Informacijski pooblaščenec se je tudi v preteklosti
uvrščal med institucije z visoko stopnjo zaupanja (Center za raziskovanje javnega mnenja,
2012).
Slabša stran v povečanem številu prejetih zadev v reševanje pa na žalost pooblaščenec
pripisuje praksi nekaterih organov zavezancev na področju dostopa do informacij javnega
značaja, ki je v veliki meri zaskrbljujoča.
Pooblaščenec ugotavlja, da tako zasebni kot javni sektor prekomerno posegata v obdelavo
osebnih podatkov najrazličnejših upravljavcev zbirk osebnih podatkov. Še vedno se
prepogosto pojavlja nepripravljenost organov na sodelovanje s prosilci. Pooblaščenec
ocenjuje, da vse pogosteje zavračajo zahteve, vlagajo tožbe zoper odločitve pooblaščenca
ter slabo poznavanje obveznosti po ZDIJZ nekaterih kategorij zavezanih organov.
Pooblaščenec je v preteklem letu predlagal Ministrstvu za javno upravo (sedaj Ministrstvo
za pravosodje in javno upravo) širitev kroga zavezancev za dostop do informacij javnega
značaja, predvsem na družbe, v katerih ima država ali lokalna skupnost prevladujoč vpliv.
Dejstvo je, da gospodarske družbe, ki jih vse pogosteje ustanavljajo subjekti javnega
prava, poslujejo z javnimi organi in (ali) pa so pod vplivom javne oblasti, zato je njihova
odgovornost do javnosti v tolikšni meri večja. Potrebna je večja pripravljenost, aktivno
sodelovanje ter večje prizadevanje vlade pri spodbujanju zavezancev k bolj
transparentnemu delovanju. V veliki meri pa bi morala biti prisotna tudi politična volja.
Varstvo osebnih podatkov je področje, ki je velikokrat kršeno, predvsem so močnejše
težnje po nadzorovanju uporabe elektronskih komunikacij. Pooblaščenec se posveča z
aktivnim in preventivnim delovanjem osveščanja in izobraževanja, izdajanje zloženk,
smernic in tematskih poročil. Področje varstva osebnih podatkov je področje, kateremu bi
morali pripisati več skrbi, več zavedanja o posledicah, ki privedejo k zlorabi osebnih
podatkov (Informacijski pooblaščenec, 2012).
Zaradi kršitve varstva osebnih podatkov je ob koncu leta 2011 Okrajno sodišče v Novem
mestu izreklo doslej najvišjo globo, ki jo je izrekel Informacijski pooblaščenec
zavarovalnici zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je
v postopku ugotovil prenos osebnih podatkov iz ene na drugo zavarovalnico nekdanjih
zavarovancev. Podatki so bili preneseni brez pravne podlagi v zakonu ali osebne privolitve
posameznika ter uporabljeni za trženje s strani druge zavarovalnice. Sodišče je zavrnilo
zahtevo za sodno varstvo, ki sta jo vložila kršitelja ter potrdilo odločbo z izrečeno globo
pravni osebi v višini 112.590 evrov in odgovorni osebi v višini 20.000 evrov (Informacijski
pooblaščenec, 2012, str. 61).
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Delovanje Informacijskega pooblaščenca pa ni omejeno samo na območju Republike
Slovenije, temveč sodelujejo tudi na mednarodnem področju.
Tako je na primer v okviru nacionalnih pristojnosti nadzora varstva osebnih podatkov
izvedel inšpekcijski nadzor na veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini in v Kairu, kjer
je med drugimi preverjal tudi zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru postopkov za
pridobitev Schengenskega vizuma ter v okviru vizumskega informacijskega sistema. S
strani Evropske komisije je bil Informacijski pooblaščenec izbran za izvedbo twinning light
projekta SR/2009/IB/JH/01 – »Improvement of Personal Data Protection« v Srbiji.
Projekt temelji na izboljšanju varstva osebnih podatkov v Srbiji in krepitev nacionalnega
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, izobraževanje kadrov nadzornega
organa, analizo in predloge sprememb pravnega okvira za varstvo osebnih podatkov v
državi, pripravo kampanj osveščanja o varstvu osebnih podatkov, izobraževanje izbranih
skupin upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov ter tesnejše sodelovanje Srbije z
Evropsko unijo na tem področju.
Delovanje Informacijskega pooblaščenca se nadaljuje tudi na evropskem projektu LAPSI,
ki je namenjen izgradnji tematske mreže strokovnjakov na področju ponovne uporabe
informacij javnega značaja s ciljem odprave ovir v praksi za njeno izvajanje. Prav tako je
nadaljeval z izvedbo projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2009, št.
MN/09/IB/JH/03 – »Implementation of Personal Data Protection Strategy« v Črni gori, ki
se osredotoča na vzpostavitev nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov v Črni
gori, izobraževanje kadrov, izgradnjo in implementacijo pravnega okvira za varstvo
osebnih podatkov v državi ter tesnejše sodelovanje Črne gore z Evropsko unijo na tem
področju (Informacijski pooblaščenec, 2012, str. 70).
3.3.7 POROČILO SLOVENIJE O STATUSU IN DOSEŽKIH E-VLADE V OKVIRU
DRŽAV EU IN EFTA
V sklopu digitalne agende za Evropo je doseči cilje Evropske unije, to je v povečanju
konkurenčnosti, inovacij ter v ustvarjanju novih delovnih mest. Republika Slovenija želi
doseči z aktivnim delovanjem večjo odprtost podatkov javnega sektorja. Vlada Republike
Slovenije se zaveda pomembnosti odprtega in transparentnega delovanja celotnega
javnega sektorja. Pravica dostopa do informacij javnega značaja je v Sloveniji
povzdignjena na ustavno raven (39. člen Ustave Republike Slovenije), zato je ključnega
pomena prizadevanje za odprto, pregledno in zato bolj odgovorno delovanje javne
uprave. Navedeno prizadevanje in cilj se odraža v Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja.
V letu 2009 postane Slovenija ena od prvih podpisnic Konvencije Sveta Evrope o dostopu
do uradnih dokumentov. Gledano preko postavljenih pravnih temeljev se Slovenija uvršča
med države z najbolj odprtim in preglednim javnim sektorjem na svetu.
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Navedeni argumenti rezultirajo v nedavni obsežni raziskavi »Vprašaj svojo državo!
Kampanja šestih vprašanj« (»Ask Your Government! 6 Question Campaign«), nevladnih
organizacij Access Info, Centre for Law and Democracy in International Budget
Partnership.
V raziskavo je bilo vključenih 80 držav, od katerih Slovenija doseže odlično 15. mesto ali
kot jih raziskava imenuje med 15 «top performerjev«. Prav tako sta mednarodni
organizaciji Access Info Europe in Centre for Law and Democracy (prvi delujoč v Španiji in
slednji v Kanadi) izvedli raziskavo o kakovosti zakonodaje s področja dostopa do
informacij javnega značaja. Raziskava je obsegala 89 držav, tukaj se Slovenija uvrsti na
odlično zavidljivo drugo mesto (Access Info Europe, Centre for Law and Democracy,
International Budget Partnership, 2011).
Vlada Republike Slovenije transparentnost delovanja organov javnega sektorja želi
omogočiti preko:
•
•
•
•
•
•

možnosti spletnega dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc,
omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja,
omogočanje dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualne
zahteve,
proaktivnega razširjanja informacij s strani organov,
sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,
transparentnost porabe javnih sredstev ter prizadevanja za integriteto in
preprečevanje korupcije.

Možnost dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc predstavlja državni spletni portal
e-uprava. Organi javnega sektorja objavljajo podatke o številnih storitvah javne uprave v
okviru življenjskih dogodkov. Vpogled v podatke javne uprave, iz katerih so razvidni učinki
dela in ukrepi vlade, ponuja Informacijski servis podatkov ISPO. Po spletnem portalu
lahko vpogledujemo v podatke zaposlenih v organih državne uprave, delovnih telesih,
cestno prometni varnosti, službenih avtomobilih, uporabi mobilnih in fiksnih telefonov ter
javnih plačah funkcionarjev. Evidence javnih podatkov, ki se uporabljajo najpogosteje in
so dostopne javnosti preko spleta, so:
•
•
•
•
•
•

Portal Prostor,
Sodni register,
E-zemljiška knjiga,
Poslovni register Slovenije,
Geoportal ARSO,
Centralni register prebivalstva (samo pregled lastnih osebnih podatkov) (Državni
portal Republike Slovenije, 2012).

Glede na ZDIJZ so organi javnega sektorja dolžni samoiniciativno razširjati in objavljati
najpomembnejše informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo.
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Tukaj mislimo predvsem na objavo veljavnih predpisov, predlogov predpisov in prečiščena
besedila predpisov iz delovnega področja organa. Prav tako temelji obveznost objave za
programe, strategije, stališča, mnenja, navodila in objave ter razpisno dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnih naročil, ki so splošnega pomena in so pomembna za delovanje
organa.
Objave in razpisna dokumentacije se objavlja na posebni spletni strani – Portal javnih
naročil. Vsak organ javnega sektorja mora na svoji spletni strani objaviti katalog
informacij javnega značaja, ki predstavlja pregled glavnih informacij in evidenc podatkov,
s katerimi organ razpolaga. V letu 2009 je Ministrstvo za javno upravo pripravilo Strategijo
razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP. Na
podlagi SREP je bil pripravljen tudi Akcijski načrt e-poslovanja v javni upravi od 2010 do
2015.
Namen strategije je določitev okvira in ciljev za nadaljnje uresničevanje e-poslovanja v
javni upravi. V strategijo se je vključeval vidik možnosti ponovne uporabe podatkov
javnega sektorja in s tem povezanih naporov, da bi javnosti bilo dostopno čim več
podatkov javnega sektorja.
Predvsem dostopnost podatkov javnega sektorja omogoča neposredno ter brezplačno
preko spleta. Vlada Republike Slovenije bo nadaljevala ohraniti ter razviti odprtost
delovanja in odprtost podatkov javnega sektorja tudi v prihodnih prizadevanjih (MJU,
2012).
3.3.8 PRIKAZ INDEKSA DEMOKRATIČNOSTI TER INDEKSA KORUPCIJE ZA
LETO 2011
Poročilo Economist Intelligence Unit, Democracy index 2011, Democracy under stress, A
report from the Economist Intelligence Unit. The Economist, ki že četrtič objavlja rezultate
demokratičnega indeksa v državah po različnih kategorijah, kot so volilni proces,
delovanje vlade, politično participacijo, politično kulturo, državljanske svoboščine ter
popolno demokracijo. Prvo mesto zaseda Norveška, drugo mesto Irska, tretje Danska in
Švedska četrto mesto, kot je to prikazano v Tabeli 2. Slovenija se je uvrstila na trideseto
mesto in dosegla 7.76 točk ter izboljšala uvrstitev za dve mesti glede na leto poprej, saj je
dosegla dvaintrideseto mesto s točkami 7.69, kot je to prikazano v Tabeli 3 (The
Economist, 2011).
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Tabela 2: Democracy Index 2011 – »Popolna demokracija«

Vir: The Economist (2012).

Tabela 3: Democracy Index 2011 – »Pomanjkljiva demokracija«

Vir: The Economist (2012).
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Veliko slabše pa se Slovenija odreže pri ocenjevanju korupcije, doseže namreč
petintrideseto mesto s 5.9 točkami in se tako znajde ravno na meji kot močno
»korumpirana« država (Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International,
International Secretariat, Berlin, Germany).
Slovenija v minulem letu z indeksom 6.4 zasede sedemindvajseto mesto, kar pomeni, da
je v primerjavi z lanskoletnim merjenjem na lestvici padla za osem mest. Po mnenju
Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije meni ter opozarja, da rezultat ne
preseneča, saj so v zadnjem letu pristojne institucije in javnost argumentirano in tudi na
podlagi analiz večkrat opozarjale, da sta v Sloveniji problem in globina korupcije večja, kot
smo si pripravljeni priznati. Prav tako ugotavljajo, da je bila Slovenija v preteklosti na
mednarodnih lestvicah na področju merjenja sistemske korupcije uvrščena mogoče celo
previsoko. Padec na lestvici skoraj za deset mest v enem letu po njihovem mnenju ni
mogoče razumeti, da se je stanje na področju korupcije tako zelo poslabšalo, ampak
trenutna ocena šele sedaj bolj realno prikazuje stanje, ki je prisotno v Sloveniji že
desetletje in več.
Glede na trenutno stanje v Sloveniji je sedaj čas, da se posveti več pozornosti krepitvi
integritete javnega sektorja, odgovornosti nosilcev javnih pooblastil, porabe javnih
sredstev in upravljanje z državnim premoženje ter krepitvi institucij pravne države.
Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije poudarja, da se vprašanje
korupcije naj ne omenja samo v političnih govorih, predvsem v obljubah predvolilnega
obdobja, ampak tudi v dejanjih (KPK, 2012).
3.3.9 ŠTUDIJ PRIMERA – CASE STUDY, TIPIČNI PRIMERI URESNIČEVANJA
ZAKONA V PRAKSI INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
V nadaljevanju naloge obravnavam nekaj tipičnih primerov uresničevanja zakona v praksi
Informacijskega pooblaščenca. Glede na podatke, ki so objavljeni na spletni strani
pooblaščenca, je razvidno, da je največ kršitev iz naslednjih vsebinskih področij, ki
obsegajo obdobje od leta 2003 do 2012:
• »osebni podatek« - 347 zadev,
• »ali dokument obstaja« - 277 zadev,
• »poslovna skrivnost« - 206 zadev ter nadalje
• »ali gre za informacijo javnega značaja« - 155 zadev.
Iz področja osebnih podatkov izhaja največ kršitev, zato bo namenjeno obravnavi nekaj
tipičnih primerov uresničevanja ZDIJZ iz praktičnega dela.
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Glede na magistrsko nalogo pa bom predstavila tudi nekaj primerov, ki so bolj usmerjeni v
informacije javnega značaja, pa tudi s področja tajnih podatkov in poslovne skrivnosti.

1. Poslanska skupina SDS v. Vlada Republike Slovenije, odločba Informacijskega
pooblaščenca izdana pod številko zadeve 090-181/2009/3 z dne 25. 1. 2010,
področje »tajni podatki«.
Poslanska skupina SDS zahteva umik stopnje tajnosti gradiva, ki je bilo označeno s
stopnjo »zaupno«. Seja odbora za zunanjo politiko in seja državnega zbora je bila zaprta
za javnost zaradi gradiva, označenega s stopnjo »zaupno«. Predmet zahteve je bilo
gradivo Mnenje k Predlogu sklepov Državnega zbora RS glede postopkov imenovanja
vodij diplomatskih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji. Prosilec je mnenja, da
je potrebna seznanitev javnosti s problematiko obravnavanega mnenja oziroma točke.
Pooblaščenec pritožbi prosilca ugodi ter odločbo odpravi ter organu naloži, da z
dokumentov mnenja in sklepa umakne stopnjo tajnosti.
Četrti odstavek 6. člena ZDIJZ določa, da lahko prosilec, če meni, da so podatki v
nasprotju z zakonom, ki ureja tajne podatke označeni s stopnjo tajnosti, zahteva, da se
stopnja tajnosti umakne po postopku, ki je določen v 21. členu ZDIJZ. Določba navaja,
konkretneje v tretjem odstavku 21. člena ZDIJZ, da se določbe o postopku in pristojnosti
iz drugega odstavka 21. člena ZDIJZ uporabljajo tudi v primeru zahteve za umik stopnje
tajnosti v skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZDIJZ. O umiku stopnje tajnosti odloči
Vlada, če je zavezanec vlada sama, vendar je zahtevo prosilca zavrnila.
Pooblaščenec je v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/2001,
101/2003, 135/2003-UPB1, 28/2006, 50/2006-UPB2, 9/2010, 60/2011 – v nadaljevanju
ZTP) odločal, ali so dokumenti bili upravičeno označeni s stopnjo tajnosti.
V nadaljevanju razloži definicijo tajnega podatka, obrazloženega v prvi točki 2. člena ZTP,
in sicer, da je tajni podatek dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se
nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno
dejavnost države, ki ga je potrebno zaradi razlogov, določenih v tem zakonu, zavarovati
pred nepooblaščenimi osebami. Pooblaščenec opozarja tudi na področni zakon, Zakon o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001, 78/2003, 113/2003-UPB-1, 76/2008,
108/2009 – v nadaljevanju ZZZ-1), ki določa v 45. a členu, da so dokumenti ministrstva za
zunanje zadeve, ki zadevajo diplomatske note, zapise sestankov ali pogovorov s tujimi
diplomatskimi predstavniki in predstavniki mednarodnih organizacij ter pogajalska
izhodišča, namenjeni izvajanju zunanje politike Republike Slovenije. Do navedenih
dokumentov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, vendar niso opredeljeni
kot tajni, se dostop zavrne, če se pri odločanju o posredovanju informacij javnega značaja
v skladu z ZDIJZ ugotovi, da bi njihovo razkritje škodovalo mednarodnim odnosom in
interesom Republike Slovenije.
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Da je podatek označen s stopno tajnosti, mora izpolnjevati tri elemente:
•
•
•

podatek lahko za tajnega označi le za to pooblaščena oseba,
pridobitev oznake stopnje tajnosti poteka na predpisan način v skladu z ZTP,
ustrezna označitev dokumenta s stopnjo tajnosti.

Podatek lahko za tajnega označi pooblaščena oseba, načeloma je to v skladu z ZTP
predstojnik organa oziroma osebe na najvišjih delovnih mestih oziroma položajih (ZTP,
10. člen). ZPT prepisuje tudi način in postopek določanja stopnje tajnosti, ki temelji na
izdelavi vnaprejšnje pisne ocene o možnih škodljivih posledicah, predvsem teža in
intenzivnost možnih škodljivih posledicah, ki bi nastale z razkritjem podatkov. Pisno oceno
hranimo kot prilogo dokumenta pri organu, ki je določil stopnjo tajnosti (ZTP, 11. člen).
Tajni podatki so glede na težo škodljivih posledic za varnost države in njene politične ali
gospodarske koristi ob morebitnem razkritju razvrščeni v naslednje stopnje varovanja:
•
•
•
•

»strogo tajno«,
»tajno»,
»zaupno« in
»interno« (ZTP, 13. člen).

Pooblaščenec opravi ogled in camera ter ugotovi, da se dokumenta, ki sta predmet
presoje v postopku, prav v ničemer ne dotikata nobenega od neformalnih postopkov
imenovanja tujih veleposlanikov v Republiki Sloveniji, niti konkretnega niti splošnega, na
kar se sklicujejo zavezanci za dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščenec
ugotavlja, da ni razloga, da bi oba dokumenta morala nositi kakršno koli stopnjo tajnosti,
saj ne izpolnjujeta materialnega pogoja za obstoj tajnega podatka, ki ga nalaga ZTP.
Primer dobi sodni epilog, kar je zelo zanimivo, saj gre za upravni spor, ki ga sproži Vlada
Republike Slovenije oziroma Državno pravobranilstvo zoper Informacijskega
pooblaščenca, torej »država v. državi«.
Upravno sodišče Republike Slovenije je izdalo sodbo in sklep pod številko zadeve I U
127/2010-23 z dne 12. 5. 2010, v katerem odpravi odločbo Informacijskega pooblaščenca
in vrne v ponovni postopek, ob tem pa razloži tudi ugovor aktivne legitimacije.
Informacijski pooblaščenec ugovarja glede vložitve tožbe zoper odločbo pooblaščenca ter
navaja četrti odstavek 17. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006,
26/2007, 62/2010 – v nadaljevanju ZUS-1), ki navaja, da tožnik ne more biti organ, ki je
odločal v končanem postopku.
Sodišče se postavi na stališče, da je Informacijski pooblaščenec samostojni državni organ,
ki ga ni mogoče uvrstiti v instančnost v smislu upravnega odločanja. Določba četrtega
odstavka 17. člena ZUS-1 se nanaša le na primere, ko bi hotel prvostopenjski organ
znotraj hierarhičnega sistema rednega upravnega postopka nasprotovati odločbi
instančnega organa.
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V primerih, ko gre za postopke odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, pa gre
za specifičen položaj, ko zavezanec, ki mora posredovati podatke po odločbi
Informacijskega pooblaščenca, nima drugega sodnega varstva in ga zato ni mogoče šteti
kot prvostopenjski organ v smislu ZUS-1. Gre za odločanje zunanjega organa izven
upravne hierarhične organizacijske strukture. S tem, da bi odrekli aktivno legitimacijo
zavezancu, bi ostal brez ustreznega pravnega varstva, kar pa bi bilo v nasprotju s
temeljnimi ustavnimi načeli, v konkretnem primeru v skladu z 22., 23. in 157. členom
Ustave Republike Slovenije.
ZInfP podkrepi z argumenti zgoraj navedeno tolmačenje tudi v tretjem odstavku 10.
člena, ki pravi, da če organ zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca ni sprožil spora,
je dolžan prosilcu skladno z odločbo pooblaščenca poslati zahtevani dokument, zadevo,
dosje, register ali dokumentarno gradivo. To določilo je potrebno razlagati glede na ZUS1, lex specialis, saj ureja upravne spore na splošno, ZInfP pa samo določeno vrsto
upravnih sporov. Sodišče sledi ustaljeni sodni praksi v sodbah Upravnega sodišča št. U
1160/2007-27 z dne 19. 3. 2008 (Pravna fakulteta Ljubljana v. Informacijski
pooblaščenec) in U 83/2008-11 z dne 29. 4. 2009 (Upravna enota Žalec v. Informacijski
pooblaščenec).
Sodišče vrne v ponovni postopek tudi zaradi statusa stranke ter o dolžnosti organa, da po
uradni dolžnosti ves čas postopka spremlja status stranke v skladu z 49. členom ZUP, in
sicer, ali lahko stranka, ki nastopa kot stranka, nastopa kot stranka v postopku. Sodišče
ugotavlja, da poslanska skupina nima statusa pravne osebe niti ne statusa fizične osebe.

2. Prosilka, zaposlena pri Javnem zavodu Lekarna Ljubljana v. Javni zavod Lekarna
Ljubljana, odločba Informacijskega pooblaščenca izdana pod številko zadeve 090109/2010/4 z dne 23. 6. 2010, področje »osebni podatek«.
Predmet zahteve za dostop do informacije javnega značaja je predstavljal podatek o bruto
zneskih izplačane delovne uspešnosti za december 2009 in januar 2010, poimensko za vse
zaposlene pri organu. Informacijski pooblaščenec pritožbi prosilke ugodi in izpodbijano
odločbo odpravi.
Zavezancu za dostop do informacij javnega značaja naloži, da prosilki posreduje podatke
v obliki fotokopij plačilnih listin za vse zaposlene v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana, ob
upoštevanju ZDIJZ, da prekrije vse osebne podatke, razen imena in priimka javnega
uslužbenca. Prav tako mora zavezanec posredovati vse podatke o izplačilih, razen
podatke, ki jih prosilka zahteva, to so podatki pod oznako DO30 (delovna uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu).
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Informacijski pooblaščenec poudari, da dodatek za delovno dobo, po izrecni določbi
prvega odstavka 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/20047, 24/2005-UPB3,
53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 57/2007,
95/2007-UPB7, 17/2008, 58/2005, 80/2008, 48/2009, 91/2009, 108/2009-UPB13,
13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011, v nadaljevanju ZSPJS), ni javen podatek.
Delovna uspešnost pa je individualen podatek, ki pa je vezan na posameznega delavca
oziroma javnega uslužbenca, vendar še vedno vezan z opravljanjem delovnega razmerja
javnega uslužbenca.
Javni zavod Lekarna Ljubljana vloži tožbo zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca.
Upravno sodišče Republike Slovenije izda sodbo pod številko IU 1003/2010-43 z dne 30.
3. 2011, s katero tožbo zavrne.
Tožeča stranka se v svoji tožbi sklicuje na upoštevanje ZVOP-1, da je TeX specialist v
razmerju do ZSPJS, vendar sodišče zavzema stališče, da ima v konkretnem primeru
prednost ZSPJS. Sodišče tudi zavrača navedbo uporabe načela sorazmernosti, saj prva
Alinea tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da se dostop do zahtevane informacije
dovoli, če gre za podatke o uporabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem
javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Načelo sorazmerja bi uporabili,
ko bi se tehtalo med dvema pravno varovanima pravicama.
Tožeča stranka navaja, da iz določbe 1. odstavka 38. člena ZSPJS ne izhaja, da bi morala
biti ime in priimek javnega uslužbenca javno dostopna. Sodišče priznava, da iz določbe res
ne izhaja, da so poimenski podatki javnega uslužbenca o delovnem mestu, nazivu ali
funkciji dostopni javnosti, vendar pa so mnenja, da je smiselnost javnosti plač v javnem
sektorju ravno v tem, da so javnosti dostopne, in sicer koliko ima posamezni poimensko
navedeni javni uslužbenci osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost.
Sodišče je mnenja, da je bil namen zakonodajalca, da so plače v javnem sektorju javne
predvsem v smislu, da se lahko za vsakega javnega uslužbenca poimensko ve, kakšno
plačo ima, razen določenih omejitev, ki pa jih 38. člen ZSPJS posebej določa.
V reviziji tožeče stranke zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Vrhovno
sodišče Republike Slovenije s sklepom številka X Ips 187/2011 z dne 1. 9. 2011 revizijo
zavrže, predlog za izdajo začasne odredbe prav tako zavrže ter odloči o stroških tožeče
stranke.
Revizija je dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem
vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča
glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev ali če ni enotnosti o tem vprašanju v
sodni praksi sodišča prve stopnje, Vrhovno sodišče pa o tem ni še odločalo. Razlog je
podan le, če je odločitev o tem vprašanju pomembna, da se zagotovi pravna varnost,
enotnost uporabe prava ali razvoj prava v sodni praksi.
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Glede na ustaljeno sodno prakso Vrhovnega sodišča revizija ni dovoljenja zaradi pravnih
vprašanj, o katerih je sodišče že odločalo (npr. X Ips 6/2008, X Ips 47/2009, X Ips
464/2009, X Ips 123/2010, X Ips 131/2010).
Tako trditveno kot dokazno breme ostaja na strani revidenta, saj revizije po uradni
dolžnosti ni mogoče dovoliti.
Revident se osredotoča na pomembno pravno vprašanje, in sicer »ali sta ime in priimek
javnega uslužbenca v povezavi s podatkom o dodatku na delovno uspešnost in imenom
delodajalca javno dostopna po določbah ZDIJZ in ZSPJS.«
Vrhovno sodišče navaja, da revident ne izpostavlja pomembno pravno vprašanje ter
zavzema stališče, kot ga je podalo že v odločbi X Ips 252/2009 z dne 27. 8. 2009, da
osebni podatek, ime in priimek javnega uslužbenca v povezavi s podatki o porabi javnih
sredstev ne predstavlja izjeme iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, torej informacije, ki
javnosti ne bi bila dostopna. Glede na navedeno revidentu pogoj za dovoljenost ni uspelo
izkazati v skladu z drugo točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1, zato revizija ni bila
dovoljena.

