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POVZETEK
Diplomsko delo je bilo zasnovano na podlagi opravljanja moje študijske prakse, kjer sem
se delno srečala z informacijami javnega značaja in pri tem ugotovila, da občinski
uslužbenci nimajo strokovnega znanja o tej pravici, katera nam je podana že z Ustavo
Republike Slovenije.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je v Sloveniji relativno nov zakon, v veljavi
ni niti deset let. Ta zakon državljanom Republike Slovenije zagotavlja pravico do dostopa
informacij javnega značaja. Ravno tu nastane problem, kaj pravzaprav informacija
javnega značaja je, kje se nahaja meja med osebno oz. tajno informacijo in med javno
informacijo, katero informacijo posredovati v svetovni splet in katero informacijo lahko
upravičencu izdamo. S temi vprašanji se ukvarjajo organi državne uprave in občine, kot
edina ureditev samoupravne lokalne skupnosti pri nas. Diplomska naloga skozi večino
svojega jedra predstavlja informacije javnega značaja, ki vključuje postopek z zahtevo,
Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja in informacijo po
Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Diplomska naloga v poglavju predstavlja urejenost
informacij javnega značaja v slovenskih občinah in v drugih državah Evropske unije ter v
Združenih državah Amerike. Slovenija ima relativno dobro urejen dostop do informacij
javnega značaja.
Ključne besede: informacije javnega značaja, katalog informacij javnega značaja,
občine, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
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SUMMARY
PUBLIC INFORMATION IN MUNICIPALITIES
This thesis was designed based on my informal study where I superficially get to know
the information of public characters, and in this found out that municipal officials do not
have knowledge about the right of access to public information, which we have already
been given with the constitution of the republic of Slovenia.
The Law on Access to Public Information in Slovenia is a relatively new law, it is not even
ten years old. This law provides citizens of the Republic of Slovenia the right to access
public information. This is where a problem occurs, what exactly is a public information.
Where is the line between personal or confidential information and public information?
What information can we put on the World Wide Web, and what information we can
release to a beneficent? This question is concerned with both the government and the
municipalities, as the only organization of local government in our country. The thesis
throughout most of its core presents public information, including the procedure by
requiring regulation on cost recovery for transmission of information under the Act on
Personal Data Protection. The thesis presents orderliness of public information in
Slovenian municipalities and other countries of the European Union and the United States
of America. Slovenia has relatively well-organized access to public information
Keywords: public information, a catalogue of public information, the municipality, the
Law on Access to Public Information
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1 UVOD
Načelo ljudske suverenosti, načelo demokratične države, načelo pravne države, načelo
socialne države, načelo delitve oblasti in načelo enotnosti oblasti so načela, ki nam jih
zagotavlja Ustava Republike Slovenije. Vse od sprejetja Slovenske ustave leta 1991
imamo državljani tudi pravico do svobode govora in hkrati do varovanja osebnih
podatkov. Ustava državljanom zagotavlja pravico »vedeti«. Omenjeno pravico štejemo
med temeljne človekove pravice, saj je umeščena med temeljna načela demokratične
države, ki jih omenja tudi naša ustava.
Ustava pravico do informacij javnega značaja omenja v 39. členu. Državljanom
zagotavlja pravico do pridobitve informacij javnega značaja, za katere naj bi imeli
državljani v zakonu utemeljen pravni interes. Omenjeni člen je vodil v sprejem Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja. Slovenija tega področja ni imela urejenega vse do
sprejetja tega zakona v letu 2003. Ta je vseboval vsa potrebna področja v zvezi z
dostopom do informacij javnega značaja. Leta 2005 je Državni zbor Republike Slovenije
zakon z novelo še dopolnil. Novela je prinesla novost ponovnega dostopa do informacij
javnega značaja.
Lahko rečemo, da smo s sprejetim zakonom demokratičnost v državi povečali.
Informacijska pooblaščenka, Nataša Pirc Musar, je v nagovoru v svoji knjigi (Musar, 2006,
str. 1) izpostavila uradniško vzvišenost javnih uslužbencev pred sprejetjem zakona.
Vzvišenost, nedostopnost in nevednost o delovanju državnih organov je bil razlog
nezaupanja državljanov v javno upravo. Po ugotovitvi gospoda Pirnata (Pličanič in dr.,
2005, str. 17) je vredno poudariti, da so bile spremembe po uveljavitvi zakona zelo očitne
in hitre. Delovanje organov se je v relativno kratkem času močno izboljšalo.
Pri izdelavi ene izmed seminarskih nalog sem opazila, da je še vedno veliko nerazčiščenih
vprašanj glede informacij javnega značaja. Meja med javno in zasebno informacijo ter
tajnim podatkom se mi je zdela zelo tanka. Mojo domnevo sem aprila 2012 dodatno
potrdila, ko sem na eni izmed manjših občin opravljala študijsko prakso. Zaposleni v
dotični občinski upravi so sicer imeli strokovno znanje iz svojega področja, vseeno pa sem
dobila občutek zanemarjanja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v
nadaljevanju: ZDIJZ). Lahko bi rekla, da so še vedno zadržani do finančnih podatkov,
kljub temu da upravičence takšni podatki najpogosteje zanimajo. Ravno ta spoznanja so
me privedla tudi do naslova naloge. Pri postavljanju hipotez sem se zadržala pri katalogu
informacij javnega značaja v občinah. Inšpektor na inšpektoratu za javno upravo mi je
zagotovil, da imajo vse občine objavljen katalog informacij javnega značaja, vendar se je
pri mojem vprašanju, ali so le ti tudi pravilno in natančno objavljeni, njegova trditev
omehčala. Podrobno sem se dotaknila 10. člena ZDIJZ, ki določa, da mora vsak organ na
spletu objaviti z zakonom določene informacije javnega značaja. Tako sem pravilno
objavljanje nekaterih informacij preverila v vseh enajstih mestnih občinah v Sloveniji. Ker
pa občina, v kateri imam prijavljeno stalno prebivališče, sodi v okvir celjske regije, sem
preverila dostopnost informacij javnega značaja v vseh občinah, ki spadajo v to regijo. To
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so občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela,
Prebold, Radeče, Rogaška, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore,
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec. Tako sem v tej raziskavi zastavila tri hipoteze:
H1: Mestne občine imajo na spletu dostopen katalog informacij javnega značaja.
H2: Vzorčne občine imajo svetovno dostopen katalog informacij javnega značaja
H3: Vse mestne občine in več kot polovica občin celjske regije ima objavljena javna
naročila in vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat.
Področji informacij javnega značaja in kataloga informacij javnega značaja bi naj bili v
Sloveniji urejeni, predvsem kar se tiče občin.
Pred potrditvijo oz. zavrnitvijo postavljenih hipotez je bil moj cilj predstavitev bistvenih
lastnosti, ki jih vsebujejo ZDIJZ, to sta Zakon o varovanju osebnih podatkov in Zakon o
lokalni samoupravi.
Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Del svoje suverenosti je
Slovenija prenesla na Evropsko unijo, hkrati pa mora tako Slovenija, kot ostale države
članice, spoštovati pravo evropske unije. Tako sem si kot enega izmed svojih ciljev zadala
predstavitev načina ureditve informacij javnega značaja v drugih državah Evropske unije.
Na moje diplomsko delo se navezujeta Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN in
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. Oba sta
mednarodno obvezujoča pravna akta, ki zavezujeta države članice, da svojim državljanom
omogočijo oz. zagotovijo pravico dostopa do informacij javnega značaja. Eno poglavje
sem v diplomski nalogi namenila primerjavi informacij javnega značaja v Evropski uniji in
v Združenih državah Amerike. V tem sklopu sem si zastavila četrto hipotezo:
H4: Urejenost dostopa do informacij javnega značaja je tudi po drugih vzorčnih državah
(Združene države Amerike, Francija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Švedska, Velika
Britanija) novost. Vse omenjene države imajo enoten zakon, ki ureja področje informacij
javnega značaja.
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo, kjer bom na podlagi zbranih
podatkov iz literature, spletnih strani in člankov opisala pojme, povezane s preučevano
tematiko. Uporabila sem tudi primerjalno metodo, kjer sem slovensko ureditev informacij
javnega značaja in njihove stroške posredovanja primerjala z drugimi evropskimi državami
in Združenimi državami Amerike. Raziskovalno metodo sem uporabila za grafično
prikazovanje ugotovljenih podatkov, katere sem pridobila z internetnih strani mestnih
občin in občin celjske regije.
Diplomsko delo obsega 10 poglavji, dodana pa je tudi priloga, in sicer primer
inšpekcijskega nadzorstva.
V prvem poglavju sem predstavila pomen informacije javnega značaja, njen življenjski
cikel in koristi, ki jih prinašajo informacije javnega značaja. Vsekakor pa sem se dotaknila
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tudi pravne podlage in povezanosti informacije javnega značaja z Ustavo Republike
Slovenije. Nadaljevala sem z ZDIJZ in najprej predstavila, kaj je informacija javnega
značaja po tem zakonu in kakšne so izjeme pri dostopu do informacij javnega značaja.
Ker sem raziskavo delala na področju kataloga informacij javnega značaja, sem
predstavila tudi njegovo vlogo. Pri informacijah javnega značaja oz. pri problemih
njihovega dostopa ima pomembno vlogo Informacijski pooblaščenec, katerega sem na
kratko predstavila v zadnjem omenjenem podpoglavju. Sledi poglavje postopka z zahtevo,
v katerem so navedeni vsi postopki na področju informacij javnega značaja. V petem
poglavju sem predstavila stroške posredovanja informacij javnega značaja in njihovo
primerjalno analizo z drugimi državami. Šesto poglavje sem namenila varstvu osebnih
podatkov, katerih tema je dokaj težko razumljiva, a v demokratični državi zelo
pomembna. Iz sedmega poglavja je razvidna ureditev informacij javnega značaja v
državah Evropske unije in ZDA. V osmem poglavju je predstavljena občina, kot edina
samoupravna lokalna skupnost pri nas. S pomočjo letnega poročila o izvajanju ZDIJZ za
leto 2011, sem tabelarično predstavila statistiko vloženih zahtev, odločb Informacijskega
pooblaščenca in upravnega sodišča, odstotek organov, ki so podali poročilo, odstotek
vloženih pritožb Informacijskemu pooblaščencu in število zaračunanih dostopov informacij
javnega značaja v občinah. Skladno z vsebino ene izmed hipotez, sem v devetem poglavju
predstavila primerjavo ureditve informacij javnega značaja v državah Evropske unije in
Združenih državah Amerike. Zadnje poglavje je posvečeno raziskavi, ki sem jo opravila s
pomočjo spletnih strani mestnih občin in občin celjske regije.
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2 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Informacijska svoboda je dobesedni prevod angleškega izraza »freedom of information«.
V Sloveniji se za ta izraz uporablja prevod »pravice dostopa do informacij javnega
značaja« ( v nadaljevanju: IJZ). Je v tesni povezavi s pravico do svobode izražanja oz.
komuniciranja. Za slednjo velja, da je veliko bolje uveljavljena in sistematično razdelana.
Za uresničevanje pravic pa je izredno pomembna, saj lahko pride do dobre javne razprave
samo na podlagi relevantnih in ažurnih informacij. Predpogoj za uresničitev svobode
izražanja je pravica javnosti, da lahko pridobi informacije (Ojsteršek, 2011, str. 5).
Pravica do obveščenosti je temeljni pogoj za vsako obliko udeležbe. Ni mogoče učinkovito
prispevati k lokalnemu življenju, če nimamo dovolj informacij. Dostop do informacij je
celovit del participativnega ustroja. Na primer, referendumi in ljudske iniciative temeljijo
na informacijskih kampanjah, pri volitvah gre za volilne kampanje itn. Pod določenimi
pogoji gre tudi za pravico državljanov do vpogleda v dokumente lokalne oblasti. Ta tudi
poroča članom lokalne skupnosti o svojem delu. Po drugi strani pa so državljani tudi nujni
vir informacij za lokalno oblast (Vlaj v: Deržek, 2004, str. 11).
Cilj Evropske unije je doseči večjo enotnost med posameznimi državami članicami z
namenom, da bi le te varovale in uresničevale ideale in načela, ki so njihova skupna
dediščina. V pluralistični in demokratični družbi je preglednost javne uprave ter takojšnja
dostopnost upravičencev do informacij še kako pomembna. Tega se zavedajo skoraj vse
države sveta, med njimi tudi Slovenija, ki se vedno bolj trudi za učinkovitost uporabe
ZDIJZ, in vse druge zakonske predpise vezane na področje dostopa informacij. Glede na
ta širok dostop do uradnih dokumentov, ki temeljijo na enakosti, in skladno z jasnimi
pravili omogoča ljudem, da dobijo ustrezno sliko o stanju družbe, v kateri sami živijo, in o
oblasteh, katera vlada njihovi družbi. Tako je ljudem omogočeno, da si o tem ustvarijo
kritično mnenje (Šuper, 2003, str. 299).
Pojem IJZ v družbi še vedno v določenih primerih postavlja vprašanja, kaj informacija
javnega značaja je. Tudi organi sami še velikokrat naletijo na zaplet pri posredovanju.
Tako je zaradi jasnosti zakonske ureditve zelo pomembna jasna in čim bolj natančna
opredelitev informacije. Zakonodajalec je pri tem uporabil pozitivno opredelitev, s katero
lahko hkrati ugotovimo, katere informacije ne sodijo v ta okvir in katere informacije so
izvzete iz dostopa javnosti (Prepeluh v: Pličanič in dr., 2005, str. 82).