3. Delić Anuška, novinarka Dela v. Državni zbor Republike Slovenije, odločba
Informacijskega pooblaščenca izdana pod številko zadeve 090-251/2011/4 z dne
13. 1. 2012, področje »kršitev postopka«, »poslovna skrivnost«, »osebni podatek«
in »tajni podatki«.
Informacijski pooblaščenec je odpravil odločbo št. 010-01/11-27/7 z dne 25. 10. 2011 in
zadevo vrnil v ponovno odločanje. Zavezanec za informacijo javnega značaja je namreč v
celoti zavrnil zahtevo prosilcev, kateri so zahtevali kopijo poročila Preiskovalne komisije za
ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezplačnih tednikov
»Slovenski tednik« in »Ekspres«.
Zavezanec je prejel več zahtevkov različnih prosilcev, zato je zahtevke združil v en
postopek na podlagi 130. člena ZUP. Pooblaščenec je ugotovil, da organ ni konkretno
ugotavljal prisotnosti izjem do prostega dostopa do zahtevanega dokumenta, pač pa je
zahtevo pavšalno zavrnil, z navedbo, da dokument vsebuje izjeme. Zavezanec za
informacijo javnega značaja v odločbi ni opredelil, ali je prosilcem dal možnost izvedbe
delnega dostopa do informacije.
Zavezanec v odločbi navaja, da je končno poročilo v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/2001, 101/2003, 135/2003-UPB1, 28/2006, 50/2006-UPB2, 9/2010
in 60/2011, v nadaljevanju ZTP) označeno s stopnjo tajnosti »interno« in ga je Državni
zbor Republike Slovenije obravnaval na seji 11. 10. 2011, del seje je bil za javnost zaprt,
razprava in sprejem sklepov pa so potekali na javni seji.
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Zavezanec navaja tudi, da so magnetogram razprave in podatki o glasovanju in o
predlaganih sklepih objavljeni na spletni strani, prav tako pa so bili sklepi posredovani
javnosti. Zahtevana informacija pa poleg tajnih podatkov vsebuje tudi podatke, ki so jih
preiskovalni komisiji posredovali drugi državni organi, banke, zavarovalnice in
gospodarske družbe. Dokumenti vsebujejo davčne tajnosti, poslovne skrivnosti, bančne
skrivnosti ter varovane osebne podatke. Zahtevki prosilcev so bili zavrnjeni na podlagi
prve, druge, tretje in pete točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Zavezanec se je v
izpodbijani odločbi skliceval na izjeme tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, osebnih
podatkov ter davčne tajnosti, vendar navedenih izjem nikjer natančno ni obrazložil.
Prosilka Anuška Delić, novinarka Dela, v pritožbi z dne 3. 11. 2011 navaja, da je vsebina
zahtevane informacije nedvomno v javnem interesu, saj sta oba brezplačnika izšla v
obdobju volitev 2008 leta, kar kaže na kršitve zakonov o medijih, volilni kampanji in
financiranju političnih strank. Meni, da bi moral zavezanec pri odločanju izvesti test
javnega interesa.
Prosilec družba Euromedia MB d.o.o. v pritožbi z dne 7. 11. 2011 se sklicuje na 7. člen
ZDIJZ ter zahteva od zavezanca, naj izvede delni dostop in počrni podatke, ki so označeni
kot tajni ter mu omogoči dostop do ostalih podatkov.
Pooblaščenec je prejel pritožbi v reševanje 22. 11. 2011, zaprosil je še za manjkajočo
spisno dokumentacijo, ki jo prejme šele 19. 12. 2011.
Pooblaščenec se je v odločbi opredelil do vseh izjem, na katere se je zavezanec skliceval v
izpodbijani odločbi ter zavzel stališče, da zavezanec pri svojem odločanju ni upošteval
dejstva, da dostopa do celotnega dokumenta ni dopustno zavrniti le zaradi podatkov, ki
predstavljajo posamezne izjeme, ampak mora zavezanec vedno, ko je to mogoče,
omogočiti delni dostop v skladu s 7. členom ZDIJZ. Obrazložitev zavezanca je ostala zgolj
na deklarativni ravni, ki ne omogoča preizkusa odločbe (ZUP, sedma točka drugega
odstavka 237. člena), kar predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka.
Obrazložitev odločbe je namreč eden od poglavitnih pravil upravnega oziroma procesnega
prava v smislu omejevanja nadrejene oblasti in njene zlorabe. Namreč stranka lahko
uveljavi pravna sredstva in da pritožbeni oziroma pristojni organ preveri zakonitost in
pravilnost izpodbijane rešitve. Dejstvo je, da je vsak upravni akt najprej in pred ostalimi
namenjen stranki, ki ima pravico seznaniti se z odločitvijo in njenimi razlogi, kot ga
imenujemo drugače »dialog s stranko«. Nadalje obrazložitev daje podlago, iz katere je
razvidna nepristranskost odločanja in objektivnost odločitve. Obveznost obrazložitve tudi
obvezuje organ, da se bolj poglobi v ugotavljanje in dokazovanje dejanskega stanja ter
pogoje materialnega zakona. Šele obrazložitev odgovori, zakaj je organ odločil, kot sledi iz
izreka (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 596-601).
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V skladu z 214. členom ZUP mora tako obrazložitev odločbe vsebovati naslednje
sestavine:
•
•
•
•
•
•

obrazložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih,
ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katero je le to oprto,
razlogi, odločilni za presojo posameznih dokazov,
navedba odločb predpisov, na katere se odločba opira,
razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo in
razlogi, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakršnemu koli zahtevku strank (Jerovšek in
Trpin, 2004, str. 596).

Pooblaščenec ugotavlja, da zavezanec za dostop do informacij javnega značaja ni
konkretno ugotavljal zavrnitvenih razlogov, iz obrazložitve zavrnilne odločbe sploh ni
razvidno, na katere podatke v poročilu se nanašajo ugotovljene izjeme.
Na kar se navezuje zmotno nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, saj zavezanec vseh
dejstev niti ni ugotavljal.
Določba 5. člena ZTP varuje javno varnost, obrambo, zunanje zadeve, obveščevalna in
varnostna dejavnost državnih organov Republike Slovenije, sisteme, naprave, projekte in
načrte, znanstvene, raziskovalne zadeve, pomembne za javno varnost itd. Tajni podatek
lahko določi le pooblaščena oseba (ZTP, 10. člen), to je predstojnik organa. Določba 11.
člena ZTP določa tudi način in postopek določanja tajnosti. Objekt, ki ga je potrebno
varovati, je interes, ki bi bil z razkritjem ogrožen. Vse navedbe mora vsebovati pisna
ocena, tudi oceno teže in intenzivnosti možnih škodljivih posledic. Pisno oceno se hrani
kot prilogo dokumenta pri organu, ki je podatku določil stopnjo tajnosti. Pooblaščenec
ugotavlja, da v konkretnem primeru dokumentu ni bila priložena pisna ocena, tako kot
določa 11. člen ZTP.
Pojem davčne tajnosti je opredeljen v določbi 15. člena Zakona o davčnem postopku
(117/2006, 125/2008, 110/2009, 43/2010, 97/2010, 13/2011-UPB4, v nadaljevanju
ZDavP-2), ki določa, da mora davčni organ kot zaupne varovati podatke, ki jih zavezanec
za davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter druge podatke v zvezi z
davčno obveznostjo zavezancev za davek, s katerimi razpolaga.
Nadalje določbi 16. in 17. člena ZDavP-2 obvezujeta tudi vse ostale osebe, ki pridejo v
stik z vsebino, da podatkov ne smejo sporočati ali jih kako drugače obdelovati.
Pooblaščenec navaja, da v primeru oznake dokumenta davčna tajnost ZDIJZ ne zahteva
izvedbe škodnega testa, temveč se lahko sklicuje na izjemo pete točke prvega odstavka 6.
člena ZDIJZ. Varstvo davčnega postopka je torej po ZDIJZ absolutna izjema, tudi ne glede
na morebiten ugotovljen obstoj javnega interesa. Ponovno je potrebno poudariti, da se z
izjemo davčne tajnosti lahko varuje le tisti del dokumenta oziroma podatke, ki
predstavljajo davčno tajnost in jih dejansko tudi vsebuje.
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Pojem poslovne skrivnosti je opredeljen z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, to je
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006-popr., 10/2008,
68/2008, 42/2009, 65/2009-UPB3, 33/2011, 91/2011, v nadaljevanju ZGD-1), natančneje
v prvem odstavku 39. člena.
Vsebina dokumentov mora biti pravilno označena kot poslovna skrivnost, ki ga določi
družba s sklepom. S sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in
druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (subjektivni kriterij). Ne glede na
navedbe pa se štejejo za poslovno skrivnost tudi ostali podatki, ki kot taki niso označeni
oziroma določeni, s sklepom družbe pa je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje
izvedela nepooblaščena oseba, kot to določa drugi odstavek 39. člena ZGD-1 (objektivni
kriterij).
Vendar moramo biti pozorni tudi na tretji odstavek 39. člena ZGD-1, ki izrecno določa, da
se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po samem zakonu javni ali
podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev, in sicer:
»(1) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim
sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe
in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost.
(2) Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno
skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje
izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe
so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo
podatkov.
(3) Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki
o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.« (ZGD-1, 39. člen).
Pooblaščenec je v postopku ugotovil, da je bil določen del podatkov, ki so se nahajali v
poročilu, že predstavljen javnosti, zato je sklicevanje na poslovno skrivnost zavezanca
kontradiktorno. Prav tako je pri pregledu predmetne dokumentacije ugotovil, da so se
določeni subjekti strinjali z javno objavo, ne le za podatke v končnem poročilu, temveč za
celotno dokumentacijo, ki je bila posredovana preiskovalni komisiji.
Pooblaščenec priporoča zavezancu, da mora pri ponovnem odločanju presoditi, kolikšen
del dokumentacije je označen z oznako »poslovna skrivnost« in to upoštevati pri odločitvi.
Pooblaščenec je odločil, da je zavezanec v postopku odločanja na prvi stopnji nepopolno
ugotovil dejansko stanje ter napačno uporabil določbe materialnega prava in zato
posledično bistveno kršil pravila postopka, zato je odločbo odpravil in vrnil v ponovno
odločanje prvostopenjskemu organu. O zahtevi prosilca mora odločiti najpozneje v roku
tridesetih dni od prejema odločbe ter upoštevati napotke pooblaščenca.
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4. Prosilec v. Občina Kanal ob Soči, odločba Informacijskega pooblaščenca, izdana

pod številko zadeve 090-79/2012/2 z dne 3. 4. 2012, področje »kršitev
materialnega prava«.
Zavezanec za dostop do informacij javnega značaja je zaradi napačne uporabe
materialnega predpisa (uporaba določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
26/1999 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPP), s sklicevanjem na 150.
člen, zmotno in nepopolno ugotovil dejstva, in sicer ali v zahtevi prosilca obstajajo izjeme
od prostega dostopa po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.
Prosilec z zahtevo do informacij javnega značaja prosi za posredovanje fotokopij v zvezi z
lastništvom nepremičnin, in sicer:
•
•
•

opravilno številko, pod katero se pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici vodi tožba, ki
jo je zoper organ vložilo podjetje,
tožbo s prilogami, ki jo je vložilo podjetje zoper organ ter
odgovor na tožbo s prilogami, ki ga je podal organ zoper tožbo podjetja.

Organ, torej zavezanec za dostop do informacij, je prosilčevo zahtevo zavrnil z
obrazložitvijo, da odgovor na vprašanje, kdo ima pravico do vpogleda v pravdni spis,
opredeljujeta tako ZDIJZ kot ZPP.
ZDIJZ v svojih določbah določa, da ima vsakdo omogočen dostop do informacij javnega
značaja, razen ko gre za informacije, ki so v 6. členu ZDIJZ opredeljene kot izjeme. ZPP
pa v 150. členu določa, da imajo pravico pregledati spise stranke, vključene v postopek
pravde, torej udeleženi v postopek in tiste, ki izkazujejo opravičeno korist. Zavezanec
izpostavlja, da gre v postopku za odnos specialnejšega predpisa do splošnejšega, torej
ZPP napram ZDIJZ. Navaja, da ZDIJZ ureja predpisan red dostopnosti do informacij
javnega značaja na splošno. ZPP pa v 150. členu točno določa dostopnost do pravdnih
spisov.
Zavezani organ je mnenja, da je potrebno v predmetni zadevi dati prednost predpisu ZPP
kot specialnejšemu predpisu. Določba 150. člena ZPP prepoveduje dajanje informacij iz
pravdnega spisa komurkoli, ki ni v tem členu izrecno določen. Pri tem se sklicuje na sodne
precedense, ki so že večkrat zavzeli podobno stališče v primerljivih primerih.
Prosilec v pritožbi izpodbija odločbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava, ker je
zavezanec oprl svojo odločitev na 150. člen ZPP, ki pa je po njegovi oceni procesni in ne
materialni predpis. Prosilec navaja, da njegove zahteve zavezanec ni obravnaval z vidika
določb ZDIJZ, torej relevantnih določb materialnega prava. Svojo pritožbo nadalje
utemeljuje z navedbo, da je zavezanec pri zahtevi za dostop do informacij javnega
značaja zavezan k izključni uporabi določb ZDIJZ in ne določb ZPP, saj gre za procesni
predpis, ki določa pravila postopka, po katerih sodišča obravnavajo in odločajo o sporih,
opredeljenih z določbo 1. člena ZPP.
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Glede na povedano je prosilec svojo zahtevo tudi ustrezno označil, da gre za dostop do
informacij javnega značaja in zahtevo posredoval ustreznemu upravnemu organu in ne
sodnemu organu. Navaja tudi, da izpodbijana odločba ne omogoča preizkusa materialne
zakonitosti. Torej ne izpolnjuje standarde, saj v svoji odločbi zahteve ne obravnava z
vidika relevantnih določb ZDIJZ. Odločba oziroma obrazložitev odločitve ostaja le na
deklarativni ravni in ne omogoča preizkus materialne zakonitosti. Ob tem prosilec
ugotavlja, da je glede na navedeno podana tudi bistvena kršitev pravil upravnega
postopka iz sedme točke drugega odstavka 237. člena ZUP.
Pooblaščenec ugotavlja, da organ v konkretnem primeru o dostopu do dokumentov ni
pristojen, da odločba na podlagi predpisa ZPP. Zavezani organ za dostop do informacij
javnega značaja sodi v skladu s 1. členom ZDIJZ med zavezance za posredovanje
informacij javnega značaja in pristojnost odločanja po ZDIJZ.
Zavezanec je zavezan k izključni uporabi določb ZDIJZ, kot je to pravilno ugotovil in
navedel v svoji pritožbi prosilec. Pooblaščenec ugotavlja, da ZPP ni niti procesni in ne
materialni predpis, ki je bil uporabljen v predmetnem postopku. Nadalje pojasnjuje, da
tudi v primeru, če bi o zahtevi prosilca odločalo sodišče, pri določbi 150. člena ZPP in
določbah ZDIJZ ne gre za enako pravico, zato zakona nista v razmerju lex specialis
derogat legi generali. Določba 150. člena ZPP se nanaša na pravico strank v sodnem
postopku oziroma pravica tistega, ki izkaže upravičeno korist do pregleda in prepisa
sodnega spisa v konkretni pravdni zadevi. ZDIJZ v 5. členu podeljuje pravico vsakomur,
da dostopa do različnih dokumentov, s katerimi razpolagajo organi zavezanci.
Navedena zakona urejata dve različni pravici, torej tudi dve različni pravni podlagi. Pravici
izhajajoč iz 39. člena Ustave Republike Slovenije – dostop do informacij javnega značaja
ter 22. člena Ustave Republike Slovenije – vpogled in prepis spisa. Določba 150. člena ZPP
konkretizira ustavno določbo o enakem varstvu pravic, ki zakonodajalcu nalaga, da
posamezne sodne in upravne postopke uredi tako, da so v posameznem postopku glede
varstva pravic vse v enakem položaju. Načelo kontradiktornosti zagotavlja obema
nasprotujočima strankama enake možnosti za uveljavljanje svojih pravic. Torej jima je
zagotovljena enaka možnost tako vpogleda in prepisa sodnega spisa, da se lahko
seznanita z dokazi in dejstvi, ki jih je predlagala nasprotna stranka oziroma jih poseduje
sodišče (Šturm et al., 2002, str. 238-251).
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja zasleduje načelo transparentnosti
delovanja državnih organov, ZPP pa varuje načelo kontradiktornosti v pravdnem
postopku. Stališče, da med ZDIJZ in procesnimi zakoni, ki urejajo sodne postopke, ne gre
za razmerje lex specialis drogat legi generali, opredeljuje tudi sodba Upravnega sodišča
Republike Slovenije, številka I U 658/2009-10 z dne 27. 10. 2010.
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Pooblaščenec ugotavlja, da bi zavezanec v postopku lahko uporabil izjemo osme točke 6.
člena ZDIJZ, če se zahteva nanaša na podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi
pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo
njegovi izvedbi. Če bi takrat presodil, da bi utegnil biti javni interes glede razkritja
informacije močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do
zahtevane informacije, bi bil dolžan opraviti tudi test javnega interesa. Pooblaščenec iz
vsebine obrazložitve odločitve zavezanca takšnega ravnanja ni ugotovil. Prav tako ni bilo
mogoče ugotoviti, ali je v postopek pritegnil morebitne subjekte, katerih pravice ali pravne
koristi bi bile prizadete z odločbo.
Pooblaščenec je pritožbi prosilcu ugodil in izpodbijano odločbo na podlagi tretjega
odstavka 251. člena ZUP v celoti odpravil in vrnil organu prve stopnje v ponovno
odločanje.
5. Prosilec v. Okrožno sodišče v Ljubljani, odločba Informacijskega pooblaščenca

izdana pod številko zadeve 090-303/2011/2 z dne 13. 2. 2012, področje »Ali gre
za informacijo javnega značaja ? Ali gre za delovno področje organa ?«.
Prosilec je zahteval vpogled v pravdni spis, ki ga je z navedbo opravilne številke natančno
opredelil. Pooblaščenec pri presoji ugotovi napačno uporabo materialnega predpisa,
natančneje kršitev prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, ki določa pogoje za obstoj informacij
javnega značaja. Zavezanec pri svojem odločanju navaja, da so določene listine v
zahtevanem pravdnem spisu zasebne narave in ne izpolnjujejo kriterijev opredelitve, da
gre za informacije javnega značaja.
Pritožbi prosilca zoper izpodbijano odločbo zavezanca se ugodi. Odločba zavezanca za
posredovanje informacij javnega značaja se opdravi in zadeva vrne v ponovno odločanje.
Prosilec je zahteval dostop do pravdnega spisa, ki je bil že zaključen, spis pa arhiviran pri
Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Prosilec prosi za dostop oziroma pregled ter po potrebni
tudi kopiranje vseh listin iz zahtevanega pravdnega spisa. Zavezani organ je prosilcu
delno ugodil in prosilcu posredoval fotokopije anonimiziranih (z izločenimi osebnimi
podatki) sodnih odločb organa, ki so bile izdane v postopku, in sicer sklep in zapisnik o
sklenjeni sodni poravnavi. Dostop do ostalih zahtevanih dokumentov pa je organ zavrnil,
ker niso ustrezali opredelitvi informacij javnega značaja.
Zavezanec je ocenil, da zahtevani dokumenti predstavljajo dokumente zasebnopravne
narave, ki ne morejo biti dostopni vsakomur. Nadalje ocenjuje, da je bila javnost in
odprtost delovanja organa v konkretni zadevi zagotovljena že v času trajanja postopka,
saj so sodne obravnave javne.
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Prosilec se z navedbami zavezanca ne strinja, saj gre za listine, ki jih je organ izdelal sam,
v sodelovanju z drugimi organi ali pa pridobil od drugih organov oziroma oseb.
Pooblaščenec navaja, da organ, na katerega je prosilec naslovil svojo zahtevo, izpolnjuje
status zavezanca po ZDIJZ. Nadalje ugotavlja, da vse spisovne listine, tako tožba kot vse
ostale vloge, tako tožeče ali tožene stranke in druge listine izpolnjujejo vse pogoje, ki jih
opredeljuje prvi odstavek 4. člena ZDIJZ o obstoju informacije javnega značaja.
Dokumenti izvirajo iz delovnega področja organa, zavezanec je z njimi razpolagal in so se
nahajali v materializirani obliki, pa tudi če zahtevanih listin organ ni izdelal sam, temveč
jih je pridobil od drugih oseb v okviru svojih javnopravnih pristojnosti.
Pooblaščenec nalaga prvostopnemu organu, da mora organ vsebinsko presojati
dokumente, glede katerih je bil dostop prosilcu z izpodbijano odločbo zavrnjen. Zavezani
organ mora v postopek pozvati morebitne stranske udeležence ter presoditi, ali zahtevani
dokumenti vsebujejo katero koli izjemo od prostega dostopa iz 6. člena ZDIJZ. Če bo
organ v ponovnem postopku ugotovil, da se v dokumentih nahajajo informacije, ki
predstavljajo izjeme od prosto dostopnih informacij, mora presojati, ali je mogoče prosilcu
delno odobriti vpogled v dokumente ob uporabi instituta delnega dostopa.
3.3.10 POLSTRUKTURIRANI INDIVIDUALNI INTERVJU - INFORMACIJSKA
POOBLAŠČENKA TER MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Dne 13. 3. 2012 je bil opravljen individualni intervju z Informacijsko pooblaščenko,
natančneje z namestnico Informacijske pooblaščenke Kristino Kotnik Šumah, na sedežu
Informacijskega pooblaščenca, Vošnjakova 1, Ljubljana.
V nadaljevanju podajam povzetek pogovora, ki se navezuje na obravnavano tematiko
magistrskega dela.
Po uveljavitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je po začetnem navalu
navdušenja, ko so bili organi bolj pripravljeni izvajati zakon, glede na to, da je skupna
vrednota to, da je transparentnost nekaj dobrega, v tej gospodarski krizi doživi neko
realnost. Izkazalo se je, da vseeno zahteva kar nekaj kadrovskih, časovnih resursov od
organov, po drugi strani pa vlada in drugi organi, ki so bili okupirani z drugimi temami,
predvsem sedaj zadnje čase, če spremljamo politično dogajanje, tukaj misli na volilni čas,
saj nobena politična stranka ni dajala v ospredje transparentnosti oziroma dostopa do
informacij v svoje programske predloge. Predlogi so bili usmerjeni v izboljšanje uprave, v
večji servis za ljudi, vendar pa, da bi bilo to področje posebej izpostavljeno ter prikazano
za pomembno področje, pa to ni bilo in to se seveda tudi kaže.
Osebno mnenje intervjuvanke je, da je zakon kot tak dober, ima pač določene
pomanjkljivosti, ampak v svetovnem merilu velja za enega boljših. Slovenija je v lanskem
letu na lestvici, glede na raziskavo nevladnih organizacij, uvrščena na drugo mesto skupaj
še z nekaterimi državami.
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Zakonodaja je zagotovo na pravi poti glede rezultatov, ki jih Slovenija dosega na tem
področju, tako kroga zavezanih organov, glede samega postopka pa imamo tudi določeno
možnost pritožbe na neodvisni državni organ. Skratka zakonodaja je dobra.
Vendar pa bi po njenem mnenju lahko več storili v praktičnem delu, in sicer na področju
izvajanja zakonodaje. Predvsem se ji zdi, da manjka neka sistemska vloga ministrstva, ki
je za to področje pristojno. Pomembno je tudi pomanjkanje resursov, ki jih pač vlada v
okviru različnih programskih norm mora zagotavljati in izvajati, posledično pa se to kaže v
tem, da organi po njeni oceni slabše izvajajo zakonodajo, kakor so jo izvajali v preteklih
letih.
Prav tako omeni, da je dejstvo tudi v tem, da so prosilci bolj seznanjeni s tem področjem,
da je vse več zahtev, opažajo tudi, da število pritožb vztrajno narašča, oceno pa podkrepi
s podatki. Na tem mestu izpostavlja pritožbe zaradi molka organa, to pomeni takrat, ko
organ zavezanec procesno pravilno ne odreagira na zahtevo. Prosilec vloži zahtevo,
počaka 20 delovnih dni, od organa zavezanca ni odgovora, potem lahko uporabi pravico
do pritožbe, pritoži se k Informacijskemu pooblaščencu. Takih pritožb je bilo sedaj v
zadnjih dveh letih približno 30 % več, na začetku njihove prakse jih je bilo okrog 350
zadev, potem je število malo upadlo, letos recimo, (trenutno pripravljajo podatke za letno
poročilo, ki bo izšlo enkrat maja), pa že več kot 500 pritožb.
Povečal pa se je odstotek pritožb zoper zavrnilne odločbe. Opažajo namreč, da so pritožbe
pri določenih organih, predvsem pri javnih zavodih iz različnih področij, npr. zdravstva,
šolstva, nepoznavanje zakonodaje. Ocenjuje, da gre za nepoznavanje zakonodaje pri
odgovornih osebah, ki so za to zadolžene, da nimajo za to namenjenih kadrovskih
resursov, tudi dejansko ni želje, da bi se jim to zdelo pomembno. Velikokrat je ta zakon
pri organih zavezancih sprejet kot »ne bodi ga treba« ali »Zakaj pa je potrebno dajati
neke informacije vsakemu, ki ima pet minut časa?«. Taki komentarji so v praksi kar
pogosti. Misli, da bi se dalo še več narediti na tem področju.
Zagotovo je težko oceniti, ali se sedaj slabše izvaja zakon ali boljše, dejstvo je, da je,
sodeč po opažanjih v praksi, ta nivo malce upadel.
V postopku oziroma osveščanju strank oziroma prosilcev ter organov zavezancev niso
organ, ki bi dajal mnenja na področju informacij javnega značaj. Tukaj v bistvu manjka
košček »sestavljanke«. Drugje po svetu ima to nalogo oziroma pristojnost Informacijski
pooblaščenec, vendar kot smo že omenili, v Republiki Sloveniji te pristojnosti navedeni
institut nima. To osveščanje, opozarjanje javnosti, izdajanje raznih priporočil, izvajanje
raznih izobraževanj, delavnic in podobno, navedenega v veliki meri primanjkuje.
Ministrstvo za javno upravo, sedaj Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, naj bi sicer
te naloge pokrivali, ampak dejansko glede na resurse, ki jih imajo na voljo in seveda
zraven še cel kup drugih nalog, vztrajajo na argumentih, da tega pač ne morejo izvajati.
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Pri nas je zakonodaja glede na druge evropske države zelo v redu, ker daje prosilcem
veliko pravic, tudi zavezuje širok krog organov zavezancev, ne samo tega ožjega javnega
sektorja, se pravi državnih organov, organov državne uprave, organov javnih zavodov,
ampak tudi širši del, se pravi vse pravne osebe javnega prava, lahko tudi pravne osebe
zasebnega prava, če so recimo imetniki javnih pooblastil ali če izvajajo javno službo. Med
zavezance se štejejo tudi koncesionarji ali zasebniki.
Ocenjuje, da zakonodaja daje dobre pravne možnosti prosilcem, cel postopek npr. na prvi
stopnji ali na drugi stopnji je brezplačen, imajo možnost pritožbe na Informacijskega
pooblaščenca, skratka, načeloma so določena odprta vprašanja, ki so se pojavila sedaj v
času, ko se zakon ne nazadnje izvaja že kar nekaj let, ki bi jih bilo potrebno urediti,
vendar nič ni takega, kar bi nas lahko skrbelo. Mogoče vidi težavo v opredelitvi stroškov.
Zdi se, da bi lahko zadevo drugače uredili, sicer pa ostaja na stališču, da je zakonodaja
kar primerna.
Informacijski pooblaščenec sodeluje kot član delovne skupine predloga za spremembo
ZDIJZ. Problem je v bistvu v tem, da je pač potrebno narediti neko širšo oceno. Ko je šlo
za to spremembo zakona, je bila ideja, da se popravijo določene anomalije na podlagi
izkušenj iz prakse in potem so v postopku ugotovili, da MJU pravzaprav nima nobenih
verodostojnih podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenili stanje in nobenih smernic, v
smislu političnih smernic, kam naj gre ta sprememba zakonodaje. Po eni strani je vedno
želja teh zavezanih organov, da bi bil zakon ožji, da bi bilo več izjem, da bi bilo treba manj
delati, da bi lahko prosilce na lažji način odpravili. Po drugi strani pa vemo, da je to
temeljna človekova pravica, da smo določene standarde na tem področju že uveljavili in v
bistvu ni prav, da gremo korak nazaj, če za to ni nekih temeljnih razlogov in če tudi nekdo
ne prevzame odgovornosti.
V tem postopku spreminjanja zakona so bila izpostavljena določena procesna vprašanja
tudi vprašanja novih izjem. V bistvu do konsenza ni prišlo.
Informacijska pooblaščenka se z določenimi stvarmi ni strinjala, tako da so se na
Ministrstvu glede na to, da se je zamenjala vlada, odločili, da bodo po vsej verjetnosti
počakali oziroma bodo nadaljevali pozneje, zato ker se zaradi trenutne politične situacije
zadeva še ni razpletla in je v mirovanju.
Področje dostopa do informacij javnega značaja je v bistvu področje, ki je izključno v
domeni držav članic, tukaj v bistvu na področju Evropske unije ni nobenih zavezujočih niti
ne zavezujočih pravnih aktov. Obstaja sicer Uredba o dostopu do dokumentov do institucij
Evropske unije, ki se uporablja npr. za zahteve za pridobitev informacij oziroma
dokumentacije, ki so v posesti Evropske komisije.
Za vprašanje dostopa do dokumentov nacionalnih institucij se evropska zakonodaja ne
uporablja tako, da tukaj gre za sistem, ki je načeloma povsem neodvisen od evropskega
prava in s tega vidika je v izključni pristojnosti držav članic. Je pa dejstvo, da se to
področje dostopa navezuje tudi na določena področja, ki so v pristojnosti držav članic,
recimo na področju varstva osebnih podatkov.
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Na tem področju je na ravni Evropske unije zelo močna uredba, ki se bo sedaj v kratkem
spreminjala in to posledično vpliva tudi na naš Zakon o varstvu osebnih podatkov in v
bistvu s tem na razlago izjem pri dostopu do informacij javnega značaja.
Vemo, da so osebni podatki v bistvu v praksi ena izmed najbolj pogostih izjem pri
dostopu. Torej, posredno lahko pride do vprašanja veljave določenih evropskih pravnih
aktov, ampak načeloma neposredno pa ne, to je tudi čisto odvisno od vsake države, ker
imajo različne sisteme dostopa do informacij.
ZDIJZ in ZInfP sta bila sprejeta takrat, ko je veljal še starejši Zakon o upravnem sporu, ko
je bila siceršnja praksa, da prvostopenjski organ lahko v bistvu sproži upravni spor zoper
odločitev drugostopenjskega organa in potem, ko je bil Zakon o upravnem sporu
spremenjen, smo bili mi na stališču, da gre za kasnejši generalni zakon, ki posega tudi v
te specialne določbe, vendar pa je bilo stališče upravnega sodišča drugačno. Nekaj časa je
bilo to odprto vprašanje, vložena je bila tudi zahteva za presojo ustavnosti na Ustavno
sodišče, sodišče je takrat zaključilo, da ne gre za vprašanje neustavnosti, ampak za
vprašanje pravne razlage in je zato zavzelo razlago, da ne glede na to, da prvostopenjski
organ v nekem klasičnem upravnem postopku ne more sprožiti upravnega spora zoper
drugostopenjski organ, zato Informacijskemu pooblaščencu priznava sodišče nek poseben
status in da je to pač možno. Od kje so to pravno argumentacijo dobili, v bistvu težko
komentira, ampak dejstvo je, da je to praksa, da organi zavezanci lahko sprožijo zoper
drugostopenjski organ – Informacijskega pooblaščenca. Za to možnost pa se ne odločajo
pogosto, ocenjuje, da 10 ali 15 % vseh zadev, ko sprožijo zoper Informacijskega
pooblaščenca upravni spor, pri čemer vedno ne sproži tožbe organ zavezanec, ampak
velja to tudi za prosilca.
Glede instituta Varuha človekovih pravic pa osebno meni, da naj bi se Varuh človekovih
pravic zavzemal za varovanje človekovih pravic, se pravi tudi temeljne pravice dostopa do
informacij javnega značaja, ki je ne nazadnje ustavna pravica, zapisana v 39. členu
Ustave. Pripomni, da Informacijski pooblaščenec z institucijo kaj dosti ne sodeluje.
Sodelovali so na Konferenci o varstvu okolja, ki je bila povezana z dostopom do informacij
na okoljskem področju, takrat so korektno organizirali in povabili k sodelovanju tudi
Informacijskega pooblaščenca.
Sicer pa je osebno mnenje namestnice tako, da bi lahko Varuh človekovih pravic na tem
področju prispeval več.
Ne more komentirati ter posredovati podatka iz prakse, ali tudi varuh v kakšnih primerih
ukrepa ter opozarja glede kršitev oziroma ali so imeli kakšen primer s področja kršitve
dostopa do informacij javnega značaja, pa da so ob tem posredovali kot institucija.
Na vprašanje, ali prosilec ne bi dobil želene informacije, če bi se skliceval samo na drugi
odstavek 39. člena Ustave Republike Slovenije, namestnica pooblaščenke meni, da zato,
ker ta ustavna norma ni bila neposredno uporabljiva, imeti morate predpisani postopek,
po katerem lahko uresničujete neko temeljno človekovo pravico. Tudi druge ustavne
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pravice, recimo socialne pravice, so v bistvu take, če ni neke zakonodaje, zakona, ki bi
določil način uresničitve te pravice, gre v bistvu za načelne norme, »prazne norme«.
Dokler ni bil sprejet ZDIJZ v letu 2003, postopek dostopa v bistvu ni bil urejen z nobenim
zakonom, ki bi izrecno govoril o pravici dostopa do informacij. To so glavni razlogi, da
norma ni bila neposredno uporabljiva. Misli, da bi organ, ki bi dobil tako zahtevo na
podlagi ustave, da bi tako zahtevo zavrgel. Saj ni bil določen ne način, ne rok, ne kateri
organ je sploh pristojen, ne kdo so sploh zavezanci, ne katere informacije so informacije
javnega značaja. Ustavna norma je norma, ki je zelo splošna, vedno je potrebno
konkretizirati.
Glede na vprašanje, ali pisna zahteva prispeva k uresničitvi namena ZDIJZ, meni, da je bil
namen zakona, da bi bil postopek čim hitrejši in čim lažji, ocenjuje, da se je v končni fazi
izkazal, da se v zvezi s pisno zahtevo uporablja subsidiarno ZUP in da se je to izkazalo za
dobro. Dejstvo je, da neka pravila postopka morajo obstajati ter biti predpisana, prav je,
da so to pravila, ki jih organi že poznajo, ker pač vsi organi poznajo ZUP in postopajo po
zakonu.
Poznamo tudi take zavezance, kjer recimo se do sedaj še niso srečali z ZUP, npr. zasebniki
koncesionarji, ki pravijo, da nimajo drugih upravnih postopkov. Tudi sicer se zdi to kar
primerna odločitev, tudi ta postopek, prosilec točno ve, kakšen je njegov pravni položaj,
kdaj se lahko pritoži, kakšen je rok, … Ocenjuje, da je to v redu, je pa res, da zlasti
določene kategorije prosilcev, določene civilne organizacije, mogoče novinarji, pa v bistvu
kritizirajo, da je postopek preveč zapleten. Torej vložiti na organ prve stopnje zahtevo,
počakati 20 delovnih dni, potem se s pritožbo npr. zaradi molka, če ni odziva, obrnemo na
drugostopenjski organ – informacijskega pooblaščenca, potem po 255. členu ZUP
pozivamo organ prve stopnje, organ izda odločbo, na kar se lahko pritoži na to odločbo,
ampak se mora pritožba vložiti pri prvostopenjskem organu po ZUP, nadalje
prvostopenjski organ preizkusi pritožbo in v 15 dneh odstopi informacijskemu
pooblaščencu.
Posledično vse to terja nek čas in glede na vse za novinarja take informacije niso več
zanimive, po dveh oziroma treh mesecih novica oziroma informacija že zastara. Mnenje
namestnice je, da mora biti postopek predpisan.
Na vprašanje, ali zaznavajo težave glede izkoriščanja prosilcev pri dostopanju do
informacij javnega značaja oziroma možne zlorabe, pa odgovarja, da je pri dostopu do
informacij javnega značaja zelo težko govoriti o zlorabi. Če se postavimo na to stališče, da
gre pri informacijah javnega značaja, ki jih prosilec dobi po tem zakonu, da so to prosto
dostopne informacije vsem, zato ocenjuje, da o zlorabi ne moremo govoriti.
Možno
potem
zbirke,
ampak

je sicer, če bi prosilec iz različnih virov pridobil osebne podatke, pa bi te podatke
obdeloval v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, recimo ustvaril neke nove
bi eventualno lahko bilo v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
konkretno takega primera v praksi še niso imeli.
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To, da prosilec pridobi neko informacijo v skladu z zakonom in da jo komentira, prikaže na
nek svoj način, tudi včasih organi povedo, da vzame iz konteksta in prikaže samo delno
informacijo, tukaj pa gre potem za svobodo govora. To po eni strani niti ni važno, če bi
prosilec dobil te informacije tudi na nek drug način, po drugi strani pa ima organ vedno
možnost, da reagira in pač se odzove na tako postopanje, lahko gre za npr. kako drugo
kaznivo dejanje, recimo žaljenje uradne osebe, tukaj pa ne gre več za stvar dostopa do
informacij javnega značaja. Glede na prakso nimajo takih izkušenj, predvideva, da prosilci
zahtevajo te informacije za neke svoje potrebe ali pa ker gre za neko javno temo, ki jim je
recimo zanimiva, aktualna in se želijo z njo seznaniti.
Namestnica v nadaljevanju podaja mnenje glede nalog, povezanih z dostopom do
informacij javnega značaja in nalog državnega nadzornega organa na področju varstva
osebnih podatkov, ki delujeta pod okriljem istega organa. Ocenjuje, da je bilo na to temo
v začetku delovanja institucije, kar nekaj dilem, vendar svetovni trendi kažejo, da je to
primerno in da nismo edina država, kar nekaj jih je po svetu s podobno ureditvijo.
Vedno več držav ima podobno ureditev, tudi države, ki niso imele združenih organov npr.
Srbija, Makedonija, Madžarska so v bistvu v zadnjem obdobju združevala ta dva instituta,
enostavno iz razloga načela ekonomičnosti, ker je to ceneje, drugič, ker gre za naloge, ki
so vseeno vsebinsko deloma prepletajo. Tukaj moramo zelo jasno povedati, da je pri nas
tudi zakonodaja taka, da dejansko ne pride do prepletanja v smislu vodenja postopkov,
kot npr. da bi recimo ista oseba, ki vodi postopek, dostopa do informacij javnega značaja,
to je pritožbeni postopek po ZUP, vodila tudi postopek inšpekcijskega nadzora po ZVOP. V
ZVOP-1 je zelo jasno navedeno, kdo je lahko državni nadzornik za varstvo osebnih
podatkov, kakšen so njegove naloge, kakšne pogoje mora izpolnjevati in da je samostojen
v okviru postopka, se pravi predstojnica na državnega nadzornika nima podlage vplivati.
Državni nadzornik ima pooblastilo, po samem zakonu, se pravi tudi izdaja vse upravne
odločbe in tudi organizacijsko imajo stvari pač razdeljene na dva oddelka, dva sektorja in
se v bistvu v praksi formalno ne prepleta. Osebe, ki delajo oziroma vodijo inšpekcijske
nadzore, izvajajo naloge, ki spadajo pod to področje.
Glavne naloge svetovalcem pa predstavljajo pritožbe s področja ZDIJZ. Res je, da delujejo
skupaj, se velikokrat pogovorijo, izmenjajo izkušnje, mnenja tudi za področje dostopa do
informacij javnega značaja je znanje s področja varstva osebnih podatkov zelo koristno,
ker je ne nazadnje ena izmed izjem, ki v praksi najbolj pride v poštev.
Po drugi strani pa se tudi državni nadzorniki na področju varstva osebnih podatkov
zavedajo, da niso vsi osebni podatki varovani, da tudi ZVOP oziroma zakonodaja ni
absolutna, saj tudi ZDIJZ daje določeno pravno podlago, da je določene osebne podatke
potrebno razkriti. Tukaj medsebojno spremljajo prakso enih drugih ne pa formalno v
smislu, da bi iste uradne osebe odločale o tem, ali pa da bi se postopki združevali. Gre za
ločene postopke.
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Glede zaznave korupcije v Sloveniji pove, da govorimo o indeksu zaznavne korupcije.
Tukaj se upošteva več dejavnikov in temelji na nekih podatkih, ki niso znanstveno
merljivi. Temeljijo na časopisnih člankih, anketah, čeprav se je pri nas o tem zelo veliko
govorilo, veliko primerov je tako našlo svoj epilog, kar je po mojem dobro. Če se
pretvarjamo, da je na tem področju vse dobro, potem zagotovo ne bo v redu. Osebno
gleda na to optimistično, saj po njenih izkušnjah sodeč, večina državnih uslužbencev dela
dobro, niso še imeli podobnega primera. Se pa strinja, ko se primeri razkrijejo, potem
očrnijo kar celotno javno upravo, da je koruptivna, kar pa po njenem mnenju vpliva na
oceno indeksa korupcije. Ponovno govorimo o zaznavnem indeksu korupcije, ki izhaja iz
anket ljudi, spremljajo se javni časopisi, zato je to zelo težko komentirati.
Zavedanje državljanov na področju dostopa do informacij javnega značaja narašča.
Ocenjuje, da je to zelo pomembno, da bi se organi zavezanci na drugi strani temu morali
prilagajati, se pa v bistvu ne. Prosilcev je vedno več in so kar dobro seznanjeni, tudi
različna civilna združenja, civilne iniciative, nevladne organizacije, novinarji, različne
kategorije prosilcev imamo. Meni, da vsako leto zahteve naraščajo, tudi poročilo
Ministrstva za javno upravo, ki govori o izvajanju ZDIJZ med organi, zavezanci na prvi
stopnji, kaže, da število zahtev letno raste. S tem so zagotovo prosilci bolje seznanjeni,
zato vložijo več zahtev.
Organi zavezanci za dostop do informacij javnega značaja pri uporabi proaktivne objave
svojih podatkov v svetovni splet, gledano generalno, je Slovenija tukaj naredila kar
določen napredek. Meni, da skoraj vsi organi zavezanci zdaj že imajo spletno stran,
katalog informacij javnega značaja, ki ga morajo imeti, sicer je to lahko tudi prekršek, za
kar je pristojno Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javno upravo. Velikokrat pa
res ne objavijo vseh informacij oziroma informacij, ki jih 10. člen ZDIJZ določa, kar pa
zakon ne sankcionira. Če ne objaviš npr. čistopisa predpisov, če ne objaviš dokumentov iz
postopka zasedanja delovnih mest, v bistvu ne gre za kršitev po ZDIJZ.
Prosilec nima možnosti od organa zahtevati, da naj nekaj proaktivno objavi, zato je
Informacijski pooblaščenec kot pritožbeni organ v zvezi z zahtevo posameznega prosilca,
se pravi v upravnem postopku. Če pa prosilec želi, da se nekaj javno objavi na spletni
strani, pa pravzaprav ne gre za pravico po tem zakonu. Zakon sicer določa, da bi organ te
podatke oziroma informacije 10. člena moral objaviti, ampak če jih ne objavi ali jih objavi
pomanjkljivo, pa v bistvu ne gre za kršitev.
Pri primerjavi Republike Slovenije ter skandinavskih držav podaja mnenje, da gre pri
skandinavskih državah za tradicijo, ki sega v 18. stoletje s področja dostopa do informacij
javnega značaja. Gledati moramo zgodovinski, kulturni in politični vidik. Pri njih je dostop
do informacij javnega značaja drugače sprejet, saj informacija, ki jo prosilec zahteva, ni
opredeljen časovno. V kolikor z njo razpolagajo, jo prosilec pridobi takoj, če je informacij
veliko, da je potrebna obdelava, pa jo pridobi čez nekaj dni.
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Družba v skandinavskih državah je povsem drugačna od družbe v Republiki Sloveniji. Zelo
odvisno pa je tudi od političnega vrha, se pravi osveščati bo potrebno začeti od vrha
piramide navzdol.
Navaja tudi nekaj zanimivih primerov iz sodne prakse, kot sta primera Lekarna in Občina
Radovljica – razkritje osebnih dohodkov javnih uslužbencev, javno dostopno ter določeno
tako v ZDIJZ kot v Zakonu o sistemu plač javnih uslužbencev. Ali nekaj primerov zaradi
molka organa kot v primeru Knjižnica.
Tudi na področju izmenjave dobrih praks dobro sodelujejo z bivšimi Republikami
Jugoslavije, predvsem Srbijo, Hrvaško, BIH, Črno Goro, Makedonijo ter ostalimi državami.
Sprejemajo tudi povabila držav informacijski pooblaščenki na predavanja v drugih
državah. Imajo tudi skupen portal z nekaterimi državami, s katerimi si izmenjujejo
izkušnje.
V nadaljevanju podajam povzetek stališč resornega Ministrstva za pravosodje in javno
upravo (v nadaljevanju MPJU), ki je na podlagi 37. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS št. 52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004,
24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 48/2009, 21/2012, v nadaljevanju ZDU-1),
pristojno za regulacijo področja dostopa do informacij javnega značaja ter na podlagi 32.
člena ZDIJZ opravlja spodbujevalne in razvojne naloge z namenom transparentnega in
odprtega delovanja organov, poleg tega je sistemsko pristojno tudi za področje Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011,
60/2011, 69/2011-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.3.11 ODGOVORI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO, SLUŽBE
ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
Zaradi velike obremenitve dela na MPJU v času raziskovanja pri pripravi magistrskega dela
glede na sporočilo dne 21. 3. 2012 ni bil izveden intervju, temveč so bili odgovori podani
na podlagi zastavljenih vprašanj z uporabo elektronskega komunikacijskega sistema.
V pripravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki ga je pripravilo takratno Ministrstvo za javno
upravo leta 2009, besedilo je objavljeno na spletnih straneh. ZDIJZ oziroma spremembe
in dopolnitve zakona posegajo na področje delovanja vseh resorjev, gre za zelo
horizontalno tematiko.
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ni bil
predviden v Programu dela Vlade 2011.
V okviru ministrstva je bila ustanovljena Delovna skupina za pripravo sprememb in
dopolnitev ZDIJZ, zaradi prejetih predlogov za spremembo ZDIJZ. Člani delovne skupine
so med drugimi predstavniki Informacijskega pooblaščenca, k sodelovanju bodo vabljeni
tudi drugi, ki so podali svoje predloge, kot npr. Varuh človekovih pravic, Agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Banka Slovenije, Skupnost občin Slovenije in
drugi.
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Kot je bilo že napisano, gre za zakon, ki ima vpliv na vse resorje, zato je bistvenega
pomena, da se na eni strani, v skladu z namenom zakona, doseže javnost in
transparentnost delovanja organov, na drugi pa zagotovi zakonsko varstvo vseh interesov,
ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije. Delovna skupina je bila ustanovljena v letu
2011, natančneje 15. 4. 2011 in je imela tri sestanke na temo procesnih določil ZDIJZ.
Državljanom ali zainteresirani javnosti je omogočeno sodelovanje v Projektu informacijske
podpore postopkov priprave predpisov (sistem IPP) predstavlja sistem usklajevanja
predpisa med organi, ki omogoča pokrivanje vseh bistvenih korakov v postopku
sprejemanja predpisov in enotno poslovanje na vseh resorjih. Velik poudarek projekta pa
je namenjen tudi večjemu vključevanju prispevka zainteresirane javnosti k vsebinam
predpisov. Spletni pod-portal E-demokracija predstavlja "zunanji" - javnosti dostopni,
pogled IPP, ki omogoča, da javnost spremlja postopek sprejemanja predpisa ter
komentira vsebine, ko pripravljavec to funkcijo omogoči. Predvsem pa je ta del zelo
koristen za nevladne organizacije ter strokovno in laično javnost, ki na takšen način lahko
sproti poda pripombe in predloge ter tako prispeva k boljši zakonodaji. V sistem IPP je
vključenih 32 institucij (15 ministrstev, 14 vladnih služb, Generalni sekretariat Vlade RS,
Urad predsednika Vlade RS in Uradni list RS).
V letu 2011 je bilo sistemu pripravljenih 1.195 predpisov (145 zakonov, 424 uredb in 626
pravilnikov). Na spletnem pod-portalu E-demokracija je bilo objavljenih 559 predpisov (67
zakonov, 136 uredb in 356 pravilnikov), ki jih je pripravilo 15 ministrstev in 4 vladne
službe. Prav tako sta bila leta 2011 z nadgradnjami sistema uporabnikom omogočena
učinkovitejše delo in večja samodejnost postopkov.
Sistem IPP je pričel delovati v aprilu leta 2010, od pričetka delovanja je bila na spletnem
pod-portalu E-demokracija objavljena približno polovica vseh predpisov, ki so v postopku
priprave oziroma so že bili sprejeti. Čeprav odstotek objavljenih predpisov ni slab, bi bilo
potrebno, za zagotavljanje načela transparentnosti normativne dejavnosti, zagotoviti večji
odstotek objavljenih predpisov na E-demokraciji. Še posebej pa je potrebno izpostaviti
nujnost po doslednem vključevanju javnosti (v okviru IPP obvezna vključitev funkcije
»oddaj komentar« že v zgodnji fazi priprave – načrtovan PDV - in tudi v nadaljnjih
fazah).
Navedeno narekujejo zaveze iz Resolucije ter posledično Poslovnika vlade Republike
Slovenije, ki spodbuja vključevanje javnosti v zgodnejših fazah procesa ter določa
minimalne standarde sodelovanja z javnostjo. V praksi je bilo zaznati očitek javnosti, da
se na spletnih straneh različnih ministrstev ni mogoče znajti in da se zato velikokrat tudi
spregleda pozive k sodelovanju. Pogosto pa preko spleta krožijo tudi različne verzije
predpisa, kar še dodatno povzroča zmedo.
Sodelovanje z javnostjo seveda lahko poteka na več načinov in v različnih oblikah. Poleg
navedenih, informacijsko podprtih oblik, dodatno pridejo v poštev tudi tradicionalne, kot
so delovne skupine, posveti s sindikati, javne razprave, tiskovne konference.
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Vendarle pa je cilj vzpostavitve pod-portala E-demokracija, da postane enotna vstopna
točka za sodelovanje javnosti z vsemi resorji. To bo doseženo le, če se vsi predlogi
predpisov enotno in dosledno objavijo na pod-portalu.
Ne nazadnje je ta vloga pod-portala E-demokracije logična posledica »pravilne« uporabe
IPP, saj sistem IPP predstavlja obvezno aplikacijo, v okviru katere se odvija postopek
priprave predpisov in hkrati omogoča spletna objava osnutkov predpisov.
Prihodnje delovanja MPJU na tem področju in predvideni ukrepi bodo navedeni v
Skupnem letnem poročilu o izvajanju ZDIJZ za 2011, ki ga bo v kratkem sprejela Vlada in
bo objavljeno na spletu. Glede na aktualne ambiciozne cilje Evropske komisije na področju
ponovne uporabe bo tudi v Sloveniji dan večji poudarek proaktivnemu razširjanju
informacij s strani organov in ponovni uporabi informacij javnega sektorja.
V nadaljevanju podajajo oceno ZDIJZ od uvedbe pa do danes, in sicer gre za relativno
dobro zakonodajo, ki zagotavlja prosilcem možnost pritožbe na neodvisni organ na tem
področju ter možnost sodnega varstva, kar zagotavlja relativno učinkovito varstvo ustavne
pravice iz 39. člena Ustave RS.
Omenjeni pravni temelji postavljajo Slovenijo ob bok državam z enim najbolj odprtih in
preglednih javnih sektorjev na svetu. V nedavni obsežni raziskavi "Vprašaj svojo državo!
Kampanja šestih vprašanj" (Ask Your Government! 6 Question Campaign) nevladnih
organizacij Access Info, Centre for Law and Democracy in International Budget
Partnership, v katero je bilo vključenih 80 držav, je bila Slovenija uvrščena med 15 »top
performerjev«.
Poleg tega sta mednarodni organizaciji Access Info Europe (Španija) in Centre for Law
and Democracy (Kanada) v 89 državah izvedli raziskavo o kakovosti zakonodaje s
področja dostopa do informacij javnega značaja. Slovenija se je uvrstila na zavidljivo
drugo mesto.
Na vprašanje, ali prosilec ne bi dobil želene informacije, če bi se skliceval samo na drugi
odstavek 39. člena Ustave Republike Slovenije, je ministrstvo zavzelo stališče, da je v
drugem odstavku 39. člena Ustave Republike Slovenije navedeno, da se informacijo
javnega značaja pridobi na podlagi "v zakonu utemeljenega pravnega interesa".
V postopkih za dostop do informacije javnega značaja na podlagi ZDIJZ prosilcu pravnega
interesa ni treba izkazati, niti ga zavezanec za dostop do informacije javnega značaja od
njega ne sme zahtevati, prav tako pa ne sme zahtevati navedbe kakršnihkoli drugih
razlogov za dostop.
Glede dostopa do podatkov iz sodnega spisa je relevantna tudi praksa Upravnega in
Vrhovnega sodišča:
•
•

Sodba Upravnega sodišče št. I U 295/2011-11 z dne 8. 6. 2011,
Sklep Vrhovnega sodišča Cpg 1/2011 z dne 18. 4. 2011.
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Delno se na tematiko dostopa do sodnega oziroma upravnega spisa nanaša tudi odločba
Ustavnega sodišča U-I-16/10-10 z dne 20. 10. 2011 (16. točka).
Ker gre za zanimivi sodbi oziroma sodni precedens, bom na kratko »prekinila« odgovore
MPJU ter predstavila sodbe.
•

Sodba Upravnega sodišče št. I U 295/2011-11 z dne 8. 6. 2011

Sodba Upravnega sodišča številka I U 295/2011-11 z dne 8. 6. 2011 razsoja v prid tožeče
stranke Državnega pravobranilstva Republike Slovenije in odpravlja izpodbijano odločbo
Informacijskega pooblaščenca številka 021-116/2007/10 z dne 17. 1. 2011 ter zadevo
vrnila toženi stranki v ponovni postopek. Predmet odločanja je zahteva za vročitev kopije
zapisnika o glavni obravnavi Okrajnega sodišča v Sežani. Prvostopenjski organ je zahtevo
zavrnil, ker gre v danem primeru za določbe ZDIJZ, ki se nanašajo predvsem na zadeve
sodne uprave. Zahtevo je presojal po določbah ZDIJZ ter po določbah Zakona o pravdnem
postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 83/2002, 96/2002, 12/2003-UPB1, 2/2004,
36/2004-UPB2, 52/2007, 73/2007-UPB3, 45/2008, 43/2011, v nadaljevanju ZPP). Določba
150. člena ZPP ureja pregled in prepis pravdnega spisa, zahteva izkaz opravičenega
interesa ter kdo o izkazanosti odloča.
V konkretnem primeru gre za zadevo, ki še ni bila končana na prvi stopnji ter tudi ne
pravnomočna, zato jo prvostopenjski organ zavrne.
Stranka se pritoži zoper prvostopenjsko odločbo, drugostopenjski organ je pritožbi ugodil,
odpravil prvostopenjsko odločbo ter naložil, da mora v določenem roku posredovati
fotokopijo zapisnika o glavni obravnavi Okrajnega sodišča v Sežani, pri čemer mora
izbrisati podatke določenih fizičnih oseb, navedenih v dokumentu.
Informacijski pooblaščenec v svoj zagovor k odločitvi poudarja, da izvajanje sodne oblasti
predstavlja del javnopravnih nalog sodišča in s tem spada v njegovo delovno področje.
Namen ZDIJZ je zagotoviti odprtost, javnost delovanja organov in se nanaša na celoto
delovno področje organa, ki izvaja javnopravne naloge.
Glede na citirano določbo 150. člena ZPP in ZDIJZ pa meni, da ne urejata isto področje
oziroma isto pravico, zato za njiju ne velja lex specialis derogat legi generali (poseben

predpis razveljavi splošnega).
Določba 150. člena velja v konkretni pravdni zadevi za tistega, ki izkaže opravičeno korist,
torej gre za pravico, ki je upravičena v sodnem postopku. ZDIJZ pa podeljuje pravico
vsakomur, da dostopa do različnih dokumentov oziroma informacij javnega značaja, s
katerim razpolagajo zavezani organi. Tožena stranka ocenjuje, da bi z uporabo instituta
delnega dostopa zadostili vsem ustavnim pravicam, ne da bi pri tem katero od njih
povsem omejili.
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Tožeča stranka se ne strinja s toženo stranko, da ni sporno dejansko stanje, temveč
vprašanje pravilne uporabe materialnega prava ter da v konkretnem postopku ne gre za
dve različni ustavni pravici. Gre za obravnavanje vprašanja dopustnosti javnosti do
dokumentov sodišča pri reševanju pravdne zadeve. Odgovor na vprašanje podajata tako
določba 150. člena ZPP kot ZDIJZ, v kateri ZPP pogojuje dostop do dokumentov z
uveljavitvijo pravnega interesa, ZDIJZ pa predpisuje izjeme do dostopa do informacij
javnega značaja, med temi izjemami pa ni predvideno, da se dostop zavrne, če drug
zakon predvideva zavrnitev v primeru neizkazanega pravnega interesa za vpogled v sodni
spis.
Tožeča stranka je na stališču, da za ZDIJZ velja, da novi splošnejši zakon prinaša
normativno ureditev le za splošno kategorijo subjektov, ki takega splošnega akta še
nimajo ali pa ga je potrebno dopolniti ali spremeniti in ne posegati v ureditev, ki že
obstaja, ki velja za posamezna specialna pravna področja po načelu lex generalis posterior
non derogat legi specialis priori, kot to velja v konkretnem primeru za sodno področje.
Tožena stranka ugovarja navedbam tožeče stranke, saj vztraja, da v danem primeru ne
gre v odnosu med ZDIJZ in ZPP za razmerje mlajši splošnejši zakon napram starejši
specialnejši zakon. Navaja, da je bistvenega pomena v konkretnem primeru to, da
področje dostopa do informacij javnega značaja pred uveljavitvijo ZDIJZ zakonsko sploh
ni bilo urejeno in da je ZDIJZ edini zakon, ki ureja to področje, hkrati pa gre za krovni
zakon, ki celovito in dosledno ureja področje. Ker med izjemami v skladu s prvim
odstavkom 6. člena ZDIJZ ni taksativno naštete izjeme, ki bi dopuščala zavrnitev dostopa,
če tako določa drug zakon, so tako v postopku dostopa do informacij javnega značaja
brezpredmetne.
Upravno sodišče je na stališču, če ZDIJZ ni razveljavil določbo 150. člena ZPP, ta ostaja še
vedno v veljavi. ZDIJZ tudi ni med izjemami 6. člena določil možnosti, da bi organ lahko
zavrnil dostop do zahtevane informacije iz razloga, če nek drug zakon to možnost
podeljuje. V konkretnem primeru je sodišče podalo oceno, da gre za odnos specialnejšega
predpisa do splošnejšega, ko gre za uporabo 150. člena ZPP napram uporabi ZDIJZ,
čeprav na splošno med ZPP in ZDIJZ ne velja razmerje splošnosti in specialnosti.