2.1 PRAVNA PODLAGA
Za prost dostop javnosti do IJZ značaja je v sodobnem svetu uveljavljen institut
mednarodnega prava. Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN (UL SFRJ, št. 7/71)
in Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope (UL RS št.
33/94) sta dva mednarodnopravno obvezujoča pravna akta, katera tudi Slovenijo
zavezujeta, da javnosti zagotavlja pravico dostopa do informacij javnega značaja (Nataša
Pirc Musar in dr., 2006, str. 18).
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Mednarodni pakt o državljanskih pravicah Organizacije združenih narodov, ki ga je
Republika Slovenija 1. julija 1992 prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva SFRJ, v 19.
členu določa pravico javnosti do prostega iskanja in širjenja informacij ter idej prek
medijev, in to ne glede na meje (Nataša Pirc Musar in dr., 2006, str. 18).
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope v 10. členu
javnosti omogoča oz. določa pravico do sprejemanja in sporočanja informacij brez
vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje. Sicer v njej ni določna pravica
posameznika, ampak samo pravica sprejemanja informacij, ki jih nekdo želi sporočiti in v
kar se država ne sme vmešavati, še manj pa to preprečiti (Nataša Pirc Musar in dr., 2006,
str. 18).
ZDIJZ sledi usmeritvam Evropske unije in mednarodnih aktov. Njegov namen je
zagotoviti javnost in odprtost delovanja javne uprave ter vsakemu upravičencu omogočiti
dostop do informacij, ki so javne narave. To so tiste informacije, ki so povezane z
delovnim področjem organov javne uprave. Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča
prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo
državni organi, organi lokalnih oblasti – občine, javne agencije, nosilci javnih pooblastil,
izvajalci javnih služb, javni skladi in druge osebe javnega prava (Informacijski
pooblaščenec, 2012 str. 8).
S tem zakonom Slovenija v svoj pravni red prinaša Konvencijo o dostopu do informacij,
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva o okoljskih zadevah –
Aarhuška konvencija (Ur. l. RS, št. 62/04). Ta ureja dostop do okoljskih podatkov, kar
pomeni tudi do dela IJZ. Prav tako je vredna omembe Direktiva o prostem dostopu do
informacij o okolju (Ur. l. Evropske skupnosti, št. L 158/90), katero je naša država
implementirala v ZDIJZ (Ur. l. RS, 24/03) in v Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS, 41/04).
Še najbolj podrobno pa to pravno področje, ki je za mnoge države zelo mlado, ureja
priporočilo Sveta Evrope iz leta 2002 (Nataša Pirc Musar in dr., 2006, str. 18).