•

Sklep Vrhovnega sodišča Cpg 1/2011 z dne 18. 4. 2011

Vrhovno sodišče je s sklepom pritožbi delno ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako,
da je predlagateljici dovolil pregled in prepis prvostopenjske sodbe, v preostalem delu pa
je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo.
Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je višje sodišče zmotno podalo stališče, ko je zavrnilo
predlagateljičin predlog za pregled spisa ter ga utemeljil, da »ne izkazuje pravnega
interesa v zvezi z zadevo, medtem ko dejanski interes za utemeljitev tega predloga
zadošča«.
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V skladu z drugim odstavkom 150. člena ZPP je predpostavka za pregled in prepis spisa
namreč opravičena korist, ki jo mora na strani predlagateljice sodišče ugotavljati v vsakem
konkretnem primeru posebej.
Po presoji Vrhovnega sodišča v konkretnem primeru pritrjuje višjemu sodišču, da je
zahtevo za pregled in prepis spisa obravnavalo po določbah ZPP, v skladu z veljavno
zakonsko ureditvijo pa je do dokumentov iz sodnega spisa možno dostopati tudi po
določbah ZDIJZ, vendar je v konkretnem primeru ZPP specialnejši. Ob tem Vrhovno
sodišče meni, da bi glede na naravo dokumentov v sodnih spisih uporaba ZDIJZ bila
sporna, saj lahko skladno z navedenim predpisom vsakdo brez izkazanega pravnega
interesa v zakonu utemeljenega interesa (prav tako izhajajoč iz drugega odstavka 39.
člena Ustave) pridobil dostop do podatkov sodnega spisa.
•

Ustavno sodišče U-I-16/10-10 z dne 20. 10. 2011 (16. točka)

»Za uresničevanje pravice iz drugega odstavka 82. člena ZUP ni pomembno, da je
pritožnik v obravnavani zadevi določene dokumente pridobil na podlagi ZDIJZ. Glede na
posebno naravo gradiva v upravnih in sodnih spisih – zaradi česar procesni zakoni posebej
urejajo pravico do pregleda in prepisa dokumentov v spisih – in ob upoštevanju drugega
odstavka 39. člena Ustave, ki kot splošno pravilo določa, da je dostop do informacije
javnega značaja mogoč ob izkazanem pravnem interesu, se celo postavlja vprašanje, ali je
v skladu z Ustavo takšna razlaga ZDIJZ, po kateri je mogoče tudi na njegovi podlagi, ne
glede na specialno ureditev v procesnih predpisih, pridobiti dokumente iz sodnih in
upravnih spisov.
Vendar se Ustavnemu sodišču s tem vprašanjem v tej zadevi ni bilo treba ukvarjati.
Nedvomno je namreč, da pritožniku ni mogoče odreči sodnega varstva o njegovi pravici
do vpogleda v spis iz drugega odstavka 82. člena ZUP na podlagi dejstva, da je določene
dokumente pridobil že na podlagi ZDIJZ«.
Nadaljujem s stališči MPJU, in sicer Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede
delovanja Informacijskega pooblaščenca meni, da je ministrstvo pristojno za regulacijo
področja dostopa do informacij javnega značaja ter opravlja spodbujevalne in razvojne
naloge z namenom transparentnega in odprtega delovanja organov. Informacijski
pooblaščenec opravlja naloge pritožbenega organa na tem področju in druge naloge
oziroma pristojnosti v skladu z ZDIJZ in ZInfP. V praksi se pojavljajo vprašanja glede
ustrezne interpretacije tretjega in četrtega odstavka 32. člena ZDIJZ, v skladu s katerim
naj bi Ministrstvo izvajalo »inšpekcijski nadzor«, pooblaščenec pa je v okviru pritožbenega
postopka pristojen tudi za »nadzor nad izvajanjem ZDIJZ« in na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
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O instituciji Varuh človekovih pravic RS pa ocenjujejo, da lahko v okviru svojih pristojnosti
dodatno opozarja na morebitne kršitve te pravice. Tako je npr. Varuh v preteklosti
opozoril na neustrezno izpolnjevanje obveznosti občin glede proaktivne objave prečiščenih
besedil lokalnih predpisov. Takratno Ministrstvo za javno upravo je na podlagi opozoril
Varuha občine dodatno pozval k izvrševanju določila 10. člena ZDIJZ, v zadnjem letu pa je
akcijo inšpekcijskega nadzora na tem področju izvedel tudi Inšpektorat za javno upravo.
Stališče MPJU glede uvedbe upravnega spora v povezavi z določbo 31. člena Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja in 10. člena Zakona o informacijskem
pooblaščencu, saj dopuščata, da lahko upravni spor sprožijo vsi zavezanci (organi), ki jih
našteva prvi odstavek 1. člena Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, pa se je
glede tega vprašanja opredelil, da je enako stališču, ki se je oblikovalo v okviru sodne
prakse. Glej odločitev Upravnega sodišča št. I U 415/2009-21 z dne 23. 2. 2011.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja na Švedskem je na ustavni ravni zelo
široko varovana pravica, hkrati pa je Švedska poleg Finske država z najdaljšo tradicijo
transparentnosti, saj je bil prvi (ustavni) zakon, ki zagotavlja pravico dostopa do
informacij javnega značaja, sprejet že leta 1766 - Zakon o svobodi tiska (Freedom of the
Press Act).
Posebnost Švedske ureditve dostopa do uradnih dokumentov se poleg v več kot 200 letni
tradiciji kaže predvsem v številnih, zelo natančno določenih izjemah od prostega dostopa,
opredeljenih v Secrecy Act. Takšna ureditev zaradi svoje določnosti in jasnoti po eni strani
omogoča večjo predvidljivost dostopnost posamezne informacije prosilcem in hkrati
omogoča lažje izvajanje zakona s strani organov zavezancev, vendar pa po drugi strani
zahteva pogosto spreminjanje veljavne zakonodaje, saj morajo biti vse izjeme natančno in
določno opredeljene v Secrecy Act.
Po drugi strani je bila Švedska kar nekaj časa v prekrškovnem postopku, ki ga je vodila
Evropska komisija, zaradi neustrezne implementacije Direktive o ponovni uporabi
informacij javnega sektorja.
Vprašanje o uresničevanju ter doseganju zastavljenih ciljev Republike Slovenije pri
uvajanju pravice dostopa do informacij javnega značaja pa se delno skriva odgovor na to
vprašanje v Skupnem letnem poročilu o izvajanju ZDIJZ za 2010, aktualno stanje pa bo
razvidno iz poročila, ki je v pripravi.
Glede implementacije predpisov Evropske unije v nacionalno zakonodajo pa navaja, da se
na spletni strani MJU nahajajo za obravnavano področje relevantni predpisi EU.
Vsi relevantni predpisi na področju dostopa oziroma ponovne uporabe so ustrezno
implementirani v nacionalno zakonodajo.
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Sodelavci MPJU sodelujejo predvsem v delovnih skupinah Sveta EU s področja dostopa in
ponovne uporabe informacij javnega sektorja, kot so:
•

Delovna skupina Sveta EU za informiranje – obravnava predlog spremembe

Uredbe 1049/2001 o dostopu do uradnih dokumentov Evropskega parlamenta,
Sveta in Komisije;

•

Delovna skupina Sveta EU za telekomunikacije in informacijsko družbo – v zvezi z
obravnavo predloga sprememb Direktive o ponovni uporabi informacij javnega

sektorja

•

Delovna skupina Komisije EU za informacije javnega sektorja – udeležba na
sestankih na Direktoratu za informacijsko družbo in medije glede aktualnih pozivov
Evropske Komisije za odpiranje baz javnih podatkov in vzpostavitev t.i. Open Data
portalov.

V okviru Delovna skupina Sveta EU za informiranje Slovenija sodeluje v t.im. skupini
istomislečih skupaj s skandinavskimi državami (Švedska, Danska, Finska, Estonija)
(stališče MPJU, Služba za nevladne organizacije, številka 092-23/2012/4 z dne 29. 3.
2012).

3.4 NORMATIVNA ANALIZA PRAVNE UREDITVE INSTITUTA DOSTOPA
DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V KRALJEVINI ŠVEDSKI

Kraljevina Švedska je od leta 1917 ustavna monarhija z demokratičnimi parlamentarnimi
temelji. Švedsko predstavlja doma in v tujini kralj Karl XVI. Gustav od leta 1973, ko je
nasledil starega očeta. Odločilni politični organ Kraljevine Švedske prestavlja parlament. S
1. januarjem 1995 postane Kraljevina Švedska članica Evropske unije. Zemljevid na Sliki 3
prikazuje lego države. Švedska ima tako kot v večini drugih demokratičnih državah pisano
ustavo.
Ustava ureja in določa način, kako Riksdag (The Swedish Parliament) in vlada oziroma
organi morajo delovati. V skladu z ustavo uživajo posebno varstvo svoboda mišljenja in
druge pravice in svoboščine. Ustava vzpostavlja okvir za izvajanje politične moči, ki pa jo
lahko spremenijo le po temeljiti razpravi. Za spremembo ustave ja določen poseben
postopek.
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Švedska ima štiri temeljne zakone:
•
•
•
•

Instrument of Government (Regeringsformen),
Act of Succession (Successionsordningen),
Freedom of the Press Act (Tryckfrihetsförordningen),
Fundamental Law on Freedom of Expression (Yttrandelfrihetsgrundlagen).

Švedska demokracija temelji na univerzalni in enaki pravici voliti in na prostem
oblikovanju mnenj. Državna listina – The Instrument of Government ne temelji na ideji o
delitvi oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti. Je nagnjena k monistični
obliki z enim centrom moči »državljani v državi«. Državljani volijo poslance v parlament –
The Riksdag, The Riksdag posredno voli vlado, ki vlada skupaj s pomočjo drugih upravnih
organov in sodiščem ter vodi državo do pravičnosti. (The Constitution of Sweden, 2007,
str. 4).
The Instrument of Government sprejet leta 1809 je bil leta 1974 spremenjen, prav tako
Zakon o parlamentu iz leta 1866, ki stopi v veljavo 1. 1. 1975 (Sveriges Riksdag, 2012,
str. 7).
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Slika 3: Kraljevina Švedska

Vir: Europa (2012).

Državna listina – The Instrument of Government osrednji pomen namenja temeljnim
pravicam in svoboščinam, ki nakazujejo na obliko vladavine, to je »politično« svobodo.
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Predvsem se cilj kaže v zagotovitvi svobodnega oblikovanja mnenja v političnem, verskem
in kulturnem področju.
Med absolutne pravice in svoboščine uvrščamo prepoved smrtne kazni, telesne kazni in
mučenja, svoboda veroizpovedi, zaščita pred retroaktivno kaznijo, zaščita pred
prisiljevanjem o razkritju posameznikovega mnenja v političnih, verskih, kulturnih ali
drugih področjih, zaščita pred registracijo posameznikovega političnega prepričanja,
pravica do zaslišanja pred sodiščem v priporu. Naslednje pravice in svoboščine je mogoče
omejiti z izdajo običajnega akta države pod določenimi pogoji, to so svoboda izražanja in
obveščanja ter svoboda zbiranja in demonstracij, svoboda gibanja, zaščita proti fizičnimi
kršitvami, zasebnost in zaupnost komunikacij, pravica do javnega sojenja. Švedska je
ratificirala več mednarodnih konvencij s področja temeljnih pravic in svoboščin,
najpomembnejša med njimi je Konvencija Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin leta 1950, ki je bila prenesena v švedsko pravo leta 1994 v celoti
(The Constitution of Sweden, 2007, str. 5-6).
Politični sistem Kraljevine Švedske uvrščamo med parlamentarne sisteme. To, da
uvrščamo nek politični sistem v parlamentarne sisteme, pomeni, da si niso povsem enaki,
med seboj se razlikujejo, vendar izhodišče je enotno pri vsakem od njih. Švedski
parlament ima nekatere svoje specifičnosti. Parlament je razglašen za najvišji organ
oblasti, domala v vseh parlamentarnih sistemih in je sestavljen iz dveh domov. Vlada je s
svojim delom odgovorna parlamentu. Nadzor nad vlado opravlja poseben ustavni odbor, v
katerem sodelujejo poslanci obeh domov. Glavna specifičnost švedskega parlamentarnega
sistema je ločenost izvršilne in upravne oblasti (Rakočević, 1994, str. 70).
Vladne službe pod vodstvom vlade tako tvorijo politično nadzorovano telo. Vlada usmerja
delo, izvaja odločitve parlamenta, daje pobude za nove zakone ali njihove spremembe, o
katerih nato odloča parlament in določa prednostne naloge. Pri izvajanju vseh pristojnosti
je vladi v pomoč okoli 250 vladnih agencij. Interno delo vlade temelji na visoki stopnji
sodelovanja med različnimi ministrstvi. Značilnost za interakcijo med vladnimi agencijami
in državljani pa velja velika transparentnost in učinkovitost, kjer velja pravilo, da agencije
ne le da delujejo v okvirih pravne formalnosti, temveč morajo zagotoviti hitre, enostavne
in jasne informacije za pomoč državljanom, s čimer varujejo njihove pravice. Večina
uradnih dokumentov je javnih, kar pomeni, da so dostopni tako medijem kot posameznim
državljanom. Vlado sestavljajo:
•
•
•

sedež predsednika vlade (Prime Minister's Office),
enajst ministrstev (Eleven ministries),
urad za upravne zadeve (Office for Administrative Affairs).
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Vladne službe trenutno sestavlja tudi enajst ministrstev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture),
Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence),
Ministrstvo za šolstvo in raziskovanje (Ministry of Education and Research),
Ministrstvo za zaposlovanje (Ministry of Employment),
Ministrstvo za podjetništvo, energijo in komunikacije (Ministry of Enterprise,
Energy and Communications),
Ministrstvo za okolje (Ministry of Environment),
Ministrstvo za finance (Ministry of Finance),
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry for Foreign Affairs),
Ministrstvo za zdravstvene in socialne zadeve (Ministry of Health and Social
Affairs),
Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice),
Ministrstvo za podeželje (Ministry of Rural Affairs).

Kraljevina Švedska je ustavna monarhija z reprezentativno demokracijo, njen politični
sistem sodi med parlamentarne sisteme. Monarhu ni podeljena politična moč.
Zakonodajno oblast ima enodomni parlament – Riksdag. Parlament ima 349 članov,
katerim je podeljen štiriletni mandat na podlagi splošnih volitev. Izvršilno vejo oblasti
predstavlja vlada, ki jo vodi predsednik vlade in je odgovoren za svoje delo parlamentu Riksdag. Trenutni predsednik Švedske vlade je Prime Minister Fredrik Reinfeldt, in sicer že
od 5. oktobra 2006. Javna uprava na Švedskem se deli na tri ravni, in sicer okrog 400
javnih organov predstavljajo centralne vladne agencije, 21 regionalnih organov (okrožni
sveti) in 290 lokalnih organov (občine).
Poleg tega obstajajo še 21 okrožnih upravnih odborov, ki deluje po eden v vsakem
okrožju. Švedska ima majhno število ministrstev in večje število agencij. Svobodne volitve
v švedski parlament – The Riksdag potekajo vsake štiri leta, vedno na drugo nedeljo v
septembru. Izredne splošne volitve lahko potekajo med rednimi volitvami, kar pa ne vpliva
na naslednje redne volitve. Volilno pravico imajo vsi švedski državljani, ki dopolnijo 18 let
in so vpisani v volilni imenik. Torej imajo pravico voliti kot pravico biti voljen (Sveriges
Riksdag, 2012).
Švedska je po površini tretja največja država v Zahodni Evropi, po številu prebivalstva pa
ena od najmanjših, saj ima le dobrih devet milijonov prebivalcev. Spada med najrazvitejše
in najbogatejše države z enim od najbolj razvitih socialnih sistemov na svetu. V državi živi
tudi 17.000 domorodnih Samijev oziroma Laponcev, številčno manjšino pa predstavljajo
tudi Finci. Tako kot ostale skandinavske države je znana po politični in gospodarski
stabilnosti ter visoko izobraženi delovni sili.
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Država Švedska je razdeljena na 29 volilnih okrožij, vendar okrožja Stockholm, Skåne in
Västra Götaland vsaka vključujejo po več volilnih enot. Navadno vsaka volilna enota
izvoli med deset in dvanajst članov v parlament. Ostala okrožja, npr. Stockholm
County, izvoli osemintrideset članov, v okrožju Gotland pa le dva člana (Sveriges
Riksdag, 2012).
V Švedski parlament The Riksdag je izvoljeno 349 poslancev oziroma razdeljeno 349
volilnih glasov med naslednjih trenutno osem parlamentarnih strank:
•
•
•
•
•
•
•
•

The Social Democratic Party (SocDem) – 112 sedežev,
The Moderate Party (Mod) – 107 sedežev,
The Green Party (Grn) – 25 sedežev,
The Liberal Party (Lib) – 24 sedežev,
The Centre Party (Cen) – 23 sedežev,
The Sweden Democrats (SweDem) – 20 sedežev,
The Left Party (Lft) – 19 sedežev,
The Christian Democrats (ChrDem) – 19 sedežev (Razporeditev sedežev v Riksdag
po volitvah 2010 (The Riksdage Administration 2010, str. 4)).

The Riksdag odloča o zakonodaji, prihodkih (carina, davki, pristojbine o storitvah),
podajanje političnih smernic. Švedski model upravljanja države je razdeljen na tri ravni:
•
•
•

nacionalno,
regionalno in
lokalno raven.

Nacionalno raven predstavlja parlament, ki je zakonodajno telo. Regionalna raven je
razdeljena na 21 okrožij, sestavljena iz okrajnih svetov, okrožnih upravnih odborov.
Poslovanje občinskega sveta se financira iz državnih podpor, okrožni sveti iz davkov in
dajatev, ureja pa jih Zakon o lokalni samoupravi. Lokalna raven obsega 290 občin,
financirajo se iz lokalnih davkov, državnih subvencij in dajatev, večinoma so urejene z
Zakonom o lokalni samoupravi. Od uvedbe parlamentarizma na Švedskem so izvedli šest
referendumov.
Nacionalni referendum mora odobriti parlament, ki lahko skliče posvetovalni ali obvezen
referendum o ustavnih zadevah. Zavezujočega referenduma, ki se nanaša na ustavna
vprašanja, na Švedskem še ni bilo, so pa referendumi pogostejši na nižjih upravnih
ravneh. Lokalna oblast na Švedskem nima veliko pristojnosti in le formalno vpliva na
spremembo zakonodaje. Lokalne referendume, ki zahtevajo zakonske spremembe,
razumemo bolj kot politične izjave vladi (Regiringskansliet, 2012).
Zakonodajni postopek od pobude do veljavnega zakona vključuje več korakov. Imenovan
je preiskovalni odbor, ki preuči predpogoje, analizira uvedbo nove zakonodaje ter o tem
sestavi poročilo, ki ga objavi v Swedish Government Official Reports series, (Statens
Offentliga Utredningar, SOU).
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Pri obravnavi in sestavi poročila sodelujejo agencije, organi, kot tudi zakonodajni svet
(Council on Legislation), ki nadzoruje zakonodajni predlog iz pravnega vidika. Vlada nato
pripravi predlog zakona in ga predloži v obravnavo v parlament Riksdag. Predlog zakona
obravnava eden izmed parlamentarnih odborov, ki poda svoje mnenje.
Parlament glasuje o predlogu zakona. V primeru odobritve zakona oziroma izglasovanje
zakona se razglasi in objavi v Swedish Code of Statutes, (Svensk författningssamling,
SFS).
Letno Riksdag prejme v obravnavo okoli 200 zakonodajnih predlogov. Nekateri predlogi
vsebujejo novo zakonodajo, ki zahteva obsežno razpravo in tehtanje vsebine, drugi
vsebujejo večje ali manjše spremembe obstoječih, že veljavnih zakonov, ali pa politične
smernice za različna področja.
Parlamentarni odbori, ki delujejo, »igrajo« ključno vlogo v procesu odločanja. Pred končno
odločitvijo v Riksdag se predhodno temeljito obravnavajo v odborih. Odborov je petnajst,
vsak je sestavljen iz sedemnajst članov Riksdag, njihova sestava se odraža z relativno
močjo stranke v parlamentu. Poleg ostalih odborov deluje tudi Odbor za Evropske zadeve.
Pred sestanki Sveta ministrov Evropske unije se vlada o odločitvah posvetuje z odborom,
preden se začne pogajati v imenu Švedske v Svetu ministrov (The committees, 2012).
Pravni predpisi iz zakonodaje, ki jo sprejme Evropska unija, neposredno veljajo tudi na
Švedskem brez predhodnega postopka harmonizacije v Riksdag. Za nekatere pravne
predpise pa je potrebno izpeljati postopek harmonizacije za vključitev v obstoječo švedsko
zakonodajo.
Švedske temeljne zakone, ki so sestavni del Ustave in imajo pomemben zakonodajni
status, ni mogoče spremeniti tako preprosto kot ostale zakone. Temeljni zakoni urejajo in
določajo obliko vlade, uvajajo ter ščitijo demokracijo, svobodo izražanja, svobodo tiska in
določajo nasledstvo monarhije. Zakonodaja ne sme biti sprejeta v nasprotju z ustavo
oziroma v neskladju s temeljnimi zakoni (Regiringskansliet, 2012).
Dostop javnosti do uradnih dokumentov razvija demokracijo, saj zagotavlja jamstvo zoper
zlorabo moči oblasti. Dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, morajo biti dostopne za
javnost. Vsi dokumenti, sklepi, poročila in pisanja, ki jih organ sestavi ali prejeme v delo,
so načeloma javni in so na voljo vsakomur. Dokumentacija, ki jo organ sestavi ali prejme
v delo, je registrirana in je na voljo preko centra - Records Centre.
Eden od temeljev demokratične družbe, ki velja v Kraljevini Švedski, je načelo javnega
dostopa do uradnih dokumentov. Načelo je usmerjeno v odprtost delovanja organov.
Zagotovitev odprtosti delovanja organov in s tem razvijanje, vzpodbujanje odprte družbe,
je omogočeno z načelom dostopa do uradnih dokumentov, tako do informacij o
parlamentu Riksdag kot vlade, vladnih agencij, kar pa je bilo potrebno vključiti v enega
izmed temeljnih zakonov Freedom of the Press Act.
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Določba v drugem poglavju zakona Freedom of the Press Act z naslovom On the Public
Nature of Official Documents v prvem členu določa, da vzpodubjajo prosto izmenjavo
mnenj in dostopnost do celovitih informacij.
Vsak švedski državljan ima pravico do prostega dostopa do uradnih dokumentov (Chapter
2, On the Public Nature of Official Documents / Article 1) (Regiringskansliet, 2012).
Zakon Freedom of Press Act na splošno velja za enega najstarejših zakonov, ki
uveljavljajo pravico do svobode informacij na svetu. Zakon tvori skupaj s preostalimi tremi
temeljnimi zakoni ustavo Kraljevine Švedske. Del rokopisa zakona, Freedom of Press Act iz
leta 1766, je razviden iz Slike 4.
Zakon je bil od leta 1766 temeljito prenovljen, zadnjo sprememba stopi v veljavo leta
2003. Prvotno je zakon deloval v duhu odprave politične cenzure javnih dokumentov in da
podeli in zagotovi vsakomur pravico, da objavi dokumente. Zanimivo je, da pravico do
dostopa do javnih dokumentov navajajo v prvi različici zakona (University College London,
2011).
V skladu z zakonom ima vsakdo, vključno podjetja in tuji državljani, pravico, da pridobijo
dostop do uradnih dokumentov ter s tem vzpodbudijo prosto izmenjavo mnenj in
dostopnost do celovitih informacij. Termin »uradni dokument« obsega lahko besedilo,
sliko, zvočni posnetek, film, računalniško berljivo datoteko ali katero koli drugo
informacijo. Podobno kot v preostalih skandinavskih državah zahtevek ne pogojuje
razkritje osebnih podatkov ali razloge za dostop do javnih dokumentov. Pravica do
dostopa se lahko omeji, zakon izjeme taksativno našteva.
V poglavju z naslovom Javni značaj uradnih dokumentov v drugi določbi je določeno, da
se pravica dostopa do uradnih dokumentov omeji le, če je omejitev potrebna ob
upoštevanju:
•
•
•
•
•
•
•

varnosti kraljevine (Realm) in odnose z drugo državo ali mednarodno organizacijo,
centralne finančne politike, monetarne politike ali valutne politike kraljevine,
inšpekcijskega pregleda, nadzora ali drugih nadzornih dejavnosti organa oblasti,
preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj,
javnega ekonomskega interesa,
varstva zasebne integritete ali ekonomskih okoliščin zasebnih subjektov,
ohranitve živalskih ali rastlinskih vrst.

Vsaka omejitev je še posebej natančno določena v posebnem zakonu. Vlada - Riksdag
lahko dovoli dostop do posameznega dokumenta z uredbo ob upoštevanju okoliščin
(Freedom of Press Act, 1766, str. 4).
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Če je zahteva za dostop do javnih dokumentov zavrnjena, se lahko prosilci pritožijo
parlamentarnemu varuhu človekovih pravic (Justitieombudsmännen). V letih od 1997 do
2008 je bilo pritožb v zvezi z dostopom do uradnih dokumentov ali svobode izražanja okoli
300 (University College London, 2011).
Prihodnji razvoj bo tako kot v veliko drugih evropskih državah tudi na Švedskem v širitvi
področja
do
svobode
informacij.
Od
leta
2009
spletna
stran
http://www.opengov.se/sidor/english/ omogoča dostop do vladnih podatkov, dostop
javnosti do dokumentov, ki sestavljajo proces vladnega odločanja. Vlada vzpodbuja
sodelovanje z državljani ter ima priložnost pridobivati povratne informacije in vzpostaviti
izboljšanje socialnega skrbstva, učinkovitejšo rabo javnih sredstev, skratka povečati
transparentnost. Spletna stran ni v domeni vlade Švedske, temveč je projekt Petra
Krantza (University College London, 2011).

Slika 4: Freedom of the Press Act (1766)

Vir: The History of Copyright (2012).

Švedska postane članica Evropske unije 1. januarja 1995. Na članstvo v Evropski uniji
nekateri na švedskem gledajo skeptično. Svojo bojazen utemeljijo s tem, da bodo že
ukoreninjen švedski model demokratičnosti, enakosti in skrb za obstoj socialne države
porušile evropske uredbe in direktive. Takratni guverner Jämatlanda v letu 2000 izjavi, da
je »euroskepticizem« povezan s švedsko samopercepcijo kot posebno, liberalno, socialno
državo, kot boljši narod nasproti vseh narodov ostalih članic v Evropski uniji. Ta
samopercepcija izvira iz šestdesetih let in je takrat temeljila na deloma resničnih trditvah.
Guverner je mnenja, da se svet spreminja, vendar ljudje tega ne želijo sprejeti. Ko je
potekala razprava glede vstopa v Evropsko unijo, je bil to glavni argument zoper članstvo
Evropske unije.
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Članstvo v Evropski uniji je glede na mnoge nove članice, ki so geografsko blizu Švedske,
prineslo veliko dobrih učinkov, tako na področju gospodarskega, političnega, kulturnega
sodelovanja idr., pa vendar »euroskepticizem« še vedno ostaja zakoreninjen v zavesti
nekaterih švedskih državljanov (Sunnus, 2007, str. 179).
Švedski parlamentarni ombudsman (Justitieombudsmännen) je bil opredeljen z ustavo že
leta 1809. Že leta 1713 je bil vzpostavljen nadzor nad delom upravnih uslužbencev, izvajal
ga je predsednik pravosodja (Justitiekansler).
Termin ombudsman je švedskega izvora in v svojem originalnem prevodu pomeni
pooblaščenega agenta oziroma pooblaščenca.
Normativna podlaga njegovega delovanja je naslednja:
•
•
•
•

•

Državna listina - The Instrument of Government (Regeringsformen) – trinajsto
poglavje, šesti člen – Parlamentarni nadzor,
Upravna navodila za parlamentarne varuhe človekovih pravic,
Zakon o parlamentu - The Riksdag Act (Riksdagsordningen) – osmo poglavje,
enajsti člen in deveto poglavje, osmi člen,
Dostop javnosti do informacij in Zakona o tajnosti - Public Access to Information
and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]) – dvainštirideseto
poglavje, členi od ena do štiri in
Zakon z navodili za parlamentarne varuhe človekovih pravic - The Act with
Instructions for the Parliamentary Ombudsmen (Lag [1986:765] med instruktion
för Riksdagens ombudsmän - "JO-instruktionen") (The Parliamentary Ombudsmen,
2012).

Švedski ombudsman je organ parlamentarnega nadzora nad upravo. Nadzor se deli med
njim in parlamentom, tako da slednji nadzira vlado, ombudsman pa sodišča ter centralne
in lokalne upravne organe. Švedski parlamentarni ombudsman ima veliko samostojnost in
neodvisnost pri svojem delu, saj njegovo delovanje ureja samo zakon, niti parlament mu
ne more dajati navodil, kako naj ukrepa pri svojem odločanju. Uživati pa mora tudi
zaupanje parlamenta, ker ga voli in razrešuje. Delo ombudsmana pa nadzoruje Stalna
ustavna komisija. Temeljna naloga ombudsmana je varstvo zakonitosti ter varstvo
posameznikovih pravic, določenih z ustavo in zakoni. Nadzor je usmerjen tudi k upravnim
organom in njihovim uslužbencev in to v vseh pogledih.
Prvotno nadzoruje način izvajanja ustave in zakonov, lahko pa se njegov nadzor razteza
tudi na vsakršno drugo nepravilno ali neustrezno dejanje posameznega organa ali
uslužbenca. Nadzor zajema tudi vse centralne in lokalne organe, oborožene sile ter vse
organizacije z javnimi pooblastili, samo v tistem delu, ki izvršujejo javno pooblastilo. Glede
na delitev pristojnosti pa ne more nadzorovati ministrov ter članov parlamenta in lokalnih
svetov. Pod izjemo sodi tudi Kancler pravice in Odbor guvernerjev švedske banke
(Rovšek, 1993, str. 151-152).
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3.4.1 POSTOPEK PRIDOBITVE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, ZAVEZANCI
IN UPRAVIČENCI
Dostop javnosti do informacij in Zakon o tajnosti - Public Access to Information and
Secrecy Act (Offentlighets-och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS
[2009:400]) je stopil v veljavo 30. junija 2009.
Določbe, vsebovane v zakonodaji, dopolnjujejo Zakon o svobodi tiska ter o pravici do
pridobitve uradnih dokumentov, kot npr. obveznost javnih organov registrirati uradne
dokumente, pritožba zoper odločbo organov, … Zakon se dotika tudi določb pri
dostopanju javnosti do informacij, ki se nahajajo pri občinskih upravah ter nekaterih
zasebnih organizacijah in določbe o tajnosti. Tajnost pomeni omejitve tako glede javnosti,
da pridobi dostop do uradnih dokumentov v skladu z zakonom - Freedom of the Press Act
kot tudi pravico javnih funkcionarjev do svobodnega izražanja v skladu z zakonom Instrument of Government. Zakon omejuje pravico javnosti do dostopa do informacij
oziroma dokumentov, ki so zaupne narave.
Načelo dostopa javnosti do informacij pomeni, da so javnost ter mediji (časopis, radio in
televizija) upravičeni do informacij o dejavnostih državnih in občinskih organov. Načelo se
odraža na različne načine:
• vsakdo ima pravico dostopa do uradnih dokumentov javnih organov – dostop do
uradnih dokumentov,
• uradniki in ostali zaposleni pri državnih in občinskih organih so upravičeni izraziti
mnenje – svoboda izražanja,
• uradniki in ostali zaposleni pri državnih in občinskih organih so upravičeni o
razkritju informacij v medijih – pravica do komuniciranja in objavljanja informacij,
• javnosti in medijem se je dovoljeno udeleževati sojenj – dostop do zaslišanj na
sodišču,
• javnosti in medijem se je dovoljeno udeleževati sestankov švedskega parlamenta
Riksdag, občinskih zborovanj, zborovanj okrožnega sveta ali zborovanj drugih
organov – dostop do zborovanj o odločanjih (Ministry of Justice, 2009, str. 7).
Za uradni dokument je označen dokument v pisni obliki, fotografiji, posnetku, ki ga je
mogoče prebrati, poslušati ali kako drugače razumeti s tehničnimi pripomočki.
Termin »dokument« se ne nanaša samo na dokumente v papirni obliki, temveč tudi
zapise na različne medije. Dokumenti, ki imajo pomen uradnega dokumenta, so naslednji,
če je v lasti javnega organa, če je bil prejet ali sestavljen pri javnem organu. Zakonu
Freedom of the Press Act ne navaja pomena termina »javni organ«. V javni organ so
vključeni organi države in občinske uprave. Kot primeri javnih organov so vlada, osrednji
javni organi, javne agencije, sodišča in občinske uprave. Podjetja, združenja in fundacije,
ne sodijo v javne organe, tudi če so v lastništvu države ali občine (Ministry of Justice,
2009, str. 8).
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Posamezniku oziroma prosilcu, ki želi dostop do javnih dokumentov, ni potrebno natančno
opisati zahtevani dokument s točno številko zadeve, datumom ali številko registracije
dokumenta. Zadošča namreč, da se ga dovolj natančno opredeli, da ga organ lahko
identificira. Prav tako tudi javnemu organu oziroma zavezancu ni potrebno raziskovati ter
pridobivati dokumentov od drugih organov. Zahtevek za pridobitev uradnega dokumenta
mora zavezanec nemudoma obravnavati.
Razlog za zamudo pri zagotavljanju uradnega dokumenta je lahko le v tem, da mora
zavezanec preučiti, ali zahtevane informacije sodijo med izjeme, ki jih zakon določa.
Prosilcu tudi ni potrebno izkazovati pravnega interesa za dostop do javnih dokumentov ter
tudi ne izkazati, za kaj bo pridobljen dokument uporabil. Vendar mora zavezanec v
nekaterih primerih, ki jih določa zakon Public Access to Information and Secrecy Act,
vedeti, za kakšne namene se bo dokument uporabil ter kdo ga želi prejeti. Zavezanec
lahko prosilcu prepove objavo prejetih informacij oziroma dokumenta ali uporabo
informacij v druge namene kot za raziskovanje. Prosilec, ki je s svoj zahtevo za dostop do
javnih dokumentov bil zavrnjen ali mu je bil dokument izdan z določenimi zadržki, je
omogočena sodna pot. Prosilec se na odločitev zavezanca za dostop do javnih
dokumentov, ne more pritožiti (Ministry of Justice, 2009, str. 14 - 15).
Zakon Dostop javnosti do informacij in Zakon o tajnosti - The Public Access to Information
and Secrecy Act vsebuje sedem poglavij. V prvem delu prvega poglavja navaja uvodne
določbe o vsebini samega zakona. Drugo poglavje nadalje določa določbe o ravnanju
organov oziroma zavezancev, ki razpolagajo z uradnimi dokumenti. Določbe se nanašajo
na splošne ukrepe in prosilca usmerjajo za lažje dostopanje do uradnih dokumentov. V
drugem delu četrto poglavje ureja postopek registracije vseh uradnih dokumentov in
postopek označevanja stopenj tajnosti dokumentov. V petem poglavju je določen
postopek z dostopom javnosti do uradnih dokumentov ter postopek pritožbe v primeru
zavrnitve dostopa do uradnih dokumentov. V tretjem delu od šestega do štirinajstega
poglavja so določbe namenjene tajnosti uradnih dokumentov. Nadalje v četrtem delu
zakon določa varstvo tajnosti dokumentov za zaščito javnega interesa. Peti del v poglavjih
od enaindvajset do štirideset pa varuje tajnost podatkov posameznika, tako osebnih kot
finančni podatkov.
Šesti del v zakonu vsebuje posebne določbe o zaupnosti posameznih javnih organov, kot
npr. švedskega parlamenta (Riksdag), vlade (Government), parlamentarnega varuha
človekovih pravic (Parliamentary Ombudsmen), urada predsednika za pravosodje (Office
of the Chancellor of Justice), komisije za varstvo tajnosti in integritete (Commission on
Security and Integrity Protection), preiskovalne komisije (Commissions of inquiry) kot tudi
sodišč.
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Zakon o dostopu javnosti do informacij in Zakon o tajnosti vsebuje pojasnjevalne določbe
o pravici do komuniciranja in objavo informacij v povezavi z določbami o tajnosti.
V zadnjem, sedmem delu, so navedene določbe o dolžnosti varovanja zaupnosti tistih
informacij, ki jih predpisuje zakon in niso dostopne javnosti (po Ministry of Justice, 2009,
str. 16).
Zakon Freedom of the Press Act navaja izjeme uradnih dokumentov, ki morajo biti
zaščiteni ter varovani kot zaupni dokumenti:
•
•
•
•
•
•
•

varnosti kraljevine (Realm) in odnose z drugo državo ali mednarodno organizacijo,
centralne finančne politike, monetarne politike ali valutne politike kraljevine,
inšpekcijskega pregleda, nadzora ali drugih nadzornih dejavnosti organa oblasti,
preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj,
javnega ekonomskega interesa,
varstva zasebne integritete ali ekonomskih okoliščin zasebnih subjektov,
ohranitve živalskih ali rastlinskih vrst.

Freedom of the Press Act določa, da ima švedski državljan pravico do prostega dostopa
do uradnih dokumentov, ker želijo spodbuditi prosto izmenjavo mnenj in dostopnost do
celovitih informacij. Uradni dokument je vsako pisno, slikovno gradivo ali posnetek, ki se
lahko bere, posluša ali pa ga je moč razumeti le z uporabo tehničnih pripomočkov.
Dokument velja za uradni dokument, če je v lasti javnih organov, če je sestavljen ali ga je
prejel javni organ. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da ta določba ne velja za natečaje
javnih ponudb, saj so dostavljene javnemu organu v zaprti kuverti in se šteje, da niso
prejete, dokler se postopek pri organu ne prične. Uradni dokument se šteje za javnega, ko
nastane pri delu javnega organa ter je kot tako odposlano. Določba sedmega člena
zakona Freedom of the Press Act navaja tudi, da se šteje za uradne dokumente tudi tiste
dokumente, ki niso bili odposlani, pa so sestavljeni za konkretno zadevo. Dokumenti, ki se
štejejo za pripravljene, so naslednji:
• knjige, registri ali drugi seznami, ki se hranijo stalno, ko je bil uradni dokument
sestavljen za objavo ali vpis,
• v primeru sodne odločbe ali druge odločitve, evidence in drugi dokumenti, kolikor
se nanašajo na tako odločitev, ko je bila odločba razglašena ali odposlana,
• v primeru drugih evidenc in primerljivih memorandumov (opomnik, zapis), ki jih
javni organ dokončno pregleda in odobri, navedeno pa ne velja za evidence
Riksdag (švedskega parlamenta), odbore, revizorje lokalnih oblasti, preiskovalne
komisije ali lokalne organe, kjer se nanašajo na predmet obravnave v smeri
priprave zadeve za odločitev.
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Med uradne dokumente, ki so dostopni javnosti, pa ne uvrščamo predhodnih osnutkov
odločb in zapiskov, ki niso bili odposlani, razen, če so bili pripravljeni za dopolnitev ali
registracijo.
Dokument, ki ga javni organ shrani ali ga pripravi za tehnično obdelavo, izključno v imenu
drugega organa, ni uvrščen med uradne dokumente, ki so dostopni javnosti.
Med uradne dokumente se ne uvrščajo naslednji dokumenti:
•

pisma, telegrami in drugi podobni dokumenti, ki jih javni organ prejme ali pa jih
pripravijo javni organi izključno za namen posredovanja komunikacije –
medsebojna izmenjava korespondence,

•

obvestila ali drugi dokumenti, poslani ali pripravljeni pri javnih organih izključno za
namene objave – periodične objave pod varstvom oziroma zaščito javnega organa,

•

tiskovine, posnetki zvoka, slike ali drugi dokumenti, ki so del knjižnice ali pa jih
shrani posameznik v javni arhiv izključno za namene oskrbe in varno shranjevanje
ali za namen raziskav in študij, zasebna pisma, pisna vprašanja, posnetki,
preneseni na javni organ, izključno za zgoraj navedene namene,

•

posnetki vsebine dokumentov, navedenih v tretji alineji, če se posnetki, ki so pri
javnem organu, kjer se nahaja originalni dokument, ne uvrščajo med uradne
dokumente, vendar nasprotno ne velja za posnetke, ki so del knjižnice in za
nekatere dokumente iz podatkovne baze imajo javni organi dostop določen s
sporazumom z drugimi javnim organom, če se posnetek uvršča med uradne
dokumente (Freedom of the Press Act, 1. - 12. člen / 2. poglavje).

Uradni dokumenti so dostopni vsakomur brezplačno. Dokument lahko prepiše, prekopira
ali prenese zvok. Zahteve prosilcev se obravnavajo takoj ali v najkrajšem možnem času
ter na prošnjo prosilca izdajo tudi kopije ali zvočne zapise uradnega dokumenta. Če
zavezancu za posredovanje uradnega dokumenta pri zagotavljanju kopij oziroma drugih
zapisov prosilcu preprečuje ter predstavlja navedeno dejanje resno nepremostljivo težavo,
tega ni dolžan storiti. Zahtevo za dostop do uradnega dokumenta preuči organ oziroma
zavezanec za dostop do uradnega dokumenta, ki poseduje dokument.
Vlada ali Riksdag (švedski parlament) lahko zahtevo zavrne ali dovoli dostop do uradnega
dokumenta. V primeru zavrnilne odločbe se pritožba zoper ministra vloži pri vladi, zoper
zavrnilno odločbo ostalih javnih organov pa na sodišče. Pritožbe zoper zavrnilne odločbe
se obravnavajo takoj.
Za pritožbe zoper odločitve Riksdag pa veljajo posebne določbe. Vlada ali lokalni organi
lahko v okviru svojih pristojnosti ugotovijo, da se dokumenti v zvezi z dejavnostmi javnih
organov, ki so bili prevzeti zasebni organizaciji, lahko prenesejo v hrambo javnega organa
in le ti postanejo uradni dokumenti, če jih pri svojem delu potrebujejo (Freedom of the
Press Act, 13. - 18. člen / 2. poglavje).
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Zakona Dostop javnosti do informacij in Zakon o tajnosti - The Public Access to
Information and Secrecy Act načeloma opredeljujeta področje tajnosti in dostop javnosti
do informacij. V določbe zakona pa niso vključeni postopki, ko sodišča obravnavajo sodne
postopke za «zaprtimi vrati« (in camera).
Procesne določbe so zapisane v Zakon o sodnem postopku - Code of Judicial Procedure
in ostalih predpisih, ki urejajo sodne postopke. Zakon o arhivih - The Archives Act
(1990:752) prav tako vsebuje določbe o ravnanju z uradnimi dokumenti.
Vsi javni organi morajo spoštovati varstvo osebnih podatkov. Zakon Dostop javnosti do
informacij in Zakon o tajnosti ne opredeljujeta pojma »javni organ«, vendar je ta
natančneje določen v zakonu Freedom of the Press Act.
Državni organi in lokalna samouprava so dolžni uporabljati določbe zakona Freedom of
the Press Act kot tudi dostop javnosti do informacij in Zakon o tajnosti - Public Access to
Information and Secrecy Act.
Prav tako se izenačujejo z državnimi organi in lokalno samoupravo gospodarske družbe,
neprofitne organizacije in ustanove in subjekti zasebnega prava, v tistem delu, kjer
delujejo oziroma odločajo v skladu z javnimi pooblastili (Ministry of Justice, 2009, str. 1719).
3.4.2 REGISTRACIJA OZIROMA EVIDENCA URADNIH DOKUMENTOV
Uradni dokumenti, ki jih prejme ali sestavi javni organi, morajo biti registrirani. Zakon
določa, katerih dokumentov ni potrebno registrirati oziroma evidentirati:
•
•

•
•

dokumenti, ki ne predstavljajo velik pomen za delo javnega organa (reklamno
gradivo, okrožnice),
dokumenti, ki niso zaupne narave in se hranijo pri javnih organih, njihov nastanek
pa je mogoče enostavno preveriti, in sicer ali so bili prejeti ali so bili sestavljeni pri
javnih organih,
dokumenti, ki jih vlada izvzame iz pogoja obvezne registracije oziroma evidence
uradnih dokumentov,
posnetki, ki so pripravljeni za avtomatično obdelavo podatkov, do katerih je
omogočen elektronski dostop do podatkov vsem ostalim javnim organom.

Dostop javnosti do registra oziroma evidenc uradnih dokumentov je načeloma mogoč,
vendar ne sme vsebovati nobenih dokumentov, ki so označeni kot tajni dokumenti. Javni
organi lahko vodijo registre s tajnimi dokumenti, vendar ločeno kot dopolnilo k javnim
registrom ali z dovoljenjem vlade (Ministry of Justice, 2009, str. 20).
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3.4.3 PRISTOJNOSTI NADZORNIH INSTITUCIJ NA PODROČJU DOSTOPA DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V primeru zavrnilne odločitve zavezanca za dostop do uradnih dokumentov ima prosilec
pravico do pritožbe zoper odločitev zavezanca. Pritožba zoper prvostopenjski organ se
vloži na upravno pritožbeno sodišče, zoper odločitev prvostopenjskega sodišča pa na
vrhovno upravno sodišče.
V primeru, kadar je prosilec politična stranka, ima zoper zavrnilno odločitev vladnega
organa pravico vložiti pritožbo na vlado in ne na upravno pritožbeno sodišče (Ministry of
Justice, 2009, str. 21).
Sodni sistem Kraljevine Švedske sestavljajo civilna, splošna upravna in specializirana
sodišča in predstavljajo »hrbtenico« švedskega pravnega sistema, kot so:
•

splošna sodišča – Okrožno sodišče (Tingsrätt), Pritožbeno sodišče (Hovrätt) in
Vrhovno sodišče (Högsta domstolen), kot prikazuje Slika 5,

•

splošna upravna sodišča – Sodišče upravnega prava (Förvaltningsrätt),
Pritožbeno sodišče (Kammarrätt) in Vrhovno upravno sodišče (Högsta
förvaltningsdomstolen), kot prikazuje Slika 6,

•

specializirana sodišča – Delovno sodišče (Arbetsdomstolen), Migracijsko sodišče
(Migrationsöverdomstol),
Sodišče
o
zaščiti
intelektualne
lastnine
(Patentbesvärsrätten), Sodišče o najemnih in zakupnih razmerjih (Hyres- och
arrendenämnden), Pravna pomoč (Rättshjälpsmyndigheten), kot prikazuje Slika 7.
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Slika 5: Splošna sodišča

Vir: Sveriges Domstolar (2012).

Splošna sodišča obravnavajo kazenske primere, družinske primere, spore med podjetji in
posamezniki.
Pod splošna sodišča se uvršča Okrožno sodišče kot sodišče prve stopnje, pritožbeno
sodišče kot druge stopnje ter najvišji organ Vrhovno sodišče.
V začetku leta 2012 je bilo oseminštirideset okrožnih sodišč in šest pritožbenih sodišč
(Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i
Malmö, Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall
och Hovrätten för Övre Norrland i Umeå).
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Slika 6: Splošna upravna sodišča

Vir: Sveriges Domstolar (2012).
Slika 7: Specializirana sodišča

Vir: Sveriges Domstolar (2012).
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Splošna upravna sodišča obravnavajo spore med posamezniki, o migracijah, spore med
vlado in lokalnimi skupnostmi, itd. Sodišča so neodvisna in avtonomna v odnosu do
parlamenta, vlade in ostalih organov. Švedska pozna dvanajst upravnih sodišč prve
stopnje, štiri pritožbena upravna sodišča, ki sodijo na drugi stopnji. V letu 2010 so se
upravna sodišča reorganizirala iz triindvajset sodišč na dvanajst upravnih sodišč (Sveriges
Domstolar, 2012).
Švedsko se večkrat prikazuje v luči dobrih družbenih praks, označevanje varnosti kot
švedske glavne vrednote in razumevanja države kot največje dobro. Za kraljevino je
značilen edinstveni razvoj zelo tesnega sodelovanja med državo in množičnimi interesnimi
gibanji oziroma skupinami, ki kljub temu ohranjajo svojo avtonomnost.
Nadzorni organ zoper varstvo osebnih podatkov je na Švedskem v pristojnosti Agencije za
varstvo osebnih podatkov (Datainspektionen) - Data Inspection Board. Temeljni zakoni
varstva osebnih podatkov so Zakon o osebnih podatkih - Personal Data Act (1998:204),
ki je stopil v veljavo 24. oktobra leta 1998 in je nadomestil prejšnji zakon Data Act iz leta
1973.
Zakon temelji na Direktivi 95/46/ES - Directive 95/46/EC, katere namen je v preprečitvi
kršitev osebne integritete pri obdelavi osebnih podatkov ter Debt Recovery Act iz leta
1974 in Credit Information Act iz leta 1973. Agencija je javni organ s približno štiridesetimi
zaposlenimi, večinoma pravnikov. Generalni direktor Agencije za varstvo osebnih podatkov
je trenutno Göran Gräslund, ustanovljena leta 1970. Pristojnost agencije je v varovanju
zasebnosti posameznika v informacijski družbi, ne da bi pri tem nepotrebno oteževala ali
preprečevala uporabo nove tehnologije. Agencija tudi sodeluje z vlado kot strokovno
svetovalni organ pri pripravi nove zakonodaje (Datainspektionen, 2012).
3.4.4 POROČILO ŠVEDSKE O STATUSU IN DOSEŽKIH E-VLADE V OKVIRU
DRŽAV EU IN EFTA
Švedski parlament dne 2. julija 2010 sprejme v okviru aktivnosti eVlade dokument Javna
uprava za demokracijo, participacijo in rast (Government Bill 2009/10:175: Public
administration for democracy, participation and growth (2009)). Dokument vsebuje
prestrukturiranje javne uprave k večji uporabi elektronskih sredstev. V veliki meri želi
preoblikovati ter usmeriti državno upravo k pojmu e-uprava. V sklopu digitalne agende za
Evropo je potrebno povečati konkurenčnost, inovacije, ustvarjati nova delovna mesta ter
delovati v prid odprtosti podatkov javnega sektorja. Švedska je že leta 1766 kot prva
država na svetu sprejela zakonodajo o svobodi informacij - Freedom of the Press Act,
zadnja sprememba zakona 1. januar 2011 in omogočila prost dostop do uradnih
dokumentov vsakomur ter naložila javnim institucijam dolžnost omogočiti dostop do
uradnih dokumentov.
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Trenutno je prizadevanje usmerjeno k večji uporabi elektronske oblike dostopanja do
uradnih dokumentov. Tudi glede varstva osebnih podatkov – Personal Data Act (1998),
švedska zakonodaja v skladu z zahtevami Evropske unije o varstvu podatkov – Direktiva
95/79/ES, upošteva cilj, da prepreči kršitve osebne integritete pri obdelavi osebnih
podatkov. Zakon opredeljuje nekatere temeljne zahteve v zvezi z obdelavo podatkov. Med
drugim te zahteve vključujejo to, da se lahko osebni podatki obdelujejo samo za posebne,
izrecno navedene in utemeljene namene ter v skladu s posameznikovo privolitvijo. Nadzor
nad varovanjem osebnih podatkov pa je v pristojnosti Agencije za varstvo osebnih
podatkov. Njihova pristojnost sega v področje varovanja zasebnosti v informacijski družbi
ter dolžnost, da ne bi po nepotrebnem preprečevali ali oteževali uporabo nove tehnologije
s posegi pri izvrševanju svojih pristojnosti.
Prav tako na področju elektronske komunikacije sprejme Zakon o elektronskih
komunikacijah dne 25. 7. 2003 – Electronic Communications Act. Namen zakona je
zagotoviti državljanom in javnim organom dostop do varnih in učinkovitih e-komunikacij s
spodbujanjem konkurenčnosti. Področje komunikacije mora v prihodnosti predstavljati
trajnostno in razvojno potrebo. Zakon tudi želi zagotoviti, da so storitve elektronskih
komunikacij dostopne državljanom v vseh regijah Kraljevine Švedske (eGovernment in
Sweden, 2012).
3.4.5 PRIKAZ INDEKSA DEMOKRATIČNOSTI TER INDEKSA KORUPCIJE ZA
LETO 2011
Indeks demokratičnosti za leto 2011 ponuja stanje demokratičnosti po svetu in obsega
165 neodvisnih držav. Indeks demokratičnosti temelji na petih kategorijah: volilni postopki
in pluralizem, državljanska svoboščina, delovanje vlade, politično sodelovanje in politična
kultura. Države uvrščamo v štiri stopnje demokratičnih režimov: države s popolno
demokracijo, zavajajočo demokracijo, hibridni režimi in avtoritativni režimi, kot je razvidno
iz Tabele 4.
Pogoj za popolno demokracijo so svobodne in pravične volitve ter državljanska
svoboščina, vendar za dosego popolne demokracije to nista edina pogoja. Demokracijo
mora spremljati minimalna učinkovitost vlade, politično sodelovanje in podpora politične
kulture. Mediji v državi so neodvisni in raznoliki. Na voljo je učinkovit sistem zavor in
ravnovesij. Sodstvo je pri svojem delu in odločitvah neodvisno ter samostojno. Pri popolni
demokraciji obstaja malo ovir ter težav pri izvajanju demokracije.
Demokratični režimi so bili glede na preteklo leto na veliki preizkušnji, saj je svet zajela
gospodarska kriza, po večjem delu sveta pa naraščajoči socialni nemiri.
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Tabela 4: Democracy index 2011 – stopnje demokratičnih režimov

Vir: The Economist (2012).

Tabela 5: Democracy index 2011 – uvrstitev Švedske

Vir: The Economist (2012).
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V indeks demokratičnosti s stopnjo »popolna demokracija« se je uvrstilo 25 držav.
Švedska se uvršča na četrto mesto in doseže povprečni rezultat 9.50, kot je to prikazano v
Tabeli 5. V primerjavi novih članic Evropske unije s preostalimi članicami imajo države
priznano veliko raven političnih in državljanskih svoboščin, vendar bistveno zaostajajo pri
politični participaciji in politični kulturi.
Svetovna organizacija civilne družbe Transparency International je vodilna organizacija v
boju proti korupciji. Naloga organizacije je ozaveščanje vseh o škodljivih učinkih korupcije,
pri tem pa tudi razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za boj proti njim, seveda v
sodelovanju s partnerji v gospodarstvu, z javnim sektorjem ter civilno družbo.
Marie Chêne je višja znanstvena koordinatorica pri organizaciji Transparency
International. V svojem članku se osredotoča na države, ki so zasedle najvišje mesto na
lestvici pokazatelja indeksa korupcije za leto 2011. Med najboljše države se uvrščajo Nova
Zelandija, Danska, Finska ter Švedska, zato se avtorica sprašuje, kateri dejavniki
pripomorejo k manjši stopnji korupcije v teh državah. Navedene države še vedno niso
najboljše, vendar so poleg uveljavljanja zakona za boj proti korupciji vključevali
sodelovanje javnosti ter mehanizme transparentnosti, kot je razkritje informacij.
Države Finska, Švedska in Danska in do neke mere tudi Nova Zelandija imajo poleg
navedenega tudi močno podporo s strani političnih voditeljev v boju proti korupciji.
Nedavne študije prikazujejo, da je svoboda tiska v pozitivni koleraciji z nadzorom
korupcije v uveljavljenih demokratičnih sistemih. Finska, Danska, Švedska in Nova
Zelandija imajo visok BDP na prebivalca, nizke stopnje neenakosti, veliko stopnjo
pismenosti ter dodeljevanje poudarka na človekovih pravicah in svoboščinah (npr. enakost
med spoloma, svoboda informacij).
Vsem državam je skupno, da so vse zelo uspešne na področju odprtosti in učinkovitosti
vlade. Potrebno je poudariti, da uspešne države imajo običajno dolgo tradicijo odprtosti
vlade oziroma javnega sektorja, aktivnosti družbe in socialno zaupanje. Odprtost in
preglednost omogočata državljanom, da spremljajo in se vključujejo v politično dogajanje.
Prav tako pa politiki nosijo odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Državni organi si
morajo prizadevati za spodbujanje razkrivanja informacij kot tudi krepiti sodelovanje
državljanov na vseh področjih družbenega življenja.
Kraljevina Švedska je s projektom Open Budget Index omogočila državljanom, da ocenijo,
kako njihova vlada upravlja z javnimi finančnimi sredstvi. Prav tako na Danskem zavezuje
ministre, da mesečno objavljajo informacije glede porabe finančnih sredstev za službena
potovanja in darila (Chêne, 2011).
Transparency International je pri ocenjevanju Corruption Perceptions Index za leto 2011
ocenjevala 183 držav. Med njimi Švedska doseže zelo dobro četrto mesto z 9.3 točkami in
je na lestvici uvrščena med »very clean« države.
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3.4.6 ŠTUDIJ PRIMERA – CASE STUDY, TIPIČNI PRIMERI URESNIČEVANJA
ZAKONA V PRAKSI
V nadaljevanju obravnavam nekaj tipičnih primerov uresničevanja zakona v praksi sodišč
na Švedskem. Sodbe sodijo v področje pravice dostopanja do javnih dokumentov in
obsegajo obdobje od leta 2009 do 2011.