2.2 INFORMACIJE
SLOVENIJE

JAVNEGA

ZNAČAJA

IN

USTAVA

REPUBLIKE

Pravica do pristopa oziroma pridobitve IJZ ima svoj temelj v Ustavi Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 33/91) in je torej ustavna kategorija. »Pravica vedeti«, je pravica, ki jo
morajo državljani, ko gre za podatke, ki so javnega značaja. Gre že za precej staro
pravico, ki si podaja roko z demokratično ureditvijo države. Obveščenost državljanov o
delu državnih organov je nujen pogoj za učinkovito uveljavljanje pravic, ki so posredno
povezane s pravico dostopa do informacij javnega značaja (Pličanič v: Deržek, 2004, str.
14).
V Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS) se pravica pridobiti informacijo
javnega značaja prvič omenja v drugem odstavku 39. člena. V njem je določeno, da ima
vsakdo pravico do pridobitve informacije javnega značaja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Izjeme so izvzete. Pravica
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dostopa do informacij javnega značaja predstavlja ključno sredstvo v boju za odprto,
pregledno in zato bolj odgovorno delovanje javne uprave. Ustavna pravica je bila
implementirana v določbe ZDIJZ (Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije, 2012,
str. 10).
Pred sprejetjem ZDIJZ je bila pravica dostopa do javnih informacij urejena le v URS.
Takratni dostop je sicer bila pravica, vendar ne povsem uresničena, saj je zaradi
pomanjkanja mehanizmov za njeno izvajanje pogosto prihajalo do različnega
uresničevanja le-te in omejenega podajanja informacij. Ker na tem področju ni bilo
ustreznega zakona, so si posamezne institucije, ki so z informacijami javnega značaja
razpolagale, privoščile preveč arbitrarnosti. Tako je več kot očitno prišlo do nedopustnega
in neprimernega omejevanja te pravice. Delo in rezultati organov so bili tako rekoč
netransparentni, kar vsekakor ne bi smel biti cilj nobene demokratično urejene države.
Evropsko sodišče človekovih pravic oblikuje minimalne standarde evropskega varstva
človekovih pravic (Teršek v: Deržek, 2004, str. 15).
Problematike dostopa do informacij javnega značaja se posredno dotikajo še drugi členi
URS. 44. člen zagotavlja državljanom pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Na tem mestu je k
zgornjemu členu primerno povezati 45. člen, ki zagotavlja pravico do peticije in 88. člen,
ki omenja zakonsko iniciativo: »Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon
lahko predloži tudi najmanj pet tisoč volivcev.« V povezavi s tem, lahko vpeljem še 90.
člen, ki državljanom daje pravico do zakonodajnega referenduma (ZDIJZ, 44., 45., 88.,
90. člen).
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2.3 POJEM INFORMACIJE
»Z vsako informacijo izveš nekaj, česar pred tem še nisi vedel. Z njimi širiš znanje, ki
tvojo odločitev nagne na to ali ono stran. Seveda pa se to lahko zgodi le, če prejeto
informacijo razumeš. Informacija je nekaj nejasnega, nekaj kar prejmeš šele takrat, ko v
tvojih možganih zbudi določeno predstavo.« (Mohorič, 2012).
Informatiki informacijo opredeljujejo kot znanje o predmetih, stvareh, pojmih, torej o
stvarnosti, ki nas obdaja. Tako je to sporočilo, ki mu prejemnik lahko pripiše nek pomen.
Če sporočilu prejemnik ne more pripisati nikakršnega pomena, potem to zanj ni
informacija (Vintar, 2003, str. 62).
V mojem delu pa me zanima povsem drugačna opredelitev informacije. ZDIJZ opredeljuje
informacijo v 4. členu. Natančne opredelitve se bom dotaknila v poglavju 3.1, v
nadaljevanju tega poglavja pa bom predstavila javno in zasebno informacijo.
Zasebna informacija
Varstvo osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji ena izmed človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki je zagotovljena v 38. členu URS. Ta člen prepoveduje uporabo osebnih
podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja ter določa, da zbiranje, obdelovanje,
nadzor, namen uporabe in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon (Deržek, 2004,
str. 13).
Najpomembnejše vprašanje v zvezi s posredovanjem podatkov je, v katerih primerih in na
kakšen način je pravzaprav dopustno določene podatke in informacije, ki jih obravnavajo
državni organi zaradi zavarovanja državnih koristi in interesov, določiti za tajne. Seveda se
s tem njihova dostopnost bistveno omeji. Odločitev o sami tajnosti nekega podatka ter
določitev stopnje njegove tajnosti temelji na oceni možnih škodljivih posledic za varnost
države ali kakšne druge koristi, če bi se podatek razkril nepoklicani osebi (Antonič v:
Deržek, 2004, str. 13).
Javna informacija
S poimenovanjem javna informacija mislimo predvsem na dokumente in splošno na
podatke, ki so javno dostopni vsem, ki se s takšnimi informacijam želijo spoznati iz
najrazličnejših razlogov, ali jih zgolj želijo videti. Že sama beseda »javno« izraža splošno
značilnost dostopnosti, seveda z vsakokratnimi izjemami, ki pa jih določajo zakoni in drugi
pravni akti. Informacije javnega značaja omogočajo odprtost delovanja državnih organov,
lokalne samouprave. Informacije javnega značaja so tiste informacije, ki niso osebne,
torej izvirajo iz delovnega področja organa in se nahajajo v obliki dokumenta, zadeve,
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva. Ker je dostop do informacij
javnega značaja prost, morajo vsi zavezanci prosilcu na njegovo zahtevo, ki je lahko ustna
ali pisna, omogočiti dostop do vseh tistih informacij javnega značaja, ki v zakonu niso
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določene kot izjema. Med izjeme se uvrščajo tajni podatki, poslovne skrivnosti, osebni in
drugi podatki s področno zakonodajo ter po ZDIJZ zavarovani podatki. Dostop do
informacij javnega značaja za državljane pomeni večjo informiranost o delovanju javnega
sektorja. Takšna preglednost zvišuje razumevanje in zaupanje ljudi v delovanje javne
oblasti, hkrati pa zmanjšuje možnost za korupcijo in zlorabo položaja javnih institucij pri
izvajanju javnih nalog. S tem se avtomatično poveča učinkovitost dela javnih organov.
Enostavnost dostopa omogoča vpogled v mnoge koristne podatke, ki imajo za
posameznika določeno vrednost ter mu omogočajo informirano odločanje, kar ima lahko
pozitiven vpliv na njegovo osebno materialno korist (Deržek, 2004, str. 13).
Informacije javnega značaja lahko izvirajo iz organov, katerih osnovna funkcija je
produkcija teh informacij (npr. Statistični urad Republike Slovenije) ali pa iz organov, kjer
so informacije le sekundarni proizvod njihove primarne dejavnosti (npr. Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije). Informacije javnega značaja so izredno širok in vsebinsko
raznolik pojem. Najbolj indikativna so naslednja področja informacij javnega značaja:
•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomske in poslovne informacije;
informacije o geografskem okolju;
kmetijske in ribiške informacije;
pravosodne informacije;
znanstvene informacije;
socialne informacije;
kulturne informacije;
politične informacije (IPMIT, 2003, str. 11).

2.4 ŽIVLJENJSKI CIKEL INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Življenjski cikel informacije javnega značaja po Predhodni študiji izvedbenih modelov za
eksploatacijo informacij javnega značaja sestavlja šest faz. V prvih štirih fazah gre za
nastanek, obdelavo, hranjenje in posredovanje informacij javnega značaja. Aktivnosti teh
faz se izvajajo v organu, ki je informacijo proizvedel, ali pri njegovih zastopnikih. Ta del
življenjskega cikla lahko opredeljujemo kot notranji proces.
Nastanek IJZ: Vsaka informacija javnega značaja ima svoj izvor, ki skupaj z vsebino,
časom in obliko njenega nastanka informacijo enolično opredeljuje. Informacija
javnega značaja je lahko cilj določene aktivnosti (npr. informacije o stanju cest
Ministrstva za promet), ali pa sekundarni rezultat aktivnosti (npr. zapisnik sestanka). V
obeh primerih po zaznavi nastanka nove informacije le to zajamemo oziroma jo
shranimo v določeni obliki;
• Obdelava IJZ: V tej fazi zbrane informacije pretvorimo v ustrezno obliko ter jih
natančneje opredelimo z meta podatki (npr. ime dokumenta, avtor dokumenta, datum
nastanka, status dokumenta itn.). Cilj obdelave je, da informacije javnega značaja
pripravimo za posredovanje javnosti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi pravne
omejitve (npr. izključevanje zasebnih in tajnih podatkov iz dokumentov);

•

8

Hranjenje IJZ: Obdelane informacije so v tej fazi sistematično shranjene v bazi
podatkov (elektronski podatki) ali arhivu (papirni dokumenti). Pri tem lahko
informacijam dodamo tudi standardno oznako (npr. zaporedna številka, šifra ipd.);
• Posredovanje IJZ: S pojmom posredovanja IJZ razumemo omogočanje dostopa do
informacij javnega značaja posameznikom in podjetjem. V tej fazi organ poskrbi za
transparenten dostop do IJZ. Pri tem, v skladu z zakonodajo, opredeli različne omejitve
glede na status iskalca in namene uporabe (IMPID, 2003, str. 12).

•

V peti in šesti fazi gre za dostop, uporabo in izrabo razpoložljivih informacij s strani
iskalcev informacij. Ta del življenjskega cikla lahko opredeljujemo kot zunanji proces.
Notranji proces je predpogoj zunanjemu, saj tu zagotovimo organizacijske, pravne in
infrastrukturne temelje za uspešno eksploatacijo informacij javnega značaja.
Dostop do IJZ: V fazi dostopa gre za pridobivanje informacij javnega značaja s strani
posameznikov, podjetji in organov. Iskalci do informacij pridejo po poteh, ki so jih
zagotovili ustrezni organi;
• Uporaba IJZ: Uporaba IJZ je končna in tudi ciljna faza življenjskega cikla. Ločimo dva
načina eksploatacije IJZ:
uporaba IJZ = primarna eksploatacija IJZ,
izraba IJZ = komercialna eksploatacija IJZ.

•

S pojmom primarna uporaba IJZ opredeljujemo informacijsko korist, ki jo IJZ prinese
posamezniku ali podjetju in je v tem primeru uporabljena s strani iskalca. Z izrabo IJZ
lahko razumemo njeno posredovanje z dodano vrednostjo s strani podjetij (IMPID, 2003,
str. 12).
Da lahko sploh govorimo o informaciji javnega značaja mora imeti izpolnjene lastnosti
informacije javnega značaja. Glavne lastnosti informacije javnega značaja so:
•
•

•

informacija mora izhajati iz delovnega področja organa;
organ mora z njo dejansko razpolagati (gre za vsakršno posedovanje, registriranje,
izdelovanje, hranjenje, evidentiranje, reproduciranje, proizvajanje ali predelovanje
informacije s strani organa, za njega ali pri njem);
nahajati se mora v vsaj eni izmed fizičnih oblik (Informacijski pooblaščenec, 2012).