1. Vrhovno upravno sodišče – Regeringsrätten (1. januarja 2011 sprememba v nazivu
Vrhovnega upravnega sodišča – Regeringsrätten v nov naziv Högsta förvaltings
domstolen), (RÅ 2010 ref. 59), številka zadeve 1516-10, oddelek 2 z dne 24. 6.
2010 – dostop javnosti do informacij in tajnost podatkov.
Predmet sodbe je dostop do podatkov, ki vsebujejo varnostno obveščevalne dokumente v
povezavi z odnosi med Kraljevino Švedsko in takratno Nemško demokratično republiko
(NDR) zgolj zaradi pridobivanja podatkov v raziskovalne namene.
Zakonska podlaga temelji na desetem poglavju § 14. člena, osemnajstem poglavju § 2.
člena in petintridesetem poglavju § 1. člena zakona Dostop javnosti do informacij in
Zakona o tajnosti (2009:400) - Public Access to Information and Secrecy Act
(Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400]).
Prosilec je pri izvajanju raziskave o odnosih med Kraljevino Švedsko in Nemško
demokratično republiko želel pridobiti podatke o zaposlenih, ki so bili povezani s takratno
vzhodno nemško tajno policijo Stasi - The Ministry for State Security (Ministerium für
Staatssicherheit (MfS), institucija, imenovana s kratico Stasi ( Staatssicherheit) – državno
varnostna služba vzhodne Nemčije, tako imenovano Rosenholtz-kartoteka. Svojo zahtevo
za dostop do podatkov je utemeljil kot javni interes, saj so dokumenti za preučevalce in
raziskovalce zgodovine zelo pomembni pri primerjavi dokumentov v Nemčiji ter
dokumenti, ki se nahajajo v arhivu Švedske varnostne policije – SÄPO - Säkerhetspolisen
(Säpo) – Švedska obveščevalna policija.
Varnostna obveščevalna služba je zahtevo prosilca za pridobitev podatkov oziroma
dokumentacije zavrnila dne 24. 11. 2009 s sklicevanjem na osemnajsto poglavje § 2.
člena in petintridesetem poglavju § 1. člena zakona Dostop javnosti do informacij in
Zakona o tajnosti (2009:400) - Public Access to Information and Secrecy Act
(Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400]).
Prosilec se zoper odločitev SÄPO pritoži. Svojo pritožbo utemeljuje, da vzhodna nemška
tajna služba Stasi ne obstaja več kot tudi ne takratna Nemška demokratična republika
(NDR). Prav tako zahtevani dokumenti ne bi vplivali na odnose med državami ter tajnost
dokumentov je bila delno odpravljena v arhivu Stasi v Berlinu.
Zahtevani dokumenti bi bili uporabljeni za raziskovalne namene. Raziskava bi obsegala
Kraljevino Švedsko ter Nemško demokratično republiko (NDR) v času »hladne vojne« ter
primerjavo države pod vplivom diktature v nasprotju z demokratično državo, zato je
dostop do dokumentov nujno potreben.
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Kraljevina Švedska je Nemški demokratični republiki (NDR) v zunanji politiki predstavljala
»državo v središču pozornosti« ter most med vzhodom in zahodom kot tudi prednostne
cilje za infiltracijo. V raziskovalnem analitičnem delu bodo podatki obravnavani zaupno in
z upoštevanjem poslovnih skrivnosti ter brez razkrivanja posameznih identitet.
Sodba v Stockholmu z dne 12. 2. 2010 (v naslednji sestavi: Jäderblom, Engquist, Ekroth,
referent -poročevalka) podaja naslednjo odločitev. Dostop do dokumentov se zavrne. B.
A. prosilec v pritožbi zoper sodbo sodišča navaja, da potrebuje pri svoji raziskovalnem
projektu dokumente varnostno obveščevalne policije, ki bi razkrila približno petdeset
zaposlenih, ki so sodelovali z Vzhodno Nemčijo oziroma tajno policijo Stasi. V svoji
obrazložitvi navaja, da vodi raziskovalni projekt v Södertörn University College Södertörns högskola z naslovom Švedska – DDR, politika in retorika, ki obdaja Baltsko
morje (Sverige-DDR, Politik och retorik kring Östersjön), projekt financirajo
Östersjöstiftelsen. Evropski parlament dne 2. 4. 2009 sprejme resolucijo, v kateri obžaluje,
da nekatere države članice iz propadlih komunističnih režimov še vedno zaostajajo pri
»odpiranju arhivov« za raziskovalne namene.
Vrhovno upravno sodišče z dne 24. 6. 2010 (Regeringsrätten v naslednji sestavi: Billum,
Eliason, Dexe, Brickman, Jermsten) odloči, da vsebuje register varnostno obveščevalne
službe podatke o posameznikih, ki so občutljivi za integriteto posameznika ter zato
zaščiteni z varovanjem zasebnosti.
Pomembno je, da ima javnost zaupanje v varnostno obveščevalne dejavnosti ter da ima
javnost pregled in nadzor nad delom. Prav tako je pomembno vedeti, da varnostna
obveščevalna služba varuje dokumente, ki vsebujejo informacije, ki so velikega pomena
za dediščino Kraljevine Švedske. Dostop do dokumentov se zavrne in se ne razkrije, če je
jasno, da bo posameznik ali njegov sorodnik pri razkritju informacij oškodovan. Popolna
tajnost torej velja tako za policijske evidence kot tudi vse evidence varnostno
obveščevalne službe. Na tem mestu je potrebno poudariti, da se dokumentacija, ki se
nahaja pri varnostni službi po Zakonu o policijskih evidencah - Lagen (1965:94) om
polisregister, uvršča v del policijskega registra (Sodni precedens – odločitev sodišča
Regeringsrätten (RÅ 1990 ref. 67)).
Popolna tajnost je obsegala vso dokumentacijo, ki nastane pri izvajanju nalog, ki spadajo
v pristojnost varnostne službe. Torej informacije se ne razkrijejo, če bi pri tem oškodovali
posameznika ali njegove sorodnike.
Prosilec je zaposlen na Södertörn univerzi in vodi raziskavo o odnosih med Kraljevino
Švedsko in Nemško demokratično republiko z naslovom Inte bara Stasi¿Relationer
Sverige-DDR 1949-1990. Raziskovalni projekt podpira ter financira država, iz tega izhaja
tudi povezava za zahtevane zaupne podatke. Zaradi dejstev je potrebno dovoliti dostop do
določenih informacij, tudi če so označene s stopnjo strogo zaupno.
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Dejstvo je, da dostop do zahtevanih tajnih podatkov v skladu s petintridesetem poglavjem
§ 1. člena zakona Dostop javnosti do informacij in Zakona o tajnosti (2009:400) - Public
Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code
of Statutes – SFS [2009:400]) ne sme biti dovoljen, če bomo pri tem razkrili osebne
podatke posameznikove identitete. Glede javnega interesa za dostop do dokumentov,
označenih s stopnjo zaupnosti, pa ima varnostno obveščevalna služba interes, da
informacij oziroma dokumentov ne razkrije. Prav tako je vprašljivo sodelovanje med
državama, kadar se dostopa ter razkriva občutljive informacije.
Prosilec je zahteval dokument memoranduma z dne 4. decembra 2001 z naslovom
"Redovisning av uppdrag beträffande ärenden med koppling till forna Östtyskland", ki je
vseboval dve prilogi. V dokumentacijo so vključeni tudi popis posameznikov, življenjepis
ter dodatne informacije, ki se tičejo posameznika. Vrhovno upravno sodišče določi, do
katerih dokumentov lahko prosilec dostopa, vendar s prikritimi podatki v primeru osebnih
podatkov.
Do dokumentov lahko prosilec dostopa z nekaterimi izjemami, kot so:
•
•
•

•
•
•
•

dostop le v prostorih zavezanca,
brez uporabe tehnične opreme,
podatki, ki se nanašajo na posameznike, se ne smejo objaviti ali posredovati tretji
osebi, razen če so podatki navedeni v taki obliki, da posameznika ni mogoče
identificirati,
osebni podatki zaposlenih v varnostno obveščevalni službi ter podatki, ki se
nanašajo na njihovo področje dela oziroma metode dela, se ne smejo razkriti,
podatki o tujih virih, vključno z obveščevalnimi in varnostnimi službami se ne
smejo razkriti,
vse zapise, ki nastanejo pri dostopanju in pregledovanju dokumentacije, mora
prosilec shraniti na tak način, da ne bodo dostopni tretjim osebam,
vse zapise je potrebno uničiti do 30. junija 2011.

2. Vrhovno upravno sodišče – Regeringsrätten (RÅ 2010 ref. 77), številka zadeve
1653-10, oddelek 1 z dne 19. 10. 2010 – dostop javnosti do informacij in tajnost
podatkov.
Sodišče odloča o dostopu inšpektorata za okolje do podatkov iz centralnega registra
govedi (CDB) odbora za kmetijstvo in živali, ki so registrirani na določenem področju.
Inšpektor za okolje, v katero pristojnost spada območje Aneby, je zahteval podatke iz
registra govedi v okviru R. E. nadzora ter okoljskega zakonika, vendar je Odbor za
kmetijstvo zahtevo zavrnilo dne 3. 12. 2009 s sklicevanjem na trideseto poglavje, § 23.
člen, prvi odstavek zakona o dostopu javnosti do informacij in zakon o tajnosti - Public
Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code
of Statutes – SFS [2009:400]), v povezavi z § 9. členom o dostopu javnosti do podatkov
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in uredba o zasebnosti - Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) in točko 107
kot priloga dostopa javnosti do podatkov in uredbe o zasebnosti.
Na odločitev odbora je bila sprožena pritožba, v kateri navaja, da je prosilec do razkritja
zahtevanih informacij upravičen. Inšpekcijskemu organu je na podlagi zakona podeljena
pristojnost za izvajanje nadzorne naloge na območju Aneby. Inšpektor za okolje je v
danem primeru moral pridobiti podatke iz registra govedi, saj se na obravnavanem
področju shranjuje gnojevka v bližini vodotokov, ta pa povzroča večkratno onesnaženje
zaradi odtekanja gnojevke. Začasne velike emisije snovi v vodotoku imajo lahko
kratkoročne in dolgoročne posledice. Podatki iz registra so nujno potrebni zaradi ocene
količine proizvodnje in shranjevanja gnojevke zaradi zaščite in varovanja zdravja ljudi in
okolja. Če pritožbeno sodišče odloči, da dostop do zahtevanih informacij zavrne, navaja,
da naj odloči o pristojnosti občin ter navedbo o pomanjkljivostih delovanja ostalih
organov.
Odbor za kmetijstvo svojo zavrnitev utemeljuje, da so podatki iz centralnega registra
govedi bili zbrani za uporabo pri drugih nadzorih in pregledih, ki presegajo nadzor na
podlagi okoljskega zakonika. Centralni register govedi – CDB je sistem za spremljanje, ki
se uporablja za preprečevanje okužbe in bolezni pri govedih. Register se lahko uporablja
tudi za pomoč pri pridobivanju sredstev iz Evropske unije. Zahteva prosilca v danem
primeru ne pomeni, da interes javnosti prevladuje nad zasebnostjo.
Prav tako se ne posega v kršitev zasebnosti oziroma tajnosti podatkov pri izvajanju
dolžnosti organa, da nudi pomoč drugim organom.
Navzkrižna preverjanja skladnosti se izvajajo že v okviru pridobivanja sredstev iz Evropske
unije. Inšpekcijski pregledi vključujejo različne nadzore na različnih področjih, vključno s
področja varstva okolja. Inšpekcijski nadzor je tudi v pristojnosti lokalnih oblasti, ki lahko
kršiteljem ukinejo sredstva, namenjena kmetijstvu.
Sodbo o pritožbi podajo v Jönköpingu dne 25. 2. 2010 (v naslednji sestavi: Lofgren,
poročevalec, Hirsbrunner) z naslednjo utemeljitvijo, da ne gre za prevlado javnega
interesa ob domnevi, da posameznik lahko pri razkritju podatkov utrpi škodo, kot so
podatki o poslovanju posameznika ali pogoji obratovanja, raziskovanje ali patenti ter
podatki o drugih finančnih ali osebnih odnosih. Vprašanje je, ali nosi večjo težo prekinitev
zaupnosti zahtevanih podatkov ali javni interes. Odbor za kmetijstvo je poudaril, da je bil
register – CDB vzpostavljen zaradi nadzora okužb in zaradi nadzora nad sredstvi,
pridobljenimi iz skladov Evropske unije. Pritožba prosilca ni utemeljena, saj v
predstavljenemu primeru javni interes ne prevladuje pred zaupnostjo zahtevanih
podatkov.
Svoje osebno mnenje poda tudi Lihuvudh, ki nasprotuje navedbam predhodnikov ter
navaja, da je javni interes močnejši pri razkritju zahtevanih podatkov. Po mnenju
Lihuvudha je pritožba utemeljena.
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Vrhovno upravno sodišče je dne 19. 10. 2010 (Heckscher, Almgren, Hamberg, Lundin,
Saldén Enérus) s sodbo odločilo, da se zahtevane informacije nanašajo na register živali –
CDB, ki je vzpostavljen za določeno območje. Podatki obsegajo tako posameznike kot
podjetja, zato bi razkritje podatkov povzročilo škodo. Vrhovno upravno sodišče je zavzelo
enako stališče kot nižje instance ter odločilo, da zahtevani podatki niso tako pomembni,
da bi jih bilo potrebno razkriti zaradi interesa javnosti. Dejstvo je, da bi bili v okviru R. E.
nadzora podatki zaupne narave uporabljeni v izvršilnih dejanjih, v skladu z okoljskim
zakonom, zato pritožbi ni bilo ugodeno. Vrhovno upravno sodišče je pritožbo zavrnilo.
3. Vrhovno upravno sodišče – Regeringsrätten (RÅ 2010 ref. 121), številka zadeve

5315-10, oddelek 2 z dne 24. 11. 2010 – dostop javnosti do informacij in tajnost
podatkov.
Predmet odločanja je pridobitev zdravniške licence pri vladni agenciji v okviru Ministrstva
za zdravje in socialne zadeve, Nacionalni odbor za zdravje in dobro počutje –
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2012). Zakonska podlaga odločanja je petindvajseto
poglavje § 3. člena prvega odstavka zakona o dostopu javnosti do informacij in zakona o
tajnosti
- Public Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och
sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400]). Vladna agencija
Socialstyrelsen je dne 15. oktobra 2009 zavrnilo zahtevo prosilca za pridobitev zdravniške
licence.
Pritožbi prosilca je upravo sodišče – Förvaltningsrätten v Stockholmu ugodilo in zadevo
vrnilo v ponovno odločanje vladni agenciji Socialstyrelsen dne 11. junija 2010.
Vladna agencija se je na odločitev sodišča pritožila. V pritožbenem postopku se je
zahteval dostop do kopij policijskih poročil, ki jih je vladna agencija predložila 22. julija
2010 skupaj s pritožbo. Uradnik je dne 5. avgusta 2010 zavrnil zahtevo za dostop do
dokumentov. Prosilec je bil obveščen, da ima pravico zahtevati, da agencija preuči
njegovo zahtevo.
Upravno sodišče dne 16. 8. 2010 (v naslednji sestavi: Lindgren, Smith, poročevalec
Hemmingsson) odloči, da je potrebno v skladu s petindvajsetim poglavjem § 3. člena
prvega odstavka zakona o dostopu javnosti do informacij in zakona o tajnosti - Public
Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code
of Statutes – SFS [2009:400]), postopati skrajno previdno takrat, ko dostop do informacij
vključuje nadzor in odločitve javne ali zasebne zdravstvene organizacije ter podatke o
zdravstvenem stanju ali drugih osebnih okoliščinah posameznika, če je jasno, da bi
razkritje informacij povzročilo posamezniku ali njegovim bližnjim, škodo.
Zahteva prosilca se nanaša na tri policijska poročila zoper posameznika. Prvi dokument se
nanaša na obvestilo vladni agenciji o vlogi prosilca za pridobitev zdravniške licence.
Dokumenti vsebujejo informacije o obeh pritožnikih in drugih osebnih podatkih.
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Glede na pritožbe, dostop do informacij navedenih v dokumentih, ni mogoče dovoliti ne,
da bi pri tem oškodovali posameznike ali njihove najbližje. Sodišče je pritožbo zavrnilo ter
odločilo, da se dokumenti policijskih poročil ne smejo razkriti.
Vrhovno upravno sodišče dne 24. 11. 2010 (v naslednji sestavi: Billum, Knutsson,
Jermsten) odloči, da v skladu s petindvajsetim poglavjem § 3. člena Public Access to
Information and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes
– SFS [2009:400]), ko se dostopa do podatkov, ki vključujejo nadzor nad javnim in
zasebnim zdravstvom, ostalih zdravstvenih storitvah ali zdravstvenem stanju
posameznika, pod pogojem, da posamezniku ali bližnjim z dejanjem ni povzročena škoda.
Ugotavlja, da je pritožbeno sodišče pravilno podalo svoje stališče, zato pritožbi ni ugodilo.
V ločenem mnenju Eliason och Ståhl pojasnjujeta, da je potrebno določbe, ki omejujejo
dostop do dokumentacije, razlagati restriktivno. Materialna podlaga zakona (25. poglavje
§ 3. člena) ne zajema podatkov v zvezi z vlogo za pridobitev zdravniške licence, saj ne
vključuje posebnega nadzora. Menita, da zaupnost podatkov ne velja za vse dokumente v
predmetni zadevi, zato je potrebno pritožbo sprejeti.

4. Vrhovno upravno sodišče – Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 52)
številka zadeve 99-11, oddelek 1 z dne 27. 6. 2011 – svoboda tiska
Prosilec zahteva dostop do podatkov v sistemu LISA (lokalne informacije oziroma poročila
o poškodbah pri delu in incidentih) - LISA (Lokalt Informationssystem för
Sammanställning av Arbetsskador och tillbud), policijske uprave v Skåne na podlagi
drugega poglavja § 3. člena, § 7. člena in § 10. člena zakona Svoboda tiska Tryckfrihetsförordningen.
Policijska uprava zahtevo prosilca zavrne dne 28. 6. 2010.
Policijska uprava zavrne zahtevo prosilca z utemeljitvijo, da je predmet zahteve obsegal
devet primerov, ki so registrirani v sistem LISA, vendar še niso bili obravnavani ali
dopolnjeni.
Prosilec se je na odločitev policijske uprave pritožil ter zahteval dostop do zaprošene
dokumentacije, saj je zavrnitev temeljila na sklicevanju, da ne gre za javno
dokumentacijo, ker ni bila še dokončno obravnavana. Vendar prosilec poudarja, da so bili
dokumenti že sestavljeni in so za javnost dosegljivi. Sistem LISA uporabljajo policijske
enote kot tudi Nacionalna policijska uprava (Rikspolisstyrelsen - RPS). Vnos poročila v
sistem LISA policijskega uslužbenca je na voljo vsem policijskim enotam, kot tudi
Nacionalni policijski upravi.
Pritožbeno sodišče v Göteborgu dne 13. 12. 2010 (v naslednji sestavi: Sjögren
Samuelsson, Malmborg) odloči ter pojasni, da se pobuda nanaša na podatke, ki so
vneseni v sistem LISA, ki ga upravlja Nacionalna policijska uprava.
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Nacionalna policijska uprava želi s sistemom standardizirati, razviti in izboljšati procese v
povezavi s policijskimi nalogami glede poškodb pri delu ter incidentih. Sistem je nadgrajen
tako, da spletna različica omogoča skupne podatkovne baze za vse inštitucije policije.
Sistem omogoča tudi vpogled v pretekle podatke in omogočajo statistično obdelavo.
Dostop do podatkov v sistemu je omejen, saj so potrebna določena pooblastila za dostop
ter zahtevana posebna dovoljenja za nadaljnjo obdelavo podatkov. Vprašanje je ali se
podatki v sistemu LISA označujejo kot javni dokumenti tudi v smislu zakona o svobodi
tiska. Pritožbeno sodišče meni, da zakon o svobodi tiska ne vsebuje opredelitve pojma
»odprema«.
Če se dokument odpremi posamezniku ali drugemu organu, se šteje, da je dokument
odpremljen oziroma odposlan (npr. v znanstveni literaturi - Alf Bohlin, Načelo dostopa
javnosti, 8 u, str. 82 ff.), (Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 8 u., s. 82 ff).
Torej gre za dokument, ki je bil odpremljen in je zato na voljo za dostop. Agencija je tudi
sprejela tehnološke ukrepe in pospešila postopke za avtomatsko obdelavo podatkov, da bi
vsem omogočila dostop do podatkov.
V odklonilnem ločenem mnenju Johanssona zasledimo, da se strinja z večino stališč, tako
z razlago določb zakona o svobodi tiska kot delovanje sistema Lisa, vendar ugotavlja, da
bi bilo potrebno policijsko upravo in Nacionalno policijsko upravo obravnavati napram
drug drugemu kot neodvisna organa, zato določba zakona o svobodi tiska v tem primeru
ne velja. Glede na to, da sistem dopušča pregled podatkov ter statistično obdelavo, po
njegovem mnenju ni mogoče pripisati možnost uporabe tehničnega shranjevanja
podatkov.
Dejstvo je, da so zahtevani podatki opredeljeni kot javni dokumenti, zato je potrebno
prosilcu omogočiti dostop do podatkov v skladu z zakonom o dostopu javnosti do
podatkov in zakona o tajnosti - Public Access to Information and Secrecy Act
(Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400]).
Odločitev je potrebno razveljaviti ter vrniti prvostopenjskemu organu v ponovno
odločanje.
Vrhovno upravno sodišče 27. 6. 2011 (v naslednji sestavi: Melin, Eliason, Almgren, Dexe,
Brickman) svojo odločitev utemelji, da je dokument označen z javno listino v skladu z
drugim poglavjem prvega odstavka § 3. člena zakona o Svobodi tiska –
Tryckfrihetsförordningen, če je dokument nastal pri organu oziroma zavezancu in v skladu
s § 6. členom ter 7. členom, če je dokument prejel organ oziroma zavezanec. V kolikor
dokument ni bil odposlan, se ne uvršča med oznako »javna listina«. V skladu s drugim
poglavjem § 10. člena zakona Svoboda tiska – Tryckfrihetsförordningen se smatra, da
dokumenti, ki jih javni organ nameni za tehnično obdelavo ali shranjevanje v imenu druge
osebe oziroma organa, se ne klasificirajo kot uradni dokumenti organa.
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Sodba vrhovnega upravnega sodišča opredeljuje podatke, ki se nahajajo v sistemu LISA,
kdo ima dostop do podatkov in na kakšen način se uporabljajo. Vprašanje je, ali sedanja
poročila, ki so objavljena v sistemu LISA, kot taka predstavljajo javno listino. Glede na
judikate v preteklosti načeloma dokument velja za odposlan, ko je na voljo tretji stranki
oziroma drugemu organu (glej RÅ 83 2:57 in RÅ 1999 ref. 36). V obravnavanem primeru
je zahtevani dokument sestavljen iz informacij, ki so bile vnesene v bazo oziroma sistem
LISA s strani policijske uprave. Vodstvo Nacionalne policijske uprave je nato te podatke
uporabilo za pripravo statistike ter ostalih poročil.
Torej v vsakem primeru trenutno opisana uporaba podatkov ne omogoča tako tehnično
obdelavo ali tehnično shranjevanje, navedeno v drugem poglavju § 10. člena zakona
Svoboda tiska – Tryckfrihetsförordningen. Zahtevani podatki so označeni kot javne listine
v skladu z drugim poglavjem prvega odstavka § 3. člena ter § 7. členom zakona o
Svobodi tiska – Tryckfrihetsförordningen. Pritožbi prosilca je ugodeno, do zahtevanih
dokumentov je potrebno omogočiti dostop, razen če obstajajo izjeme v skladu z zakonom
o dostopu javnosti do podatkov in zakona o tajnosti - Public Access to Information and
Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS
[2009:400]), sledeče je naloženo policijski upravi.
Vrhovno upravno sodišče je razveljavilo sodbo upravnega sodišča in policijske uprave v
Skåne ter naložilo policijski upravi ponovno preučitev zahtevka z upoštevanjem sodbe.

5. Vrhovno upravno sodišče – Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 67)

številka zadeve 2314-11, oddelek 2 z dne 21. 10. 2011 - dostop javnosti do
informacij in tajnost podatkov.
Zaradi likvidacije gospodarske družbe družba ne more biti oškodovana zaradi razkritja
javnih listin.
Zakonska podlaga odločanja temelji na sedemindvajsetem poglavju § 1. člena in § 4.
člena dostopa javnosti do informacij in zakona o tajnosti - Public Access to Information
and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS
[2009:400]).
Prosilec je zahteval dostop do dokumentacije v upravni zadevi sodišča številka 1617-161905, dodatne dajatve za obdobje 1998-2000 ter priloge od 7 do 18. Zahteva prosilca je bila
zavrnjena, zato v pritožbi navaja, da je bilo podjetje, za katerega zahteva dostop do
podatkov, izbrisano iz registra zaradi likvidacije, zato objava dokumentacije ne predstavlja
za to podjetje nobene škode.
Pritožbeno sodišče v Göteborgu dne 7. 4. 2011 (v naslednji sestavi: Grankvist, Bergstrom,
Almqvist) odloči, da zavrne zahtevo prosilca iz naslednjih razlogov, da zahtevani
dokumenti vsebujejo podrobne podatke o izvedeni davčni reviziji.
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Glede na pravno prakso, kot izkazuje primer RÅ 83 2:9, je potrebno podatke, pridobljene
med revizijo, označiti kot zaupne. Glede na to, da so zahtevani dokumenti opredeljeni kot
zaupni v skladu s sedemindvajsetem poglavjem § 4. člena dostopa javnosti do informacij
in zakona o tajnosti - Public Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och
sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400], jih ni mogoče razkriti, zato je
pritožba zavrnjena. Prav tako navedbe prosilca glede likvidacije gospodarske družbe
sodišča ne navaja do drugačnega zaključka v sodbi.
Prosilec zoper odločitev sodišča vloži tožbo na Vrhovno upravno sodišče ter navaja, da vsi
dokumenti, ki jih zahteva, ne vsebujejo tajnih podatkov, podjetje, na katerega se
dokumentacija nanaša, je bilo izbrisano iz registra gospodarskih družb že leta 2008,
zatorej ne more biti oškodovano.
Vrhovno upravno sodišče dne 21. 10. 2011 (v naslednji sestavi: Dexe, Jermsten,
Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) utemelji svojo odločitev z naslednjo ugotovitvijo,
da je sodišče v Göteborgu v zadevi številka 1617-1619-05 odločalo o pravici odbitka davka
za stroške gospodarske družbe. Davčna revizija družbe je ugotovila, da gospodarska
družba ne sme uveljavljati odbitke davka za stroške, če ti ne sodijo v del operativnih
stroškov. Gospodarska družba se je pritožila na okrožno sodišče, ki je ugotovilo, da
pritožbeni razlogi niso bili dovolj podkrepljeni z dokazi.
Zahtevana dokumentacija, ki ni bila razkrita, je sestavljena iz memoranduma Analiza
stroškov v podjetjih v letih 1998 in 1999 (Analys av kostnader i bolaget under 1998 och
1999), kot tudi izvlečkov iz »knjigovodske knjige« podjetja za leto 1998 do 1999.
Informacije, vsebovane v teh dokumentih, niso bile objavljene v sodbah okrožnega
sodišča ali upravnega sodišča.
Vrhovno upravno sodišče odloča, da podatki, ki so zbrani med davčno revizijo in se
nanašajo na posameznika osebno ali gospodarsko družbo, veljajo za strogo tajnost v
skladu s sedemindvajsetem poglavjem § 1. člena dostopa javnosti do informacij in zakona
o tajnosti - Public Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och
sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400].
Zaupnost podatkov se nanaša tako na informacije, ki so predmet davčne preiskave, kakor
na prizadetost tretjih oseb.
V skladu s sedemindvajsetem poglavjem § 4. člena dostopa javnosti do informacij in
zakona o tajnosti - Public Access to Information and Secrecy Act (Offentlighets- och
sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400] pa dostop javnosti do
informacij, s katerimi bi posameznik lahko utrpel škodo, ne razkrije. Dokumenti, ki so
predmet zahteve, ne vsebujejo samo informacije, zbrane v davčnem nadzoru, temveč se
podatki nanašajo na tretje osebe, s katerimi je družba poslovala.
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Glede na zapise nekaterih priznanih avtorjev je pri že tako šibkih davčnih zaupnih
podatkih običajno dovolj, da sodišča v svoji sodni praksi ne dovolijo razkritja davčnih
revizijskih memorandumov (glej npr. Geijer et al., Sekretess m.m. hos allmän
förvaltningsdomstol, 2. izdaja, 2011, str. 54).
Prosilec navaja, da družba ne more utrpeti škode, ker je bil leta 2008 izbrisan iz registra
gospodarskih družb. Ugovor se nanaša na primer RÅ 1986 not. 291. Sodišče ugotavlja, da
je primer obravnavalo podjetje, ki je bilo v likvidacijskemu postopku. Poglavje
petindvajset Zakona o gospodarskih družbah - Aktiebolagslagen (2005:551) vsebuje
določbe o likvidaciji gospodarskih družb.
Skupščina gospodarske družbe se lahko odloči za prostovoljno prenehanje delovanja
družbe ali pa so v ta postopek pod določenimi pogoji prisiljeni. Likvidacijski upravitelj
oziroma stečajni upravitelj v najkrajšem možnem času poda končno poročilo ter objavi
prenehanje delovanja družbe. Po podatkih registra o gospodarskih družbah je razvidno,
da je družba objavila stečaj po skupščini 28. novembra 2007, postopek likvidacije pa se je
končal 30. oktobra 2008.
Zasebnost se v skladu s sedemindvajsetim poglavjem § 4. člena dostopa javnosti do
informacij in zakona o tajnosti - Public Access to Information and Secrecy Act
(Offentlighets- och sekretesslagen, Swedish Code of Statutes – SFS [2009:400] ne
upošteva za tiste informacije v dokumentih, ki se nanašajo samo na podjetje. Vendar pa
so v dokumentaciji vključeni tudi podatki, ki so označeni za zaupne, ki se dotikajo različnih
posameznikov.
Zato je odločitev vrhovnega upravnega sodišča razveljavitev sodbe upravnega sodišča ter
vrnitev zahteve prosilca v ponovno odločanje sodišča na prvi stopnji.
3.4.7 IZVEDBA INTERVJUJA S POMOČJO ELEKTRONSKE POŠTE – KRALJEVINA
ŠVEDSKA
Povzetek intervjuja, izvedenega s pomočjo elektronske pošte dne 20. 3. 2012 z oddelkom
za informacije organiziranega pri švedskem parlamentu – Riksdag v Stockhlomu,
intervjuvanka oziroma sodelujoča v elektronskem dopisovanju je Maud Gehrman.
Odgovori na zastavljena vprašanja so podani z uporabo elektronskega komunikacijskega
sistema.
Glede na to, da je Švedska »odprta« država, je razvidno že na podlagi izvedbe intervjuja,
saj je večina informacij, ki sem jih želela pridobiti, na spletnih straneh tako parlamenta kot
vladnih uradov ter vladnih agencij, kar kaže na njihovo izvajanje proaktivnosti. Na
nekatera vprašanja sem bila preusmerjena preko linkov na ustrezno institucijo.
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Kraljevina Švedska je že 18. stoletja postavila trdne temelje demokracije v družbi.
Zagotoviti želijo čim bolj odprto družbo tudi z dostopom do informacij o delu parlamenta
Riksdag, vlade in vladnih agencij. Načelo javnega dostopa do uradnih dokumentov je
vključeno v enega temeljnih predpisov Freedom of the Press Act. Švedska Ustava določa,
na kakšen način je urejena vladavina Švedske. Ustava vsebuje določbe o razmerjih med
zakonodajno in izvršilno oblastjo napram temeljnimi pravicami in svoboščinam
državljanov.
Švedsko Ustavo tvorijo naslednji temeljni zakoni:
•
•
•
•

Instrument of Government (Regeringsformen),
Act of Succession (Successionsordningen),
Freedom of the Press Act (Tryckfrihetsförordningen),
Fundamental Law on Freedom of Expression (Yttrandelfrihetsgrundlagen).

Švedska je sinonim parlamentarizma in demokracije, saj izvira iz dvajsetih let preteklega
stoletja. Pogosto se leto 1917 šteje kot leto, ko je bil uveden parlamentarizem, saj od
takrat kralj nima nobenih osebnih pooblastil za poseganje v delo vlade. Formalno je bil
parlamentarizem uveden leta 1974 z instrumentom vlade. Švedska je danes uradno
Kraljevina s parlamentarno demokracijo. Švedski parlament, ki je od leta 1971 enodomen,
je predstavnik ljudi. Člani parlamenta so izvoljeni na splošnih volitvah, ki se razpišejo
vsake štiri leta. Torej Instrument of Government vsebuje temeljna načela švedske vlade,
predvsem naloge vlade, temeljne svoboščine in pravice državljanov ter postopek volitev v
švedskem parlamentu – Riksdag. Zakon stopi v veljavo leta 1974 in znatno zmanjša
pristojnosti monarhije Švedske. Kralj opravlja funkcijo predsednika države, vendar pri tem
izgubi politično moč, medtem ko ima predsednik švedskega parlamenta – Riksdag
pristojnost, da imenuje novega predsednika vlade v povezavi s spremembami vlade.
Boj med političnimi strankami za nadzor nad vlado je nedvomno ena najbolj bistvenih
sestavin v švedskem sistemu vladanja. Za Švedsko velja, da ima od sredine osemdestih
let stabilen večstrankarski sistem, vendar se je vloga političnih strank precej spremenila.
Državljani niso več tako aktivni v strankarskem življenju kot so bili poprej. Po eni strani
volilna udeležba upada, kar se pogosto povezuje s povečano stopnjo nezaupanja v
politični sistem, po drugi strani pa se povečuje zanimanje in sodelovanje v različnih
interesnih in družbenih gibanjih, ki temeljijo na socialnih omrežjih.
Vloga neformalnih stikov in »politika omrežij« je prav tako deležna velike pozornosti na
ravni politike.
Že v okviru zakona Instrument of Government je opredeljeno, kakšen politični sistem
deluje na Švedskem. V Act of Succession, ki je uzakonjen že leta 1810, pa je opredeljeno
dedovanje oziroma nasledstvo prestola.

108

Do leta 1979 je veljalo, da nasledstvo prestola prevzamejo le moški potomci, potem
Riksdag uzakoni, da je naslednik prestola tudi ženska potomka kraljevske družine na
Švedskem.
Zakon Freedom of the Press Act je v veljavi od leta 1766, sprememba zakona pa je bila
sprejeta v letu 1949. Svoboda tiska pomeni pravico razširjati informacijo v tiskani obliki v
skladu z zakonom. Prav tako zakon podeljuje državljanom pravico pregledovati javne
dokumente v skladu z načelom javnega dostopanja do uradnih dokumentov.
Zakon Fundamental Law on Freedom of Expression je »najmlajši« zakon izmed temeljnih
zakonov, saj je bil sprejel leta 1991. Tako kot pri Zakonu o svobodi tiska vsebuje določbe
o prostem razširjanju informacij in prepoveduje cenzuro. Pri tem zajema tudi nove medije,
kot so radio, televizija, filmi in zgoščenke.
Švedska predstavlja model dobrih družbenih praks ter daje prednost varnosti, kot glavne
vrednote in razumevanje države, v smislu nekaj na katerem temelji zdravo jedro družbe v
državi. Prav tako je značilen edinstveni razvoj zelo tesnega sodelovanja med državo in
množičnimi interesnimi skupinami, ki kljub takemu razmerju ohranjajo svojo avtonomnost.
Skoraj vsi družbeni interesi so organizirani v lokalne, regionalne in nacionalne zveze. Vse
pomembne interesne skupine dosegajo zelo visok odstotek članstva. Politični vpliv izvajajo
preko različnih kanalov, od neformalnih stikov z nosilci odločanja do javnih propagandnih
kampanj. Obstajajo še drugi načini vplivanja na oblikovanje politik, kot so udeležba na
referendumih, članstvo v političnih strankah, pošiljanje pripomb vladi, … Načelo javnega
dostopanja do uradnih dokumentov pa skupaj z Zakonom o svobodi tiska zagotavlja
odprto družbo, ki ji omogoča dostop do informacij o delu parlamenta, vlade in javnih
agencij. Ta odprtost je naravnana k pravici vsakogar, da kadar koli proučuje uradne
dokumente.
Zagotavljanje odprtosti ter uveljavljanje načela javnega dostopa do uradnih dokumentov
se kaže kot pravica dostopanja vsem švedskim državljanom do dokumentov ter
uveljavitev navedene pravice.
Drugo poglavje prvega odstavka 2. člena zakona Freedom of the Press Act navaja: »Da bi
vzpodbudili prosto izmenjavo mnenj in dostopnosti do celovitih informacij, je vsakemu
švedskemu državljanu podeljena pravica do prostega dostopa do uradnih dokumentov.«
Ta določba je v družbi, ki velja za demokratično, pomembna. Dejavnost, ki jo izvajajo
javni organi v neki družbi, zadeva vse, ki so del družbe. Vsi javni organi morajo predložiti
zahtevane informacije, pa naj bo prosilec posameznik ali medij.
Načeloma se uvrščajo med javne dokumente oziroma listine vsako pisanje, pa naj bo
prejeto, odposlano ali pa so to poročila ali odločitve javnega organa. Prav tako se smatra
za javno listino pismo kralja Švedske, naslovljeno na predsednika vlade Kraljevine
Švedske. Skladno z navedbo se smatra po tem takem tudi za javne listine vse sodne seje
ali zasedanja sestankov, na katerih se sprejemajo odločitve.
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Uradni dokument je dokument, ki vsebuje informacije, lahko se nahaja v pisni obliki,
fotografiji ali informaciji, ki je shranjena na različnih medijih. Javnost ima pravico dostopa
do informacij oziroma dokumentacije, v kolikor jo je javni organ prejel, izdal ali pa se
hrani pri njem. V skladu z načelom javnega dostopa do uradnih dokumentov velja, da so
javni dokumenti dostopni za vse, kar pa ne velja za dokumente, ki predstavljajo osnutke
ali zabeležke. Prosilcem se pri dostopanju do dokumentacije ob tem ne zaračunava
materialnih stroškov. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
Za posredovanje prepisa ali fotokopije zahtevane informacije lahko organ prosilcu
zaračuna materialne stroške na podlagi zakona Fees Ordinance (1992:191). Načeloma
velja, da je informacija v papirni obliki od 1 do 9 strani brezplačna, za 10 strani pa znaša
materialni strošek 50 SEK – švedskih kron, več kot 10 strani 50 + 2 SEK – švedskih kron.
Dostop do dokumentov preko elektronske pošte je v večini primerov brezplačen.
Dokumentacija, ki jo prejme organ, je evidentirana v register. Javni dokumenti vladnih
uradov so na voljo prek centra Records centre. Pri dostopanju do javnih listin obstajajo
izjeme zaradi zaščite naslednjih interesov:
•
•
•
•
•
•
•

varnosti kraljevine (Realm) in odnose z drugo državo ali mednarodno organizacijo,
centralne finančne politike, monetarne politike ali valutne politike kraljevine,
inšpekcijskega pregleda, nadzora ali drugih nadzornih dejavnosti organa oblasti,
preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj,
javnega ekonomskega interesa,
varstva zasebne integritete ali ekonomskih okoliščin zasebnih subjektov,
ohranitve živalskih ali rastlinskih vrst.

Obravnave na sodiščih so lahko zaprte za javnost, v kolikor gre za obravnavo tajnih
podatkov. Prav tako so lahko obravnave zaprte za javnost, kadar gre za zaslišanje oseb, ki
so mlajše od petnajst let, ali oseb, ki trpijo zaradi duševnih motenj.
Državljani Švedske lahko sodelujejo v zakonodajnem postopku s svojimi predlogi le preko
poslanske skupine. Prav tako lahko državljani sodelujejo z glasovanjem na volitvah ali
sodelujejo pri referendumih ali pošiljajo pripombe na poročila, ki jih predstavi vlada.
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4 REZULTATI RAZISKAVE
Svoje raziskovanje sem oprla na tri hipoteze. V prvi hipotezi, ali slovenska zakonodaja
zagotavlja bolj učinkovito, transparentno in kakovostno uresničevanje pravice dostopa do
informacij javnega značaja kot Švedska, hipotezo ne potrjujem povsem.
Na Švedskem je pravica dostopa do informacij javnega značaja na ustavni ravni zelo
široko varovana pravica, hkrati pa je Švedska poleg Finske država z najdaljšo tradicijo
transparentnosti, saj je bil prvi (ustavni) zakon, ki zagotavlja pravico dostopa do
informacij javnega značaja, sprejet že leta 1766 - Zakon o svobodi tiska (Freedom of the
Press Act).
Razlika med švedsko in slovensko zakonodajo ureditve dostopa do uradnih dokumentov
oziroma dostopa do informacij javnega značaja je predvsem v več kot dvesto letni
tradiciji, ki se odraža predvsem v zelo natančno določenih izjemah prostega dostopa, ki so
opredeljene v Secrecy Act. Po eni strani tako natančno jasno določene izjeme omogočajo
večjo predvidljivost, dostopnost do posamezne informacije prosilcem in omogočajo lažje
izvajanje zakona s strani organov zavezancev. Po drugi strani pa zahteva pogosto
spreminjanje obstoječe veljavne zakonodaje zaradi svoje natačne jasne določnosti izjem.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v svoji skoraj že desetletni veljavi že kaže
svoje prednosti in pomanjkljivosti. Na tem področju je v slovenskem pravnem prostoru do
danes narejeno že veliko, vendar pa vseeno ne toliko, da bi stanje označili za povsem
brezhibno.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja je uveljavljen institut in na ustavni ravni
zelo široko varovana pravica. Prost dostop do informacij javnega značaja je splošno
sprejeto načelo in v družbah z demokratično ureditvijo eden izmed temeljev. V
demokratičnem sistemu je participacija civilne družbe bodisi neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih vedno prisotna. Ustrezna obveščenost o javnih zadevah in delovanju
oblastnih institucij pa je pogoj. Zato je dobrodošlo dejstvo, da odprtost oblastnih institucij
in preglednost njihovega dela na tehtnici zvišuje kazalec zaupanja ljudi v delovanje javne
oblasti in na drugi strani zmanjšuje vpliv korupcije, nepravilnosti in zlorabe pri izvajanju
javnih nalog.
Za Slovenijo ne moremo povsem trditi, da je odpravila korupcijo, ker je še vedno v veliki
meri prisotna, na kar kažejo tudi raziskave. Institut pravice dostopa do informacij javnega
značaja se je v zavesti ljudi dodobra uveljavil. Trditev lahko povzamemo tudi iz poročil
pristojnih institucij. Prost dostop do informacij javnega značaja ne doživi »popolnega
razcveta« pri nekaterih organih, zavezancih za dostop do informacij javnega značaja.
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Po moji oceni je to zaradi nepoznavanja zakonodaje, pomanjkanja izobraževanja, odnosa
oziroma »razumevanje« vodilnih oseb do zakonodaje.
Dejstvo je tudi, da ne moremo trditi, da je v Sloveniji premalo aktivnosti v smeri
obveščanja javnosti, pa tudi organov, ki so zavezani za dostop do informacij javnega
značaja. Na tem področju je po moji oceni večji del aktivnosti na strani Informacijskega
pooblaščenca.
Na žalost moram ugotoviti, da s strani instituta, ki ga predstavlja Varuh človekovih pravic
v Republiki Sloveniji, ni pričakovanega odziva na tem področju. Prav tako ni bilo posluha
za vprašanja pri nastajanju tega magistrskega dela.
Druga hipoteza, ki se mi je zastavila v nalogi, je bila usmerjena k vprašanju, ali enotna
evropska zakonodaja prispeva k bolj učinkoviti nacionalni regulaciji dostopa do informacij
javnega značaja v primerjanih pravnih sistemih.
To hipotezo potrjujem, saj sta tako Republika Slovenija kot Švedska članici Evropske
unije. Švedska je bila kot ena izmed skandinavskih držav pobudnica za sprejem oziroma
uveljavitev načela prostega dostopa do informacij javnega značaja oziroma dostopa do
uradnih dokumentov institucij Evropske unije. Sicer Švedska povsem ne upošteva
implementacije direktiv, bolj natančneje, bila je celo v prekrškovnem postopku zaradi
neutrezne implementacije Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja.
Glede vprašanja o uresničevanju ter doseganju zastavljenih ciljev Republike Slovenije pri
implementaciji predpisov Evropske unije pa je dejstvo, da se vsi relevantni predpisi na
področju dostopa oziroma ponovne uporabe ustrezno implementirajo v nacionalno
zakonodajo. Tudi sodelovanje tako s strani Informacijskega pooblaščenca kot Ministrstva
za pravosodje in javno upravo v delovnih skupinah Sveta Evropske unije s področja
dostopa in ponovne uporabe informacij javnega sektorja je dokaj aktivno. V delovnih
skupinah pa Republika Slovenija sodeluje prav s skandinavskimi državami v t. im. skupini
istomislečih.
Tretja hipoteza je bila z vprašanjem, ali pri izvajanju Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja ob pisni zahtevi pri podrejeni rabi Zakona o splošnem upravnem
postopku prispeva k uresničitvi namena zakona. Podrejena raba Zakona o splošnem
upravnem postopku sicer prispeva k uresničitvi namena zakona, saj podrobneje uredi
dostop do informacij javnega značaja ob pisni zahtevi prosilca. Vendar pa po moji oceni
dostop do informacij javnega značaja ob ustni zahtevi Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja ne ureja podrobneje in s tem postavlja prosilce v neenak položaj glede
pravnega varstva, ki bi jim ga morali zagotavljati. Prav tako bi morali natančneje urediti
dostop do informacij javnega značaja pri elektronski komunikaciji s prosilcem. Po moji
oceni je potrebno spodbujati elektronsko komunikacijo s prosilcem, zato je potrebno
razjasniti ter natančneje urediti elektronsko zahtevo.
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Predvsem v smislu, kako se razume vloga, oddana po elektronski poti, ki je podpisana z
varnim elektronskim podpisom, s kvalificiranim potrdilom, ter vloga, oddana po elektronski
poti brez varnega elektronskega podpisa.
Prosilcem moramo omogočiti čim lažji dostop do informacij javnega značaja. V tem je tudi
namen zakona, predvsem zagotoviti javnost, odprtost, preglednost in odgovornost
delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da
pridobijo informacijo javnega značaja.

4.1 PREVERITEV HIPOTEZ

Hipoteza 1:
Slovenska zakonodaja zagotavlja bolj učinkovito, transparentno in kakovostno
uresničevanje pravice dostopa do informacij javnega značaja kot švedska.
Pravica, pridobiti informacijo javnega značaja, je omogočena vsakomur, saj je v Republiki
Sloveniji opredeljena kot ustavna kategorija. Ustavna določba tako nalaga obveznost
državnih organov, da vsakomur omogočijo dostop do informacij javnega značaja, za
katero ima utemeljen pravni interes v zakonu, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Namen zakona je, da doseže javnost in transparentnost delovanja organov, na drugi stani
pa omogoča zakonsko varstvo vseh interesov, izhajajoč iz zagotovila Ustave Republike
Slovenije. Zakonsko podeljeno pravico je potrebno ustrezno sodno varovati, zato da zakon
dejansko pripomore k večji transparentnosti, učinkovitosti in kakovostnejšemu
uresničevanju pravice dostopa do informacij javnega značaja. Glavno vlogo pri
uresničevanju pravice dostopa do informacij javnega značaja »igra« tudi rok za odločitev
zavezanca, ki mora biti enostaven, saj gre za informacijo oziroma pravico, ki je za prosilca
aktualna v tistem trenutku, ki jo zahteva.
Na Švedskem je pravica dostopa do informacij javnega značaja urejena v najstarejšem
zakonu o dostopu, in sicer Freedom of Press Act iz leta 1766, ki je eden izmed štirih
temeljnih zakonov švedske ustave. Zakon določa prost dostop do informacij javnega
značaja, s katerim razpolagajo organi javne oblasti. Tako je pravica dostopa do informacij
oziroma dostop do uradnih dokumentov že zelo ustaljena praksa.
Zakon Freedom of the Press Act je bil spremenjen leta 1949. Zakon podeljuje državljanom
pravico pregledovati javne dokumente v skladu z načelom javnega dostopanja do uradnih
dokumentov. Leta 1991 je sprejet zakon Fundamental Law on Freedom of Expression, ki
je »najmlajši« zakon izmed temeljnih zakonov. Tako kot pri Zakonu o svobodi tiska
vsebuje določbe o prostem razširjanju informacij in prepoveduje cenzuro. Pri tem zajema
tudi nove medije, kot so radio, televizija, filmi in zgoščenke.
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V Sloveniji ima nalogo spodbujanja svetovanja in seznanjanja javnosti na področju
dostopa do informacij javnega značaja Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, vendar
pogled na dosedanje izvrševanje nalog ne izpolnjuje pričakovanj.
Nasprotno pa lahko trdimo za institut Informacijskega pooblaščenca, saj kljub temu da k
izvrševanju tovrstnih nalog ni zavezan, zelo proaktivno osvešča, obvešča in svetuje
javnosti.
Prav tako lahko trdimo, da so njihova mnenja, stališča, pravna praksa dobrodošla tudi za
zavezance za dostop do informacij. Potreba po ustanovitvi posebnega organa,
pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, je v veliki meri pripomoglo zajem
široke palete zavezancev za dostop do informacij javnega značaja.
Predvsem gre za organe zakonodajne in sodne veje oblasti kot zavezancev, ki so zavezani
za dostop do informacij javnega značaja, katerih odločb Vlada Republike Slovenije, kot je
bilo prvotno zamišljeno, zaradi delitve oblasti ne postavlja v vlogo presojevalca. Prav tako
Kraljevina Švedska v svoji zakonodaji zajema zelo širok krog zavezancev za dostop do
informacij javnega značaja, tudi organe sodne in zakonodajne veje oblasti.
Opozarjam tudi na težave pri izpolnjevanju nekaterih bolj zahtevnih obveznosti, ki jih
nalaga ZDIJZ. Pri posredovanju informacij v svetovni splet je kar nekaj težav, saj se
zavezanci izogibajo ali pa ne želijo objavljati informacije na svetovnem spletu. Predlagam,
da bi na svetovnem spletu objavljali npr. izdana gradbena dovoljenja v tistih primerih, ko
bi gradili pomembno ustanovo, za katero predvidevamo, da bi bila za javnost aktualna,
seveda z upoštevanjem določb ZDIJZ.
Z gotovostjo lahko trdimo, da je Švedska napram Sloveniji na področju dostopa do
informacij javnega značaja oziroma dostopa do uradnih dokumentov v mnogočem
naprednejša (krajši roki za odločanje, več proaktivnega obveščanja). To lahko pripišemo
že tradiciji, saj imajo dolgoletne izkušnje na tem področju, mogoče nekoliko izven tega
konteksta prispeva deloma tudi protestantsko usmerjena vera. Dejstvo je, da se pri
dolgoletnem izvajanju zakonodaje pridobi veliko pravne prakse oziroma več sodnih
precedensov, ki pomagajo k uresničitvi pravice dostopa do informacij javnega značaja.
ZDIJZ v Republiki Sloveniji nima še tako dolgoletne veljave, vendar lahko potrdimo, da
gre po začrtani poti. Zakon se je oblikoval po vzoru drugih podobnih zakonodaj in po
priporočilih mednarodnih konvencij ter Evropske unije. Na področju dostopa do informacij
javnega značaja je prisotna večja osveščenost ljudi, večje zaupanje v institut
pooblaščenca, kar prispeva k učinkoviti, transparentni in kakovostni uresničitvi pravice
dostopa do informacij javnega značaja.
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Hipoteza 2:
K bolj učinkoviti nacionalni regulaciji dostopa do informacij javnega značaja (v
Sloveniji in na Švedskem) prispeva enotna evropska zakonodaja.
Evropska unija je zelo zamujala z ureditvijo področja dostopa do informacij. Na
oblikovanje prve uredbe s tega področja je Evropska unija za dostop do dokumentov
sprejela šele leta 2001 s spodbudo skandinavskih držav.
Vendar to ne velja za Svet Evrope, saj namreč že leta 1981 sprejme priporočilo državam
članicam (Recommendation No R(81) 19 of the Committee of Ministers to Member States
on the Acess to Information held by Public Authorities).
Priporočilo priporoča, da države članice v svoji zakonodaji in praksi uredijo uresničevanje
pravice dostopa do informacij javnih oblasti, skladno s priloženimi načeli. Načela določajo,
da ima vsakdo pravico na svojo zahtevo dobiti od organa javne oblasti informacijo, ki je v
njegovi posesti. Da pravica doseže svoj namen ter uresničitev, morajo biti zagotovljena
ustrezna sredstva in poti. Informacija mora biti dostopna vsakomur pod enakimi pogoji,
vendar kot pogoj za vložitev zahteve se ne sme zahtevati posebnega (pravnega) interesa.
Priporočilo navaja, da o zahtevi odločimo v razumnem času. Vsakomur mora biti
zagotovljena pravica do sodnega varstva oziroma prvotno pravica do pritožbe, razloge pa
moramo obrazložiti.
V letu 2001 Evropska unija uredi dostop do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta
Evropske unije in Komisije Evropske unije (Regulation (EC) No 1049/2001 Regarding
Public Access to European Parliament Council and Commission documents. Prav tako z
Ustavo Evrope, ki je postala najvišji pravni akt Evropske unije, podeljuje človekovim
pravicam polno veljavo ter s tem tudi dostop do dokumentov.
Med navedenimi pravnimi sistemi se pojavljajo razlike, vendar lahko ugotovimo, da so si v
mnogočem podobni. Kar je pravnim sistemom skupno, je, da vsi temeljijo na načelu
demokratičnosti in na spoštovanju človekovih temeljnih pravicah in svoboščinah.
Uzakonitev pravice dostopa do dokumentov v evropskem pravu pripada skandinavskim
državam, ki na tem področju nosijo najdaljšo tradicijo. Evropska unija pred to uveljavitvijo
pravice ni veljala za zaupanja vredno institucijo, saj je delovala kot netransparentna ter
nedostopna institucija, ki zavira razvoj demokracije. Enotna evropska zakonodaja, ki ureja
področje dostopa do informacij javnega značaja, prispeva k učinkovitosti nacionalnih
regulacij, saj se vsaka polnopravna članica Evropske unije s podpisom pristopne pogodbe
z Evropsko unijo odreče delu svoje suverenosti, tako pravni red Evropske unije v celoti
prične veljati tudi na področju držav članic. V Evropski uniji oziroma evropskem pravu
temeljni predpis o dostopu do informacij javnega značaja predstavlja Uredba Evropskega
parlamenta, Sveta Evropske unije številka 1049/2010 o dostopu javnosti do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki je v celoti zavezujoča, ter neposredno
uporabljiva v vseh državah članicah.
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Med posebnosti lahko navedemo, da Evropska unija nima povsem razvezanih rok, saj
lahko država članica od Komisije ali Sveta zahteva, da dokument, ki izhaja iz države
članice brez njenega soglasja ne dovoli dostopa tretji osebi. Uredba tudi ne posega v
obstoječe pravice držav članic, sodnih organov ali preiskovalnih teles do dostopa do
dokumentov. Prav tako lahko ugotovimo, da vsi trije pravni sistemi dostop do informacij
javnega značaja oziroma dostop do uradnih dokumentov omejujejo z nekaterimi izjemami
zaradi javnih ali zasebnih interesov.
Pri določanju izjem so vsem trem pravnim sistemom skupne varovane izjeme, ki sodijo v
kategorijo varstva osebnih podatkov, in sicer tako s področja javnega ali zasebnega
interesa.
Pravico dostopa javnosti do dokumentov v obliki ustne zahteve oziroma neformalno obliko
zahteve natančno opredeljuje slovenska zakonodaja.
Pravni sistemi predvidevajo tudi ostale oblike na podlagi pisne zahteve ali v elektronski
obliki. V Evropski uniji in Švedskem je omogočen tudi dostop preko registra. Prav tako pri
dostopanju do dokumentov javnega značaja ni potrebno izkazati pravnega interesa. Pri
dostopu do informacij javnega značaja ni potrebno točno preciziranje zahtevanega
dokumenta (točna navedba številke dokumenta, datuma). Priporočilo Sveta Evrope
državam članicam priporoča čim manj formalnih postopkov pri prošnjah prosilcev.
Omogočanje dostopa do dokumentov javnega značaja z uveljavljanjem neformalnega
postopka približujemo vsem državljanom brez razlike, brez diskriminatornih postopkov tudi
napram nepismenim ali kako drugače hendikepiranim osebam.
Pri primerjavi pravnih sistemov lahko kritično ugotovimo, da so roki za odločitev organa v
slovenski zakonodaji relativno (pre)dolgi v primerjavi z ureditvijo v Evropski uniji in na
Švedskem. Glede na dejstvo, da je dostop do neke informacije javnega značaja skoraj
vedno informacija, za katero prosilec potrebuje takojšnjo seznanitev, je smiselno, da bi se
roki, ki so potrebni za odločitev organa, skrajšali. Slovenska zakonodaja določa tudi
izjemne okoliščine v primeru preobsežnega zahtevanega dokumenta ali zaradi uporabe
instituta delnega dostopa, da se rok lahko izjemoma podaljša (ZDIJZ, 24. člen). Obstaja
torej možnost podaljšanje roka v primeru izjemnih okoliščin, zatorej bi bilo smiselno, da
rok za odločitev, ki ga določa ZDIJZ v 23. členu, skrajša.
Hipoteza 3:
Podrejena raba Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) pri izvajanju
slovenskega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ob pisni
zahtevi prispeva k uresničitvi namena zakona.
Po slovenski zakonodaji lahko prosilci informacije javnega značaja zahtevajo na dva
načina. Prvi način je postopek z ustno zahtevo, ki je zamišljen kot način dostopa, ki je kar
najbolj enostaven in neobremenjen s formalnostmi. Bolj natančno pa je opisan postopek
druge vrste, to je postopek s pisno zahtevo, kot ga imenuje ZDIJZ.
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Ta postopek je upravni postopek, ki ga je mogoče sprožiti tako kot vsak upravni postopek,
torej, vloga podana ustno (dano na zapisnik) ali pa s pisno vlogo.
Dejstvo je, da uporaba ZUP ni nikoli izključena, ker se v upravni zadevah uporablja v
celoti oziroma podrejeno oziroma subsidiarno, če področni zakon, posamezno
postopkovno vprašanje zaradi posebnosti upravnega področja ne opredeli drugače.
Če pravila splošnega upravnega postopka po ZUP ne zadoščajo ali celo ne ustrezajo, se
predpišejo lahko s področnim zakonom, vendar pa to ne pomeni, da lahko ta pravila uredi
nižji akt.
Podrejena raba Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) pri izvajanju slovenskega
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ob pisni zahtevi prispeva k
uresničitvi namena zakona, saj organu, ki odloča o zahtevi prosilca, področni zakon določa
jasna postopkovna pravila ter v slučaju, ko postopkovna vprašanja s pisno zahtevo niso
urejena v področnem zakonu usmerja na subsidiarno uporabo določb zakona, ki ureja
splošni upravni postopek. Pisna zahteva za dostop do informacije javnega značaja ali
njihovo ponovno uporabo prosilcu zagotavlja pravno varstvo. Nasprotno pa to ne moremo
trditi za zahtevo, ko prosilec ustno zahteva dostop do informacije javnega značaja ali
njihovo ponovno uporabo.
Določbe od 12. do 15. člena ZDIJZ, ki opredeljujejo postopek z zahtevo v primeru dostopa
do informacij javnega značaja, se lahko v praksi različno razlagajo. Določbo, ki opredeljuje
ustno zahtevo o pridobitvi informacije javnega značaja, bi bilo potrebno bolj jasno
opredeliti in podrobneje urediti. V skladu s 25. členom Ustave Republike Slovenije mora
biti vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega varstva zoper
odločitve organov, kateri odločajo o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih, kot izhaja iz
teorije (Prepeluh, 2004, str. 340).
Prav tako ima v skladu s 23. členom Ustave Republike Slovenije vsakdo pravico, da o
njegovih pravicah in dolžnostih odloča sodišče. Določba 13. člena ZDIJZ določa, da ima
pravno varstvo v skladu z določbami ZDIJZ prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do
informacij javnega značaja. Glede na dejstvo, da za postopek z ustno zahtevo subsidiarno
veljajo določbe ZUP, ta določba ni v skladu z ustavno določenimi človekovimi pravicami in
temeljnimi svoboščinami. Razlog ločevanja neformalnega od formalnega postopka je iskati
v namenu zakonodajalca, saj je skušal prosilcu omogočiti hitrejše in lažje dostopanje do
informacij s pomočjo neformalnega postopka (Pirc Musar Nataša et al. 2005, str. 179181).
Namen zakona je zagotoviti javnost, odprtost, preglednost in odgovornost delovanja
organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo
informacijo javnega značaja.
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Zavezanci za dostop do informacij javnega značaja si morajo prizadevati, da dosežejo čim
večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju. Uresničitev spoštovanja te pravice
predstavlja natančno predpisan postopek z zahtevo, ki določa točno določen postopek,
tako za prosilce kot za zavezane organe.
Pa je res temu tako? Ali prosilca ne oviramo pri dostopu? Saj mora v primeru
neuspešnosti pri neformalnem postopku prosilec uporabiti institut formalnega postopka,
da je omogočeno pravno varstvo.
Glede na to, da so določeni roki, v katerem mora organ odločiti (20 delovnih dni), pa
temu sledi še pritožbeni postopek, se poraja misel, da informacija, ki je tako želena, za
prosilca ob koncu postopka ni več »sveža« informacija.
Čeprav zakonodajalec v 23. členu ZDIJZ določa, da je organ dolžan o zahtevi prosilca
odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od prejema popolne zahteve, bi
bilo dobro povprašati ter raziskati pri zavezancih za dostop do informacij javnega značaja,
kako se upošteva termin »nemudoma«.
Nadalje lahko ugotovimo težave pri elektronski komunikaciji s prosilcem. Vsaka vloga,
oddana po elektronski poti, naj bi se razumela kot pisna vloga, torej formalni postopek.
Prosilcem moramo omogočiti čim lažji dostop do informacij javnega značaja. V tem duhu
naj bi spodbujali dostop do čim hitrejšega in lažjega načina pridobitve informacij javnega
značaja. Pri tem moramo upoštevati pojem pisne vloge, ki je definirana in natančno
opredeljena v ZUP. Klasična pisna vloga v fizični obliki je vloga, ki je napisana, natisnjena
in lastnoročna podpisana. Vloga se vloži po pošti, telefaksu, brzojavno ali preko osebe, ki
opravlja posredovanje vlog, kot svojo dejavnost (ZUP, 2. odstavek 63. člena). V skladu z
ZUP so opredeljene tudi vloge, posredovane preko elektronske poti, vendar morajo biti
podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Varni elektronski
podpis s kvalificiranim potrdilom ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000, 30/2001, 25/2004, 98/2004-UPB1-uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZEPEP), ki natančneje opredeljuje elektronski podpis.
Dikcija določbe ZEPEP pravi: »Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki je
povezan izključno s podpisnikom, iz katerega je mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, ki
je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki je izključno pod
podpisnikovim nadzorom. Kvalificirano potrdilo pa je potrdilo v elektronski obliki, ki
povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa s točno določenim imetnikom
potrdila, ki potrjuje njegovo identiteto.« (ZEPEP, 2. člen).
ZEPEP določa, da je podpis, ki je posredovan z varnim elektronskim podpisom s
kvalificiranim potrdilom enakovreden lastnoročnemu podpisu in s tem potrjuje
identifikacijo osebe (ZEPEP, 15. člen). Na takšen način vložene vloge imajo za to v skladu
z ZEPEP, ZUP in ZDIJZ naravo pisne vloge. Vendar pa bi za vlogo, posredovano po
elektronski poti, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom, lahko sklepali, da
verjetno prosilec prosi za določeno informacijo na manj formalen način, torej tako kot
ZDIJZ določa za postopek z ustno zahtevo.
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Pri tem ne moremo mimo dejstva, da si določbe ZDIJZ vsak lahko razlaga po svoje. V
primeru, da vloga ni lastnoročno podpisana, se pozove stranko za dopolnitev vloge.
Velikokrat se izkaže, da je praksa zavezancev različna. Zakonodajalčev namen na področju
elektronskih zahtev je gotovo v zagotavljanju čim lažjega dostopa do informacij ter
odprava vseh nepotrebnih ovir, ki bi javno upravo zavijale v »tančico skrivnosti«.
Glede na povedano bi bilo smiselno podrobneje urediti anomalije, ki nastajajo pri
neformalni obliki zahteve prosilcev. V postopku z ustno zahtevo upravni organ odloča o
pravici prosilca, ki je varovana tudi kot ustavna pravica, v določenih primerih pa tudi o
pravicah oziroma pravnih koristih tretjih oseb.
O pravici oziroma pravnih koristih tretjih oseb odločamo v primeru, ko gre za razkritje
osebnih podatkov ali poslovne tajnosti oziroma varovane izjeme v določbi 6. člena ZDIJZ.
Pisna zahteva za dostop do informacij javnega značaja predstavlja najpomembnejši način
dostopa do informacij javnega značaja. ZDIJZ postopku o pisni zahtevi posveča daleč
največ določb, kar šestnajst členov zakona (od 15. do 31. člena ZDIJZ). Gre za upravni
postopek, ki zaradi specifičnosti področja predvideva poseben postopek odločanja. Drugi
odstavek 15. člena določa, da za ostala procesna vprašanja, ko niso urejena z ZDIJZ,
uporabljajo določbe zakona, ki ga ureja splošni upravni postopek. Dejansko se drugi
odstavek 15. člena navezuje na temeljno načelo subsidiarnosti ZUP.
Zakonodajalec ima vedno možnost, da posamezna vprašanja uredi na drug način, če
meni, da je potrebno posebno postopanje na posameznem upravnem področju. V
formalnem postopku torej postopek s pisno zahtevo po ZDIJZ že iz narave stvari izhaja
subsidiarna uporaba ZUP. Poleg procesnih določb ZDIJZ in ZUP pa smo dolžni paziti ter
upoštevati tudi procesne posebnosti, ki jih predvidevajo nekateri področni zakoni, kot npr.
Zakon o arhivskih gradivih in arhivih – ZAGA, Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP,
Zakon o tajnih podatkih – ZTP (Pirc Musar Nataša et al. 2005, str. 189).
Posebno spremembo je prinesla novela ZUP-C (Uradni list RS, št. 73/2004), saj v 139.
členu določa, da se postopek, ki se začne s pisno zahtevo, nadaljuje in dokonča po
določbah postopka z ustno zahtevo, če to predstavlja za stranko ugodnejšo rešitev
zahtevka. Stanka mora biti o tem predhodno seznanjena in opozorjena, temu opozorilu pa
ne nasprotuje (ZUP-C, 139. člen).
Menim, da strankam oziroma prosilcem, pa tudi zavezancem, z »delitvijo« ustne ter pisne
zahteve povzročajo marsikatere nejasnosti. Dejstvo je, da je želja zakonodajalca
racionalizacija in učinkovito upravno poslovanje ter urejen pravni institut, ki zagotavlja
neko pravno varnost.
Vendar pa je vprašanje, do kje lahko posega pravni institut z implementacijo, da ne krši
varstva stranke v upravnem postopku. Postopek z ustno zahtevo je potrebno razčleniti in
podrobneje predpisati postopek. Glede na to, da je z novelo ZUP-C možna uporaba
postopka, ki je za stranko ugodnejša, predstavlja dobro rešitev.
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Tudi vprašanje elektronske komunikacije ne razrešimo, saj naj bi se smatrala elektronska
pošta z varnim elektronskim podpisom kot formalna zahteva, elektronsko pošto brez
podpisa pa naj bi reševali kot neformalno zahtevo.
Kako naj jo upravni organ oziroma zavezanec za dostop do informacij javnega značaja
obravnava? Ali ni mogoče tudi za prosilca, tako s formalno zahtevo kot neformalno
zahtevo, ugodnejši postopek z uporabo ustne zahteve, ker na ta način informacijo pridobi
lažje in hitreje? Po drugi strani pa, ali ni obema dana enaka možnost pravnega varstva?