2.5 KORISTI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V spodnjih štirih podpoglavjih bom predstavila posamezne koristi od informacij javnega
značaja do posameznih sektorjev. Tako javni kot zasebni sektor imata pri svojem
poslovanju različno postavljene cilje. Na mestu je poudariti, da dostop do informacij
javnega značaja bistveno izboljšuje delo obeh sektorjev. Glede na hiter razvoj
informacijske tehnologije pa lahko pričakujemo še izboljšanja pri posredovanju informacij.
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Koristi med javnim sektorjem in javnostjo - G2C (government to citizen)
Gre za prednosti pri poslovanju med državno upravo in državljanom. Dostop do informacij
javnega značaja za državljane pomeni višjo stopnjo informiranosti o delovanju javnega
sektorja. Preglednost dela javnega sektorja zvišuje razumevanje in zaupanje ljudi v
delovanje javne oblasti ter hkrati zmanjšuje možnosti za korupcijo, nepravilnosti in zlorabe
pri izvajanju javnih nalog. Poveča se učinkovitost delovanja javnega sektorja, kakor tudi
korist posameznikov pri uporabi njenih storitev. Prav to pa je posledica enostavnega
dostopa do informacij javnega značaja, ki omogoča javnosti vpogled v mnoge koristne
informacije. Informacije, ki imajo za posameznika določeno vrednost, povečujejo njegovo
zadovoljstvo ter mu omogočajo informirano odločanje. To lahko pozitivno vpliva tudi na
njegovo materialno korist (IMPID, 2003, str. 13).
Koristi med javnim in privatnim sektorjem - G2B (government to business)
G2B pomeni obliko poslovanja med državno upravo in zasebnim sektorjem. Transparenten
in standardiziran pristop k izrabi IJZ omogoči rast števila podjetij, ki tržijo na temelječe
storitve. Podjetja imajo z ureditvijo področja IJZ dostop do informacij, ki prej niso bile
dosegljive. Pridobljenim informacijam bodo dodajala vrednost in jih tržila naprej, prosta
konkurenca in podjetništvo pa bosta zagotovila različne prijeme dodajanja vrednosti ter
kakovost ponujenih storitev. Podjetja lahko npr. razvijajo storitve, ki omogočajo različne
poglede na informacije, izvajajo analize, združujejo informacije s sodobnimi tehnologijami,
ustvarijo nove informacije z združevanjem več obstoječih skupin informacij itd. Enostaven
dostop do IJZ ima izrazite koristi za vsa podjetja. Podjetje lahko pride do informacij takoj,
ko se pojavi potreba in s tem prihrani čas in denar. Informacije o okolju imajo lahko
znaten vpliv na poslovni uspeh podjetja (IMPID, 2003, str. 13).
Koristi med organi javnega sektorja - G2G (government to government)
Gre za sodelovanje državnih organov med seboj. Zaradi standardiziranega pristopa organi
lažje sodelujejo in izmenjujejo znanje ter informacije, kar posledično povečuje
homogenost javnega sektorja. Organi lahko do informacij drugih organov, ki jih
potrebujejo, dostopajo po standardnih poteh, z manjšim številom birokratskih postopkov,
ki so hkrati bolj enostavni. Primarni cilji javnega sektorja so, da deluje učinkovito,
transparentno in poceni. Pravilen pristop k eksploataciji IJZ ji omogoča uresničevanje teh
primarnih ciljev. Z odprtim posredovanjem informacij javnega značaja organ odpravi
mnoge birokratske postopke in ovire ter se lahko posveti svojim osnovnim funkcijam in
poveča ugled javnega sektorja (IMPID, 2003, str. 13).
Koristi na nacionalni ravni
IJZ lahko obravnavamo kot vir, ki ob ustreznem načinu izrabe omogoča rast ekonomske
aktivnosti na nacionalni ravni. Podjetjem se bo z izrabo IJZ odprla možnost za nove
dejavnosti, kar skupaj z višjo informiranostjo omogoča večji obseg in višjo kakovost
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poslovanja ter posledično povzroča rast narodnega dohodka in pozitivno vpliva na več
drugih ekonomskih kazalcev. Po raziskavah v EU in ZDA se investicije javnega sektorja na
dolgi rok več kot povrnejo, saj se s povečanim obsegom poslovanja poveča tudi izkupiček
prejet od davkov. Poleg ekonomskih koristi so napori tako javnega sektorja, kakor tudi
podjetij pri izrabi IJZ prikazali Slovenijo kot državo, ki sledi sodobnim trendom pri prehodu
v informacijsko družbo (IMPID, 2003, str. 13).
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3 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
3.1 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PO ZDIJZ
Vse do sprejetja ZDIJZ natančne opredelitve, kaj informacija javnega značaja je, ni bilo. V
39. členu URS, v poglavju o človekovih pravicah in svoboščinah, se omenja
pravicodostopa do informacij javnega značaja. Tako je bil 25. februarja 2003 sprejet
ZDIJZ, veljati pa je začel 22. marca 2003. S svojo dolžino se zakon ne uvršča med najbolj
obsežne, saj obsega zgolj 46. členov. Zakon je bil do danes spremenjen dvakrat.
Glavni namen zakona je vsekakor zagotovitev prostega dostopa do informacij javnega
značaja tistemu, ki te informacije potrebuje, ali pa se z njimi želi zgolj spoznati. Zahtevano
informacijo lahko pridobi pri ustreznem organu. Dostop do teh informacij je brezplačen,
razen potrebnih materialnih stroškov (npr: prepis, fotokopiranje …). Pomembno je tudi
dejstvo, da s tem zakonom in njegovim uresničevanjem prihaja do neposrednega nadzora
nad delom organov, ki jih zakon določa in da so obvezani za posredovanje podatkov.
Prihaja pa tudi do večjih možnosti sodelovanja javnosti pri upravljanju v državnih organov.
Zakon obvezuje vse tri veje oblasti. Vsak podatek, ki je javen in tako dostopen javnosti,
pomeni novo znanje in lažje razumevanje problematik, ki so na »dnevnem redu« v
državnih ustanovah. Organi so tako podvrženi nadzoru javnosti in prisiljeni delovati po
predpisih, saj je vsaka njihova poteza sedaj javno dostopna in transparentna (Deržek,
2004, str. 18).

»Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa,
nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali
drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim
organom, ali pridobil od drugih oseb.« (ZDIJZ, 4. člen)
Informacija javnega značaja je po zakonu tista informacija, s katero razpolagajo organi
javne oblasti in druge osebe, katere opravljajo javnopravne naloge ter je povezana z
njihovim delovnim področjem. Delovno področje posameznih zavezancev je različno. Pri
ministrstvih so njihova delovna področja opredeljena z njihovimi pristojnostmi, informacije
javnega značaja pa so tiste, ki nastajajo pri izvajanju teh pristojnosti. Pri izvajalcih javnih
služb, pa je njihovo področje dela opredeljeno z javno službo, ki jo opravljajo, informacije
javnega značaja pa so vse tiste, ki se nanašajo na opravljanje javne službe. Tako organ
lahko pride do informacije javnega značaja takrat, ko dokument izdela sam pri izdelovanju
javnopravnih nalog; dokument izdela v sodelovanju z drugimi zavezanci; ali informacijo
pridobi od drugih oseb (Pličanič in dr., 2005, str. 81-83).
Tretji element opredelitve informacije javnega značaja pa se nanaša na samo obliko, v
kateri se informacija nahaja. 4. člen ZDIJZ navaja, da se mora informacija nahajati v eni
od materializiranih oblik, kot so: zadeve, dosjeji, dokumenti, registri, evidence ali v drugih
dokumentarnih gradivih. Zakon zanje navaja skupen izraz dokument (Pličanič in dr.,
2005., str. 81-83).
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»Le tista informacija, ki je povezana z izvajanjem javnopravnih nalog, ki jih plačujemo vsi
državljani, ima lahko lastnost informacije javnega značaja.« (Pličanič in dr., 2005., str. 8384)
V 1. členu ZDIJZ zakon vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja.
Organi, ki so dolžni prosilcem informacije posredovati pa so: državni organi (Vlada
Republike Slovenije, upravne enote, ministrstva, Državni zbor, Državni svet, sodišča,
Ustavno sodišče, javno tožilstvo in pravobranilstvo, itn. ), organi lokalnih skupnosti
(župani, občinske in mestne uprave, občinski in mestni sveti), javne agencije, javni skladi,
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (šole,
zdravstveni zavodi, zdravniki koncesionarji, kulturne ustanove, knjižnice, komunalna
podjetja, podjetja za distribucijo električne energije, koncesionarji itn.).
Leta 2005 je bilo z novelo ZDIJZ narejen še korak naprej. Novela je namreč zožila
možnost neupravičenega zapiranja dostopa do informacij in uvedla novosti, kot so
ponovna uporaba informacij javnega značaja in pristojnosti upravne inšpekcije na
področju izvajanja zakona. Test javnega interesa je bil zagotovo najpomembnejša novost,
ki jo je novela vpeljala. Z njo je bila tudi poudarjena odprtost pri podatkih o porabi javnih
sredstev in podatkih povezanih z delovnim razmerjem ali z opravljanjem javne funkcije. S
tem se je Slovenija pridružila tistim demokratičnim državam, ki, kadar gre za javni interes,
tudi izjeme obravnavajo s pridržkom. (Informacijski pooblaščenec, 2012 str. 8).

3.2 IZJEME
»Izjeme pri prosto dostopnih informacijah so varuhi legitimnih interesov in zavarovanih
pravic drugih.« (Kotnik v: Bakan Toplak, 2010)
Načelo javnosti seveda ne more veljati absolutno in brez izjem, zato načelo dostopnosti do
podatkov in informacij državnih organov ne pomeni, da lahko kdorkoli in kadarkoli dobi
katerokoli informacijo in podatek, ki jo od določenega državnega organa zahteva.
Popolnoma jasno je, da se morajo v vsaki državi določeni podatki in informacije, katerih
razkritje nepooblaščenim osebam bi lahko ogrozilo pomembne državne (in druge splošne)
interese, zavarovati in tedaj odtegniti tako javnosti, kakor tudi vsem nepooblaščenim
osebam (Rakočević v: Deržek, 2004, str. 20).
Izjeme od uporabe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so zapisane v 6.
členu ZDIJZ. V tem členu ZDIJZ določa razloge, zaradi katerih organ zavrne zahteve za
dostop do informacij javnega značaja. Razlogi zavrnitve so javnega in zasebnega interesa.
Tudi v primerjalnem pravu je uveljavljen takšen pristop. Kot javni interesi, ki jih je treba
varovati, se v omenjenem pravu pojavljajo: obramba države, nacionalna varnost,
mednarodni odnosi, delovanje sodstva, varstvo narave, izvrševanje inšpekcije in drugih
nadzornih postopkov, varstvo nedokončanih dokumentov itd. Kot zasebni interesi, ki jih je
treba varovati, pa se v primerjalnem pravu priznavajo: varstvo zasebnih in osebnih
podatkov, varstvo življenja in zdravja, varstvo poslovnih informacij in varnosti določene
osebe (Prepeluh v: Pličanič in dr., 2005, str. 90).
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Te izjeme pa ne smejo biti razlog za zavrnitev dostopa, če gre za podatke o:
•
•

porabi javnih sredstev, delovnih razmerjih javnih uslužbencev, razen v redkih
izjemah, ki jih ZDIJZ posebej določa;
onesnaževanju okolja.

3.2.1 OSEBNI PODATEK PO ZDIJZ
Tretja točka, prvega odstavka 6. člena ZDIJZ določa osebni podatek, katerega razkritje bi
pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov kot izjemo pri prostem dostopu.
Katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo (posameznika), ne
glede na obliko, v kateri je izražen, je osebni podatek. Tisti osebi, ki se jo lahko
neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO,
davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska
številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko,
duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pravimo določljiva fizična oseba
(Informacijski pooblaščenec, 2012).
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v
zvezi z osebnimi podatki. Ti so lahko avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del
zbirke osebnih podatkov ali pa so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov. Gre
zlasti za zbiranje, pridobivanje, urejanje, vpis, shranjevanje, spreminjanje in prilagajanje,
vpogled, uporaba, sporočanje, razkritje s prenosom, širjenje ali drugo dajanje na
razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, izbris ali uničenje. Obdelava osebnih
podatkov je lahko ročna ali avtomatizirana (Informacijski pooblaščenec, 2012).
Namen obdelave osebnega podatka mora biti določen v zakonu, na podlagi osebne
privolitve posameznika, kateri mora biti predhodno seznanjen z njenim namenom. Osebni
podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana osebna privolitev
posameznika, čigar podatek se obdeluje (Informacijski pooblaščenec, 2012).
Osebni podatki se lahko
posredujejo le na način, ki onemogoča identifikacijo
posameznikov. Osebni podatki se zbirajo v posebnih zbirkah, kot določa v svojih splošnih
določbah ZVOP. Ko govorimo o zbirkah osebnih podatkov mislimo predvsem na razne
baze podatkov, registre, evidence, arhive, policijske dosjeje, zdravstvene kartoteke ipd ...
Velikokrat se odloča o pravici oz. dovoljenju dostopa do osebnih podatkov glede na to, v
kakšnih zbirkah se ti osebni podatki, za katere je dana prošnja za dostop, nahajajo. Pri
pridobivanju osebnih podatkov velja načelo, da mora uporabnik teh podatkov v svoji vlogi
navesti določbo zakona, ki ga pooblašča pridobivati zahtevane osebne podatke. Uporabnik
lahko k vlogi priloži tudi pisno zahtevo oziroma privolitev posameznika, na katerega se
podatki nanašajo. Če uporabnik tega ne stori, ga lahko upravljavec zbirke osebnih
podatkov pozove, da svojo vlogo v zahtevanem roku ustrezno dopolni, drugače bo
njegovo vlogo zavrgel (Bogataj v: Deržek, 2004, str. 43).
Zakon o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) določa način obdelovanja
osebnih podatkov. Pogoj je, da je takšna obdelava osebnih podatkov določena z zakonom,
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dovoljena pa je tudi v primeru, da ima upravljavec zbirke podatkov pisno privolitev
posameznika. Tudi za državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih
pooblastil velja, da lahko obdelujejo le osebne podatke, za katere je tako določeno z
zakonom (3. člen ZVOP-1). Zakon je torej tisti, ki omejuje uporabo in razpolaganje z
osebnimi podatki, kar daje tem podatkom posebno vrsto varnosti (Deržek, 2004, str. 40).
ZVOP-1 v 7. členu v štirih točkah določa izjeme, za katere določbe člena ne veljajo in se
ne uporabljajo:
•
•

•

•

Zakon se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, katero izvajajo posamezniki
izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe.
Osebne podatke, ki jih o svojih članih obdelujejo politične stranke, sindikati, društva
ali verske skupnosti, se ne uporablja 26. (katalog zbirke osebnih podatkov), 27.
(obveščanje nadzornega organa) in 28. (vzdrževanje registra) člen tega zakona.
Za osebne podatke, ki jih za namene obveščanja javnosti obdelujejo mediji, se ne
uporablja drugi odstavek 25. (dolžnost zavarovanja) člena, 26., 27. in 28. člen ter V.
del (iznos podatkov) tega zakona.
Upravljavcem osebnih podatkov z
manj
kot
50
zaposlenimi
ni
treba
izpolniti obveznosti iz drugega odstavka 25. člena (»Upravljavci osebnih podatkov v
svojih aktih predpišejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter
določijo osebe, ki soodgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki
lahko
zaradi
narave
njihovega
dela obdelujejo določene osebne podatke«)
in obveznosti iz 26. ter 27. člena tega zakona (ZVOP-1, 7. člen).

Zakon v 18. členu zahteva od obdelovalca natančnost in ažurnost. Omogoča pa mu tudi
možnosti vpogleda v zbirko osebnih podatkov, da preveri točnost osebnih podatkov z
vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega
se nanašajo (ZVOP-1, 18. člen).
Oseba, ki opravi pregled ali prepis posameznega spisa in se pri tem seznani tudi z
določenimi osebnimi podatki, lahko takšne pridobljene podatke uporabi izključno za
namene, ki so določeni v zakonu ali razvidni iz pisne privolitve posameznika. To pomeni,
da se osebni podatki, ki so sestavni del nekega postopka, lahko uporabljajo predvsem za
opravljanje procesnih dejanj v okviru vodenih postopkov oziroma za namene vodenih
postopkov (Deržek, 2004, str. 40).
Zakon določa tudi rok hrambe uporabnosti podatkov. Navaja, da se lahko dokumenti
shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za doseg namena, zaradi
katerega so bili prvotno zbrani in obdelani. Po izpolnitvi tega namena se osebni podatki
zbrišejo ali blokirajo. Če zakon, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, ne določa drugače
(ZVOP-1, 21. člen).
Tisti ,ki osebnih podatkov ne uporablja, lahko upravljavec posreduje podatke le, če se
nameravajo uporabiti za statistične ali znanstveno-raziskovalne namene in to v obliki, ki
ne sme omogočati identifikacije posameznikov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je
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dolžan proti plačilu stroškov posredovanja, posredovati zahtevane osebne podatke
uporabnikom (Deržek, 2004, str. 40).

3.3 TEST JAVNEGA INTERESA
Gre za tako imenovani test tehtanja (ang. balance test). Z njegovo pomočjo Informacijski
pooblaščenec kot pritožbeni organ in sodišča v postopku upravnega spora pretehtajo, ali
pravica širše javnosti »vedeti« prevladuje nad izjemami, ki so opredeljene v 6. členu
ZDIJZ-A. Predvsem je potrebno natančno sešteti pozitivne in negativne učinke
morebitnega razkrivanja informacij ter pretehtati, ali prevlada javni interes, ali pa ena od
izjem, zapisanih v ZDIJZ-A (Informacijski pooblaščenec, 2012).
Test javnega interesa je najvišja oblika presoje, ki jo pri dostopu do informacij javnega
značaja posamezna država lahko doseže. Je bistvo zakona o dostopu do informacij
javnega značaja. Dejstvo je, da je prav test javnega interesa lahko manevrski prostor za
razkrivanje informacij, ki bi sicer, glede na zakonsko določene izjeme, morale ostati
zaprte. Razvoj prava dostopa do javnih informacij je pokazal, da je definicija testa javnega
interesa razkrila tudi najbolj skrite napake in nepravilnosti. Test javnega interesa je izjema
izjem, ki se uporablja premišljeno in le takrat, kadar se z njegovo pomočjo odkrivajo
dejstva, ki pripomorejo k razumevanju tistega, kar je posebnega pomena za širšo javnost.
Odprtost je treba obravnavati kot platformo, ki je že sama po sebi v javnem interesu
(Informacijski pooblaščenec, 2012).
Dostop do zahtevanih informacij, se lahko dovoli, če javni interes prevlada nad
omejitvami. Testa interesa javnosti pa ni dopustno izvajati, če gre za:
•
•
•
•
•

podatke, ki so označeni s stopnjama strogo tajno in tajno;
davčno tajnostjo fizičnih oseb;
tajne podatke tuje države ali mednarodne organizacije;
statistično zaupne podatke;
davčne podatke, ki jih slovenskim organom posreduje tuja država (Pirc Musar, 2006,
str. 16).
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•