4.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI

V magistrskem delu predstavljam dva pravna sistema, ki sta si v mnogočem podobna, pa
tudi različna. Institut dostopa do informacij javnega značaja izhaja iz liberalnega načela,
vendar z nekaterimi izjemami, ki jih zakon taksativno našteva. Določitev izjem bi morala
biti z zakonom točno in jasno določena, saj bi omogočala večjo predvidljivost in
dostopnost do posamezne informacije.
Magistrsko delo prikazuje normativno ureditev v slovenskem in švedskem pravu na
področju dostopa do informacij javnega značaja ter obe skupaj primerja z načelom
uresničevanja dostopa do informacij javnega značaja v pravu Evropske unije. Z
magistrskim delom je bil namen podati oceno, katere rešitve istih vprašanj v obeh
normativnih ureditvah so ustreznejše z vidika standarda Evropske unije.
Namen dela je bilo predstaviti pravna sistema in prispevati nekatera spoznanja k stroki in
znanosti pri prevzemanju pravice dostopa do informacij javnega značaja v pravne rede in
prikazati njihovo uspešnost pri tem. Predvsem kako sta obe državi zagotovili ustrezna
sredstva in poti, ali so informacije dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, je potrebno
izkazati pravni interes za pridobitev informacije, rok o odločitvi zahtevka ter ne nazadnje,
vendar zelo pomembno, zagotovitev sodnega varstva upravičencev oziroma prosilcev do
informacij javnega značaja.
Z institutom dostopa do informacij javnega značaja zagotavljamo nadzor nad delom
državnih organov in s tem razkritje različnih oblik nepravilnosti, korupcije in nezakonitosti.
Državljani lahko participirajo pri sprejemanju predpisov in drugih pomembnih odločitvah
oblasti, vendar morajo poznati in imeti dostop do informacij. Zato je pomembno, da
pravico dostopa do informacij javnega značaja znamo pravilno »uporabljati« oziroma se jo
zavedati.
Namen ZDIJZ je v odprtosti in javnosti delovanja organov. Organ, zavezani za dostop do
informacij javnega značaja, se morajo zavedati, da ZDIJZ predstavlja in zagotavlja splošni
temelj tudi glede proaktivnega širjenja informacij in odprto delovanje organov. Po moji
oceni bi se z uporabo proaktivnega širjenja informacij mnogo organov izognilo
marsikateremu nepotrebnemu postopku in administrativnemu delu ter s tem olajšalo
dostop do informacij morebitnim prosilcem.
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4.3 UPORABNOST UGOTOVITEV ZA PRAKSO

Uporabnost magistrske naloge v praksi vidim v mogočih predlogih izboljšav obstoječe
slovenske normativne ureditve dostopa do informacij javnega značaja. Raziskovanje
magistrskega dela je bila primerjava slovenske normativne ureditve z eno izmed najbolj
liberalno zakonodajo, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in transparentnost
delovanja javnih organov, Kraljevino Švedsko.
Nosi najdaljšo tradicijo liberalne ureditve s področja dostopa do informacij javnega
značaja, zato me je misel, da neka liberalna ureditev, ki sega tja v leto 1766, navdušila k
raziskovanju. Zanimivo je, kako se je pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je
temeljna človekova pravica, »širila« in doživljala razcvet in po katerih delih sveta. Razloge
je potrebno iskati v povezavi z razvojem družbe in vpliva vse večje globalizacije, ki je
zajela bržkone celoten svet. Pomembno je, da pomeni informacija temeljni pogoj za razvoj
in napredek vsakega slehernega posameznika, ki sestavlja družbo. Informacijo bi lahko
označili za »vroče blago«, ki na trgu zelo visoko »kotira« in je nepogrešljiva za delovanje
demokratične družbe. Informacija v družbi, pomeni gibalo dogajanja, svoboda informacij
in spoštovanje človekove pravice, ki jo mora vsebovati vsak demokratičen sistem.
Mogoče bo kakšen predlog dobrodošel ali pa celo pomagal pri razrešitvi težav, ki nastajajo
pri izvajanju zakona, ko bodo primeri iz prakse zahtevali spremembe veljavne zakonodaje.
Po moji oceni se institucije v Republiki Sloveniji premalo povezujejo, tako z izkušnjami kot
s skupnimi dejanji, ki pripomorejo k boljši ureditvi s področja dostopa do informacij
javnega značaja. Magistrsko delo je usmerjeno v študij primerov iz slovenske in švedske
jurisdikcije. Sestavljeno pa je tudi s povzetki intervjujev, ki so bili opravljeni, povezani s
tematiko magistrskega dela.
Transparentnost delovanja organov javnega sektorja skozi Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja se odraža skozi dve zavezi v proaktivnem razširjanju javnih podatkov, s
katerimi razpolagajo, v omogočanju dostopa do informacij ter ponovno uporabo podatkov
na podlagi individualnih zahtev.
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5 ZAKLJUČEK
Osrednje vodilo v slovenskem Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je načelo
prostega dostopa, ki vodi do informacij javnega značaja, dostopnih vsakomur, razen
taksativno določenih izjem. Čeprav je Slovenija ob osamosvojitvi sledila mednarodnim
priporočilom ter pravico zapisala in jo določila kot temeljno človekovo pravico v Ustavi, se
ta prvotno ni obnesla. Večina državljanov z njo ni bila seznanjena, tudi Zakon o dostopu
do informacij javnega značaja je bil sprejet šele leta 2003. Vsako leto veljavnosti zakona
osveščenost ljudi narašča, kar v veliki meri prispeva Informacijski pooblaščenec ter vpliv
medijev.
Slovenija se uvršča v krog držav po svetu, ki spoznavajo, kako pomembno je spoštovanje
pravice dostopa do informacij javnega značaja, ki spodbuja delovanje demokracije.
Odprto delovanje javnega sektorja, čeprav se ob tem upravičeno sprašujem, če je
dandanes sploh razumljiv termin »javni sektor«, kateri organi sodijo v javni sektor, je
večje zaupanje javnosti v delovanje oblasti. Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja je zakon, ki v veliki meri prispeva k odprtosti delovanja, ob njem pa gotovo tudi
ostali področni zakoni, naj najpomembnejše izpostavim:
•
•

Zakon o splošnem upravnem postopku,
Zakon o sodiščih.

Res da Zakon o dostopu do informacij javnega značaja posega v številna pravna področja
ter z njimi nemalokrat stopi v kolizijo. Prav bi bilo, da se samemu zakonu – ZDIJZ,
veljavna zakonodaja spremeni in ustrezno dopolni ter tako prilagodi, saj ZDIJZ velikokrat
ostane v »senci« ostale veljavne zakonodaje.
Pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je temeljna človekova pravica, se je
»širila« in doživljala razcvet, najprej na Švedskem ter 200 let kasneje, ko jo v svoj pravni
red, leta 1966, prevzamejo Združene države Amerike (Zakon o svobodi informacij,
Freedom of Information Act – FOIA). Razloge o njeni »širitvi«, dobesedno na vse celine
tega sveta, je potrebno iskati v povezavi z razvojem družbe in vpliva vse večje
globalizacije, ki je zajela bržkone celoten svet.
Pomembno je, da pomeni informacija temeljni pogoj za razvoj in napredek vsakega
slehernega posameznika, ki sestavlja družbo. Informacijo bi lahko označili za »vroče
blago«, ki na trgu zelo visoko »kotira« in je nepogrešljiva za delovanje demokratične
družbe.
Informacija v družbi pomeni gibalo dogajanja, svoboda informacij in spoštovanje
človekovih pravic, ki bi jo moral vsebovati vsak demokratičen sistem.
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Veljalo bi tudi resno pristopiti k spremembam zakona ZDIJZ, ki je v pripravi, saj posega v
veliko področij. Pri pripravi sprememb ZDIJZ bi potrebovali snovalci sprememb zakona
veliko politične volje ter podpore, v delovno skupino pa bi bilo potrebno vključiti poleg
strokovnjakov z vseh področij tudi osebe, ki dejansko izvajajo zakonodajo.
Opozorila bi na pomanjkljivost, ki je po mojem mnenju prisotna pri vseh pilotnih projektih,
delovnih skupinah, in sicer da se v delovne skupine ne vključujejo ljudje, ki jih imenujem
»operativci«, ki dejansko izvajajo zakonodajo v praksi in posedujejo dragocene izkušnje,
še kako potrebne pri oblikovanju ustreznejše, učinkovitejše in kakovostnejše zakonodaje.
Pomanjkljivost ZDIJZ vidim tudi v pritožbenem postopku, saj privede do situacije, ko
»država toži državo«, čeprav sem ugotovila, da sodna praksa v teh primerih tako situacijo
dopušča. Mislim, da bi morali razmisliti bolj o specifičnemu načinu urejanja sporov v
primeru, ko lahko zavezani organ pred sodiščem toži drug državni organ in se ne zadovolji
z izjavo, da je to v teh primerih dopustno zgolj z razlago iz sodne prakse.
Pomanjkljivost ZDIJZ je tudi v (pre)dolgih rokih, ki so določeni zavezancu za odločanje.
Pogoj za uspešno in zakonito reševanje zahtev za dostop do informacij javnega značaja
na prvi stopnji je potrebna strokovna usposobljenost uradnikov, ki so pooblaščeni za
vodenje postopkov.
Ob tem se pojavi spoznanje, da je pri reševanju zahtev za dostop do informacij javnega
značaja potrebno poleg širokega strokovnega znanja tudi pozitivno naravnano mišljenje
uradnikov. Iz mojih izkušenj sledi, da je takih uradnikov, ki imajo pozitiven pristop, zelo
malo, saj rešujejo zahtevo zelo subjektivno, kar pa ne prispeva k učinkovitosti,
demokratičnosti in transparentnosti uresničevanja načela prostega dostopa. Verjetno taki
uradniki z zavedanjem, da bodo morali zahtevi ugoditi, po navadi to storijo zadnji dan
zakonskega roka za posredovanje informacij javnega značaja, čeprav bi na podlagi
zakonske določbe to lahko storili nemudoma. Dejanje uradnika privede do zavlačevanja
postopka in prosilca prepustijo v negotovosti, kar privede zopet do nezaupanja v državne
organe in nepripravljenost na sodelovanje.
Sodobna uprava se približuje koristnikom oziroma odjemalcem javnih storitev in ne temelji
na birokratskem vzvišenem odnosu javnih uslužbencev, vendar jih postavlja v
enakovreden položaj. Tudi s tem krepimo demokracijo ter ustvarjamo še kako potrebno
zaupanje v državne organe, ob vsem tem pa sledimo evropski zakonodaji.
Če primerjamo državi Slovenijo in Švedsko, se povsem razlikujeta že po kulturi obeh
narodov. Na žalost opažam, da v Sloveniji primanjkujejo zdrave moralne vrednote vseh
državljanov, tudi pomanjkanje politične (ne)kulture, prav tako etike in vrednote v politiki
ter zavesti o lojalnosti državljanov do države ni videti ali začutiti.
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Da bi država postala demokratična, da bi skupaj državljani ustvarili družbo, v kateri je
lepo oziroma kakovostno živeti, je potrebna simbioza, tako politike kot državljanov. Tudi
politiki se ne zavedajo, da so predstavniki ljudstva oziroma državljanov in ne le
posamezniki, ki se borijo za svoj obstoj v podeljenem mandatu, temveč za dobro vseh
državljanov.
Razlika med uspešnostjo Švedske napram Sloveniji je po mojem mnenju že v
izobraževanju ter v religiji. Poudarek je na medsebojnem spoštovanju sočloveka, na
odgovornosti politikov ter etičnem obnašanju. Politiki svoje odločitve sprejemajo
odgovorno, za svoje napačne odločitve pa ustrezno odgovarjajo. V Sloveniji, tako je moje
mnenje, za svoje napačno ravnanje nihče nikogar ne poziva k odgovornosti. Tako
postopanje iz leta v leto se odraža v družbi, saj se nadaljuje še v večji meri, ker se nikoli
ne sankcionira. V veliko pomoč, da je zmeda še večja, pripomore subjektivno poročanje
medijev, ki skoraj nikoli ni objektivno, ker v ozadju botrujejo politični vplivi. Vzorec se
ponavlja iz leta v leto.
Že Informacijski pooblaščenec ugotavlja v letnem poročilu 2011, da je na področju
dostopa do informacij javnega značaja praksa nekaterih organov zavezancev
zaskrbljujoča. Zavezance za posredovanje informacij javnega značaja delimo na več
skupin. Zavezanci so vsi državni organi, organi lokalne skupnosti, javne agencije, javni
skladi in druge osebe javnega prava. Glede na moje izkušnje po mojem največjo kritiko
zaslužijo prav lokalne samouprave, ki po večini zakona sploh ne izvajajo.
Tudi na področju posredovanja informacij v svetovni splet ne napredujejo najbolje. Vse
aktivnosti oziroma pristojnosti, ki jih lokalna samouprava izvaja, ki so občanom
pomembna za življenje v neki družbi, bi morala proaktivno objavljati na svojih spletnih
straneh.
Na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni
list RS št. 76/2005, 119/2007 in 95/2011) so organi dolžni posredovati v splet prečiščena
besedila predpisov, ki se nahajajo v zbirki neuradnih prečiščenih besedil pravnoinformacijskega sistema v Republiki Sloveniji, kar bi bilo potrebno nadzorovati.
Po mojem mnenju je za uradnike, pooblaščene za posredovanje informacij javnega
značaja, premalo ponujenih strokovnih usposabljanj s strani Ministrstva za pravosodje in
javno upravo. Razlog tiči tudi v vodstvu zavezanih organov, ki imajo za področje dostopa
do informacij javnega značaja premalo posluha. Glede na moje izkušnje je zahteva za
dostop do informacije javnega značaja skoraj vedno sprejeta z neodobravanjem,
negodovanjem, še posebno negativno sprejeta od oseb, ki jih neposredno povezuje z
zahtevano informacijo. Tudi prosilci, ko stopim v neposredni stik z njimi, so ob oddaji
zahteve skeptični, polni strahu. Bojazen pred nečem, kar jim je neznano, skušamo
prosilcem na razumljiv način pojasniti ter opozarjati na njihove pravice, ki po zakonu
pritičejo.
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Če strnem svoje misli, pa se mi zdi, da so prosilci na splošno dokaj seznanjeni s pravico o
dostopu do informacij javnega značaja ter zelo zadovoljni.
Nadalje pomanjkljivost ZDIJZ je tudi določen stroškovnik o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja. Še vedno so na spletiščih določenih zavezanih
organov določeni stroški, ki se zaračunavajo za delo posredovanja informacij javnega
značaja s strani javnega uslužbenca. Tega ZDIJZ izrecno ne določa, pravi pa, da je
vpogled vedno brezplačen.
S tega razloga se mi zdi zaračunavanje stroškov za delo javnih uslužbencev sporno. Na
tem mestu moramo predvideti možnost, da organ zaračuna stroške za delo javnega
uslužbenca na podlagi veljavnega podzakonskega predpisa. Upravni organ je vezan na vse
veljavne podzakonske predpise. Torej za upravne organe ne velja exceptio illegalis
(izvzetje nezakonitega), možnost, da podzakonskega predpisa, za katerega menijo, da ni
zakonit, ne uporabijo, temveč preskočijo na uporabo zakonskih določil. Ta možnost je
zgolj v pristojnosti sodišč - Informacijski pooblaščenec številka odločbe 090-272/2011/4 z
dne 6. 2. 2012.
Veljalo bi razmisliti glede spremembe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja, ki je dopustila kljub jasni zakonski usmeritvi ZDIJZ in uvedla
možnost določanja stroškov dela s strani organov preko sprejema posebnih stroškovnikov.
Ali si javni uslužbenci, pa naj si bodo visoko izobraženi, do tistih z malo manjšo izobrazbo,
res upravičeno zaračunavajo stroške? Ali ne prejemajo že zasluženo plačilo ob koncu
vsakega meseca?
Večja informacijska dostopnost in odprtost prinašata s seboj tudi določene pasti. Vse več
povezav različnih podatkovnih baz in informatizacija predstavlja nevarnost, da pride do
razkritja tistih podatkov, ki imajo osebni značaj in so v povezavi z zasebnostjo
posameznikov. Dostop do informacij javnega značaja omogoča tudi zlorabo osebnih
podatkov v nelegitimne interese, kar v praksi ni redkost. Na tem področju bi bilo potrebno
poostriti nadzor nad zlorabo osebnih podatkov v nelegitimne namene.
Zavedati se moramo, da predstavlja informacija temeljni pogoj za razvoj in napredek
vsakega izmed nas, kot del demokratične družbe. Svoboda informacij in spoštovanje
človekove pravice, mora vsebovati vsak svoboden demokratičen sistem.
V nalogi sem odkrila tudi izkoriščanje uporabe najvišjih oznak po Zakonu o tajnih podatkih
zaradi prikrivanja javnosti določenih informacij, kar ne pripomore k boljši uresničitvi
namena zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Strinjam se tudi z navedbo spremembe opredelitve termina »prosilec«, kot izhaja iz teorije
(Prepeluh, 2004, str. 377), ker je dostop do informacij javnega značaja omogočen
vsakomur. Stranka ne prosi za informacijo, temveč je do nje upravičena. Sprememba
termina v »upravičenec« ali »vlagatelj« bi bila bolj ustreznejša.

125

Slovenija je »mlada« država, prav tako pravni prostor, ki se še vedno izoblikuje in
izpopolnjuje. Na področju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je bilo do
danes narejenega zelo veliko, stanje ni povsem brezhibno, gremo pa lahko v korak z
državami, ki se lahko ponašajo z dolgoletno tradicijo izvajanja načela prostega dostopa.
Dodatne pridobljene izkušnje ter čas bo obogatil našo zakonodajo na tem področju in
predvsem pomagal okrepiti demokracijo v Sloveniji.
V duhu »izgradnje« trdnih pravnih sistemov, ki zagotavljajo učinkovito in kakovostnejše
uresničevanje pravic, naj bo vodilo: »V hišo so zapihali vetrovi, vendar jo ti niso zamajali,

ker je imela trdne temelje na skali.«
Zaključila bom s starim kitajskim pregovorom: »Cvetovi prihodnosti so v semenu

sedanjosti.«
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