3.4 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
ZDIJZ zavezuje organe, med njimi tudi občine, da pripravijo in tudi redno vzdržujejo
katalog informacij javnega značaja, samo vsebino pa podrobneje določa Uredba o
posredovanju informacij. Katalog razpolaga s podatki občine in drugih organov, in tako
upravičencu olajša iskanje želene informacije. Katalog informacij javnega značaja
povezuje in usklajuje tri osnovne cilje. Kot prvega lahko navedemo omogočanje vpogleda
v informacije, s katerimi razpolagajo občine. Po drugi strani je katalog informacij javnega
značaja zasnovan tako, da prosilcem omogoča, da zahtevane informacije točneje
opredelijo. To prihrani delo organom pri iskanju teh informacij in zmanjšuje možnosti
zavračanja zahtev, saj v tem primeru prosilci ne zahtevajo informacij, s katerimi organ ne
razpolaga. Kot tretji vidik pa lahko navedem večjo organiziranost in povezanost lastnih
informacij s strani posamezne občine (Pličanič in dr., 2005, str. 146).
Katalog informacij javnega značaja predstavlja prvi zakonsko predpisan popis virov
informacij, in sicer popis virov 'zapisanega znanja', saj so v njem zbrani podatki o
organizaciji, bistvenih funkcijah organa in informacijah, ki se potrebujejo za izvajanje
funkcij. Z izjemo zaupnih informacij je katalog informacij javnega značaja popis virov
zapisanega znanja, saj v sebi združuje podatke o organiziranosti organa, njegovih
bistvenih funkcijah in formalnem znanju, ki ga za te funkcije potrebuje (Pličanič in dr.,
2005, str. 146).
ZDIJZ v 10. členu navaja, katere informacije je organ dolžan posredovati v svetovni splet:
•
•

•
•
•
•
•

prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana
z državnim registrom predpisov na spletu;
programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena, ali so
pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za
za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne
dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa;
predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se
nanašajo na delovno področje organa;
vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah;
vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat;
druge informacije javnega značaja (ZDIJZ, 10. člen).

6. in 14. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
dajeta uporabnikom pravico do lažjega dostopa. 6. člen določa, da mora občina KIJZ
objaviti na način, da jo lahko uporabnik natisne. 14. člen zahteva, da naj imajo uporabniki
nemoten dostop, dosegljivost, racionalnost in uporabnikom prijazno zasnovo svojih
spletnih strani. Organi morajo zagotoviti povezljivost informacij javnega značaja z enotnim
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državnim portalom e-uprava preko centralnega kataloga informacij javnega značaja in
državnega registra dokumentov.
Do leta 2011 so morali organi predpise posredovati v centralno zbirko neuradnih
prečiščenih besedil predpisov, ki je bil povezan z državnim registrom predpisov. V letu
2011 v Ur. l. RS 95, pa se je četrti odstavek 8. člena spremenil tako, da se sedaj glasi:

»Organi posredujejo v svetovni splet prečiščena besedila predpisov, ki se nahajajo v zbirki
neuradnih prečiščenih besedil Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.«
(Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 8. člen)

3.5 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Od začetka leta 2006 imamo v Sloveniji Informacijskega pooblaščenca. Združitev
inšpektorata za varstvo osebnih podatkov in Pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja ni nastala po hipnem vzgibu, temveč po temeljitem premisleku in
preučitvi prakse tujih držav na tem področju. V Nemčiji, Latviji, Estoniji in Veliki Britaniji
so na primer dostop do informacij javnega značaja dodali avtoritetam, ki bedijo nad
varstvom osebnih podatkov. V Sloveniji pa ravno nasprotno, ker je Informacijski
pooblaščenec že izpolnjeval enega glavnih pogojev iz Direktive 95/46 ES o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, in sicer
status neodvisnosti od vlade. V 1. točki 28. člena Direktive je namreč zapisano, da vsaka
država članica določi, da je eden ali več javnih organov na njenem ozemlju odgovornih za
spremljanje uporabe predpisov, ki so jih sprejele države članice v skladu s to direktivo. Ti
organi pri izvajanju nalog, ki so jim zaupane, delujejo popolnoma samostojno. Informacijski pooblaščenec danes te zahteve v celoti izpolnjuje (Nataša Pirc Musar in dr., 2006,
str. 13).
Informacijski pooblaščenec je pritožbeni organ v postopkih dostopa do informacij javnega
značaja in v postopkih ponovne uporabe informacij javnega značaja, ki je v ZDIJZ od leta
2005. Implementacija ponovne uporabe informacij javnega sektorja je zahteva Direktive
2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 17. novembra 2003, o ponovni
uporabi informacij javnega sektorja. Določila v ZDIJZ o ponovni uporabi so splošna in
usmeritvena. Uredba o stroških posredovanja in ponovni uporabi informacij javnega
značaja pa določa bolj natančna merila za izračun cene za ponovno uporabo. Naša država
se je namreč odločila za model zaračunavanja ponovne uporabe v primerih, ko bo nekdo
želel informacije ponovno uporabiti v pridobitne namene (Nataša Pirc Musar in dr., 2006,
str. 14).
Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec
pristojnosti pritožbenega organa. Pritožbeni postopek se vodi po določbah Zakona o
splošnem upravnem postopku. Pooblaščenec pa lahko prosilcem za informacije pomaga,
kadar:
•
•

vam je organ izdal zavrnilno odločbo;
je organ zahtevo za dostop zavrgel;
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•

•

je organ v molku. To je v primerih, če organ ni odločil v 20-ih delovnih dneh po
vročitvi zahteve; in če ni odločil niti po 50-ih delovnih dneh, potem ko je izdal sklep o
izrednem podaljšanju roka;
organ ni posredoval informacij v obliki, ki jo je zahteval prosilec.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa še pristojnost vodenja evidence
vseh podeljenih izključnih pravic na področju ponovne uporabe informacij. Na področju
dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki
mu jih podeljuje Zakon o medijih. 45. člen zakona določa, da predstavniki medijev –
novinarji – pridobivajo informacije za medije. Ko se odgovor na vprašanje medija nahaja v
nekem dokumentu, je pravna podlaga za pritožbo v ZDIJZ, kar pomeni, da je pritožbeni
organ Informacijski pooblaščenec (Informacijski pooblaščenec, 2012).
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4 POSTOPEK Z ZAHTEVO
Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno ali pisno
vlogo. Ponovna uporaba pa je mogoča samo s pisno zahtevo. Pravico do pritožbe ali
upravnega spora – pravnega varstva, ima le tisti, ki je zahtevo za dostop ali ponovno
uporabo informacij podal pisno. Zahteva po elektronski pošti, se šteje za ustno,
razen, če vsebuje elektronski podpis. Prosilec ima možnost vpogleda želene informacije,
možnost prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa. V primeru zavrnitve zahteve (kar
mora zavezanec storiti z odločbo in ne zgolj z dopisom) ima prosilec možnost pritožbe, o
kateri odloča Informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o
splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca ni pritožbe,
možna pa je tožba v postopku upravnega spora (Pirc Musar, 2006, str. 18).
Organ je dolžan omogočiti dostop ali ponovno uporabo, razen, kadar gre za katero od
izjem iz 6. člena ZDIJZ. Organ je dolžan upravičenca seznaniti z vsebino zahtevane
informacije, in sicer z vpogledom, s prepisom, fotokopijo ali elektronskim zapisom oziroma
mu mora omogočiti ponovno uporabo informacij javnega sektorja. Prosilec ima pravico do
izbire (Pirc Musar, 2006, str. 18).

4.1 USTNA ZAHTEVA
Ustna zahteva se ne šteje za vlogo v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja
upravni postopek, kar z drugimi besedami pomeni, da prosilec na podlagi ustne zahteve
nima pravice do pravnega varstva pri pooblaščencu. Ustna vloga pa je seveda vsekakor
izvršljiva in dopustna brez težav takrat, kadar organ ne bo uporabil delnega dostopa ali
zahteve v celoti zavrgel oz. zavrnil, temveč bo dokument v celoti posredoval prosilcu (Pirc
Musar, 2006, str. 18).
Če prosilec zahteva dostop do informacije z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti
dostop, razen, če gre za podatke ki so v 6. členu navedene kot izjeme. Ko organ ugodi
zahtevku prosilca, mu mora nemudoma omogočiti vpogled v informacijo oziroma način za
seznanitev z iskano informacijo. Organ je upravičencu dolžan omogočiti vpogled, tako da
ima upravičenec dovolj časa, da se seznani z vsebino zahtevane informacije (14. člen
ZDIJZ).

4.2 PISNA ZAHTEVA
Pisna zahteva mora vsebovati predpisane vsebine:
•
•
•

navedbo organa, na katerega se zahtevo naslavlja;
navedbo informacije, s katero se želi prosilec seznaniti;
podatke o prosilcu: osebno ime oziroma ime podjetja ali pravne osebe, morebitnega
zastopnika/pooblaščenca ter naslov prosilca oziroma njegovega morebitnega
zastopnika/pooblaščenca;
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•

navedbo, na kakšen način se želi seznaniti z vsebino (vpogled, fotokopijo, prepis ali
elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacij mora prosilec navesti, katero informacijo želi
ponovno uporabiti, na kakšen način želi njeno vsebino prevzeti in za kakšen namen
(nepridobiten/pridobiten). Če je zahteva prosilca nepopolna ali nerazumljiva in je organ ne
more obravnavati, mora le ta prosilca pozvati, da jo v roku, ki ne sme biti krajši od treh
dni, dopolni ali popravi. Uradna oseba je prosilcu pri tem dolžna nuditi ustrezno pomoč
(Pirc Musar, 2006, str. 18).
Možna je tudi situacija, ko organ ne poseduje zahtevane informacije. Takrat mora
nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih dni od dneva prejema zahteve, odstopiti
zahtevo organu, ki je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje. O tej potezi
je organ dolžan obvestiti tudi prosilca (ZDIJZ, 20. člen).
22. člen ZDIJZ določa tri možnosti ravnanja organa glede zahteve za dostop do informacij
javnega značaja. Tako lahko organ ugodi zadevi, zadevo delno zavrne ali pa jo v celoti
zavrne.
Če organ zahtevi ugodi, ne izda posebne določbe, temveč napravi le uradni zaznamek.
Drugače pa je, ko organ zahtevek delno ali v celoti zavrne. V tem primeru mora o tem
izdati pisno odločbo, ki mora poleg ostalih sestavin vsebovati tudi obrazložitev razlogov,
zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu. Če organ v
določenem roku ne omogoči prosilcu dostopa do informacije in če ne izda in ne vroči
prosilcu odločbe o zavrnitvi, se šteje, da je zahtevo zavrnil. Zakon pa predvideva tudi
izjemne okoliščine (24. člen ZDIJZ) v primeru, ko organ potrebuje več časa za
posredovanje zahtevane informacije. V tem primeru lahko rok podaljša za največ 30
delovnih dni (Deržek, 2004, str. 23).

»Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca če ugotovi, da zahtevani
podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 6. členu tega zakona.« (ZDIJZ, 26. člen)

4.3 PRITOŽBENI POSTOPEK
Prosilec ima pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter
zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. Pravico do pritožbe ima tudi, če meni, da
informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v
zahtevi. Za pritožbo ni potrebno plačati upravne takse, o pritožbi odloča pooblaščenec za
dostop do informacij javnega značaja, postopke pa se izvaja po določbah zakona, ki ureja
splošni upravni postopek (27. člen ZDIJZ).

4.4 SODNO VARSTVO
31. člen ZDIJZ določa, da je, skladno z zakonom, mogoče zoper odločbo pooblaščenca
začeti upravni spor. Upravni spor lahko v skladu z Zakonom o upravnem sporu začne
posameznik, pravna ali druga oseba, če je nosilec pravic in obveznosti proti odločitvam in
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dejanjem upravnih oziroma, v skladu z zakonom, državnih organov in seveda tudi občin in
nosilcev javnih pooblastil. Ker ZDIJZ v 1. členu določa, da omenjeni zakon ureja postopek,
ki vsakomur omogoča dostop do informacij javnega značaja, v 5. členu pa, da so
informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, je povsem
jasno, da so do upravnega spora upravičeni prosilci, ki menijo, da je bila z odločbo
pooblaščenca kršena zakonitost. Tožeča stranka v upravnem postopku so tako praviloma
prosilci, ki niso zadovoljni z odločbo pooblaščenca, kateri je v tem primeru tožena stranka
(Pličanič in dr., 2005, str. 226).
V devetem poglavju Kazenske določbe oziroma v 39. člen, ZDIJZ navaja prekrške in globo
za povzročitev posameznega prekrška.
Zakon ne vsebuje obsežnih kazenskih določb, in zato kot prekršek navaja samo dve vrsti
dejanj. Tako stori prekršek vsaka oseba, ki z namenom, da bi preprečila dostop do
informacij javnega značaja, informacijo uniči. Kot kvalificirana oblika dejanja je predpisana
storitev takega dejanja s strani odgovorne osebe (predstojnika) organa. Prav tako pa je
kot prekršek inkriminirana tudi opustitev dolžnega ravnanja po ZDIJZ glede posredovanja
informacij javnega značaja. Tovrstna določba je verjetno edina določba v slovenskem
pravnem redu, ki uradno osebo organa kaznuje, če neupravičeno ne izda odločbe v
predpisanem roku (Pličanič in dr., 2005, str. 244).

4.5 SPODBUJANJE IN SVETOVANJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V

ZVEZI

Z

DOSTOPOM

DO

Da bi bila javnost dodobra obveščena o pravici dostopa do informacij javnega značaja in o
načinih njihovega uresničevanja, je vsekakor potrebna aktivna vloga države.
V 32. členu je ZDIJZ predvidel spodbujevalne in razvojne naloge ministrstva v zvezi z
dostopom do informacij javnega značaja. To so:
•
•
•

seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja;
svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil ZDIJZ;
druge spodbujevalne in razvojne naloge.

Tako ministrstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZDIJZ, pooblaščenec pa je v
okviru pritožbenega postopka pristojen za nadzor nad izvajanjem tega zakona (ZDIJZ, 32.
člen).
Za varovanje pravice dostopa do informacij javnega značaja je v skladu z zakonom
pristojen tudi varuh pravic državljanov (ZDIJZ, 33. člen).

4.6 PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Institut ponovne uporabe informacij javnega značaja pomeni večjo preglednost in
dorečenost nad uporabo informacij, ki jih komercialni ali nekomercialni uporabniki dobijo
od javnega sektorja. Glavno vodilo ponovne uporabe informacij temelji na premisi, da je
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nastanek informacij javnega sektorja financiran iz javnih, proračunskih sredstev in jih zato
ni mogoče šteti za last javnega sektorja. Organi javnega sektorja zbirajo, reproducirajo
proizvajajo in razširjajo dokumente, da izpolnijo svoje javne naloge. Uporaba takih
dokumentov za druge namene pomeni ponovno uporabo. Bistven element ponovne
uporabe je dodana vrednost informaciji javnega značaja. Zasebni sektor naj bi torej
ponudil več kot ponuja organ v okviru izvajanja svojih javnih nalog. Smisel nadaljnje
uporabe ali izkoriščanja informacij javnega značaja je zagotavljanje nadgradnje teh
informacij s strani prosilca in s tem izpolnjevanje gospodarske funkcije pravice dostopa do
informacij javnega značaja (Informacijski pooblaščenec, 2012).
1. člen ZDIJZ v četrtem odstavku navaja, kaj mora prosilec pri zahtevi za ponovno
uporabo opredeliti:
•
•
•

informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski
zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti. (pridobitni oziroma nepridobitni
namen)

Organ ima na razpolago, ali bo ponovno uporabo za pridobitne namene zaračunal ali ne.
Tretja alineja zgoraj navaja, da mora prosilec opredeliti, za kakšen namen bo ponovno
uporabil informacijo, kar je seveda drugače kot pri samem dostopu do informacij javnega
značaja, kjer prosilcu ni potrebno navesti, zakaj želi dostop do zahtevanih informacij
(Informacijski pooblaščenec, 2012).
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5 UREDBA
O
VIŠINI
STROŠKOV
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

POSREDOVANJA

Vlada Republike Slovenije je leta 2004 izdala Uredbo o višini stroškov posredovanja
informacij javnega značaja. Na podlagi 35. člena v povezavi s 34. členom ZDIJZ, kateri je
v navedenih členih določil, da vlada predpiše stroškovnik, na podlagi katerega organ
zaračunava materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega
zapisa zahtevane informacije. Tako ta uredba zajema določila 34. do 36. člena ZDIJZ, ki
določajo, da je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen, za posredovanje prepisa,
fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa lahko organ prosilcu
zaračuna materialne stroške. Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov, in če
prosilec to zahteva, mora organ tudi vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo
zaračunal za posredovanje informacij. Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo
večjega obsega, lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska
za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije. Iz zakonskih določil izhajajo
naslednji nujni okviri stroškovnika:
•
•
•

organ ima pravico zahtevati le plačilo za materialne stroške, ki nastanejo s
posredovanjem informacij;
možno je posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa želene
informacije;
organ stroške obračuna po posredovanju informacij, razen, če gre za informacijo
večjega obsega, ko lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog zneska za kritje
predvidenih stroškov (Ministrstvo za informacijsko družbo, 2004).

2. člen Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja navaja, v katerih
primerih organ ne sme zaračunavati stroškov:
•
•
•
•

za vpogled v dokumente;
za telefonsko posredovanje informacij;
za posredovanje informacij po elektronski pošti;
za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani
(Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja, 2. člen).

V stroškovnik so vključeni tudi materialni stroški pretvorbe informacij javnega značaja, kot
jo določa Uredba o posredovanju informacij javnega značaja v 14. členu. Prosilec lahko,
če se informacija javnega značaja nahaja tako v elektronski kot v fizični obliki, sam izbere
obliko, v kateri želi dobiti informacijo, medtem ko v primeru, da se informacija javnega
značaja nahaja samo v elektronski obliki ali samo v fizični obliki (prosilec še vedno lahko
sam izbere obliko), vendar mu v tem primeru organ zaračuna materialne stroške
morebitne pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali pretvorbe fizične oblike v
elektronsko obliko (Ministrstvo za informacijsko družbo, 2004).
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Slovenija je v Evropsko unijo vstopila 1. maja 2004. 1. januarja 2007 pa je svojo takratno
valuto, tolar, zamenjala za evro. V Uredbi o višini stroškov posredovanja informacij
javnega značaja so stroški posredovanja še vedno zapisani v zdaj že neveljavni valuti. Iz
strani države se mi zdi skrajno neodgovorno, da se Uredba še vedno ni spremenila.
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6 PRIMERJAVA UREDITVE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE IN ZDA
Prosti tok informacij in idej leži v osrčju samega pojma demokracije in je ključnega
pomena za učinkovito upoštevanje človekovih pravic. Zaradi pomanjkanja upoštevanja
pravice do svobode izražanja, ki vključuje pravico iskati, sprejemati in širiti informacije ter
ideje, ni mogoče uveljavljati pravice do glasovanja, zloraba človekovih pravic poteka v
tajnosti in ni načina, da se odkrije korupcijsko, neučinkovito vlado. Osrednji pomen
prostega pretoka informacij in idej v praksi je načelo, da javni organi nimajo informacije
zase, ampak za javnost. Ti organi imajo veliko informacij, in če so te tajne, je pravica do
svobode izražanja, ki jih določa mednarodno pravo, pa tudi večina ustav, resno ogrožena
(Mendel, 2008, str. 1).
V Evropski uniji je dolgo veljalo, da le-ta deluje vse prej kot transparentno. Seje Sveta
ministrov so bile tajne, zapisniki sej se niso objavljali, Komisija Evropske skupnosti je bila
pojmovana kot distancirana birokracija, celoten proces Evropskih skupnosti pa zapleten
labirint z neštetimi, nepreglednimi organi. V takšnem stanju sta se začela rojevati
nezaupanje in celo antipatija do skupnosti, zaradi česar so, ne samo državljani, pač pa
tudi nekatere države, med katerimi so prednjačile Nizozemska in skandinavske države,
začele odkrito izražati nezadovoljstvo s takšnim delovanjem in hkrati terjati več
demokratičnosti in odprtosti delovanja. Prvi korak k večji preglednosti delovanja je
predstavljala pravno nezavezujoča deklaracija k Maastrichtski pogodbi leta 1991,
Deklaracija št. 17, o pravici dostopa do informacij, katera je bila podpisana na vztrajnost
nizozemske vlade (Prepeluh, 2003, str. 4).
Leta 2002 je bilo sprejeto novo Priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope
(Recommendation Rec). Evropska unija in skoraj vse države članice in evropske države so
takšno zakonodajo povzele. Kljub vsemu pa moramo vedeti, da so državljanske pravice v
različnih državah različno urejene in da ne obstajajo nikakršne minimalne zahteve. Če
želimo slediti mednarodnemu razvoju, mora biti pravica do informacij upoštevana in
raztegnjena v vse države članice Evropske unije (Deržek, 2004, str. 44).
Praksa tujih držav je opozorila na nekaj težav, ki so predvsem posledica prikritega
upiranja zavezanega organa, da bi posredoval podatke, in tako otežil prosilcu dostop do
njih ali ga od tega odvrnil. Z omenjeno problematiko se ukvarjajo tudi nekatere
mednarodne organizacije (npr. Central European and Euroasian Initiative, Article 19, Open
Society Institute), ki so tudi oblikovale ustrezna priporočila zaračunavanja stroškov
posredovanja informacij javnega značaja. Posamezna priporočila zaradi naše zakonske
ureditve niso uresničljiva, saj bi razlikovanje med posameznimi skupinami uporabnikov
moral določiti zakon, ki pa med njimi ne razlikuje. Poleg tega v stroškovniku tudi ni
uresničljivo priporočilo o brezplačnem posredovanju informacij o lastnem pravnem
položaju, saj ta vprašanja v slovenskem pravnem redu ureja ZVOP in ne ZDIJZ. Preostalim
priporočilom je slovenski zakonodajalec v precejšnji meri sledil, pri čemer je upošteval

27

dobro prakso drugih držav na tem področju v povezavi s posebnostmi lastne ureditve
(Deržek, 2004, str. 36).

6.1 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
V Ustavi Združenih držav Amerike ni izrecnega določila o pravici javnosti do dostopa
informacij pri javnih oblasteh, toda to pravico je možno izvesti z Ustavo zajamčene
pravice do svobode govora. V ZDA je prost dostop do informacij, s katerimi razpolaga
izvršna veja zvezne oblasti, zagotovil Zakon o svobodi informacij (Freedom of Information
Act- FOIA), ki ga je sprejel zvezni parlament – Kongres, leta 1966, kot paket amandmajev
k Zakonu o upravnem postopku (Administrative Procedure Act - APA). APA je sicer že od
leta 1946 vsebovala poglavje o javnem razkritju informacij, vendar njena splošna določila
še zdaleč niso bila prepoznana kot zadostna za doseganje svojega namena. Prosilci
informacij, katerim je bil dostop do informacij odklonjen, niso imeli na voljo nikakršnih
pravnih sredstev za poizvedbo o pravilnosti takšne odločitve (Mirković, 2003).
Vse organe in telesa zvezne izvršne oblasti (izvršno pisarno predsednika ZDA, vse upravne
oddelke, vključno z obrambnimi, vladne korporacije in korporacije pod vladnim nadzorom
ter vse neodvisne regulatorne agencije) FOIA zavezuje k objavljanju in posredovanju
informacij na zahteve zainteresiranih oseb. Po izrecnem zakonskem določilu se FOIA ne
nanaša na zvezni parlament (Congress) in zvezna sodišča. Uporaba FOIA za dostop do
dokumentov predsednika ZDA je omejena z Zakonom o predsedniških dokumentih iz leta
1978 ter izvršno odredbo predsednika G. W. Busha iz leta 2001 (Mirković, 2003).
Prosilci informacij so lahko vsi posamezniki in vse pravne osebe, ne glede na
državljanstvo, nacionalnost in podobne značilnosti posameznikov oziroma na sedež ali
druge značilnosti podjetij, organizacij oziroma drugih pravnih oseb (Mirković, 2003).
Zakon opredeljuje kot informacijo oziroma dokument katerokoli informacijo, ki jo organ
hrani ali vzdržuje v katerikoli obliki, vključujoč elektronsko obliko. Skladno s stališči sodne
prakse, mora biti dokument bodisi izdelan oziroma prejet s strani upravnega organa,
bodisi pod njegovim nadzorom v času vložitve zahteve za njegovo pridobitev. Za
dokumente, ki jih je izdelal ali prejel pogodbenik upravnega organa, se sklepa, da so pod
nadzorom organa. Določene informacije morajo organi objavljati v uradnem glasilu
oziroma jih dati javnosti neposredno na vpogled in kopiranje v t.i. čitalnicah (»reading
rooms«) in na svetovnem spletu, vse ostale pa so dolžni, po predpisanem postopku,
posredovati na zahteve zainteresiranih (Mirković, 2003).
FOIA temelji na splošnem načelu prostega dostopa do informacij iz dokumentov, ki se
nahajajo pri zveznih upravnih organih. Izjeme od tega splošnega pravila so opredeljene v
samem zakonu. Kot izjeme zakon navaja zadeve državne obrambne in zunanje politike,
informacije izvzete z drugimi zakoni, zaupne poslovne informacije, memorandumi notranje
komunikacije organov, osebni podatki, informacije, katere so sestavljene za namene
zagotavljanja uveljavitve zakonodaje in zadeve izključene iz razkritja. Pri ureditvi
informacij javnega značaja, je pomembno poudariti, da FOIA organu ne prepoveduje
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razkritja informacij, izvzetih iz razkritja v okviru zakonskih izjem, vendar mu praviloma
daje diskrecijsko pravico, da ob upoštevanju določenih pogojev odloči, ali bo v
konkretnem primeru informacijo razkril ali ne. Organ ima pod določenimi pogoji možnost,
da razkrije konkretno informacijo, čeprav sodi pod izjemo oz. izjeme, določene z
zakonom. Možnost uporabe te diskrecijske pravice ni enaka pri vseh izjemah FOIA
(Mirković, 2003).
Zakonske izjeme FOIA so:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

informacije, ki predstavljajo skrivnost v interesu državne obrambe ali zunanje politike
in so posebej določene kot takšne ter dejansko in pravilno klasificirane na podlagi
kriterijev, opredeljenih z odredbo predsednika;
informacije, ki se nanašajo izključno na notranja personalna pravila in notranje
poslovanje organa;
informacije, ki so z drugim zakonom izrecno izvzete iz dolžnosti razkritja;
tržne skrivnosti ter tržne in finančne informacije;
memorandumi (zapisi/zaznamki) in dopisi znotraj organa ali med organi, ki v primeru
sodnega spora z organom po zakonu ne bi bili dostopni nasprotni stranki;
osebni, zdravstveni in podobni spisi, katerih razkritje bi nedvomno predstavljalo
neupravičeno poseganje v zasebnost posameznika;
dokumenti in informacije, sestavljeni za namene zagotavljanja uveljavljenja
zakonodaje;
informacije iz poročil o finančnih institucijah, ki jih je pripravil oziroma so bila
pripravljena v imenu ali za uporabo organa, odgovornega za reguliranje ali nadzor
finančnih institucij;
geološke in geofizične informacije in podatki o vrtinah v zvezi z eksploatacijo naravnih
virov (National Institute of Standard and Technology, 2006).

Iz naštetega je razvidno, da so izjeme dokaj podobne tudi slovenski ureditvi. Predvsem je
tako pri ameriški , kot pri slovenski ureditvi vidna zavzetost za obrambo države. Pri obeh
ureditvah je na prvem mestu varnost države in zaupni podatki posameznika.
Stroški posredovanja informacij javnega značaja vse zaračunavajo po nekem razumnem
standardu glede na kategorijo prosilca, in sicer je možna razvrstitev v tri kategorije:
•
•
•

prosilcem, ki iščejo informacije v izobraževalne in nekomercialne namene se
zaračunajo stroški zgolj za fotokopije po prvih 100 straneh;
prosilcem, ki iščejo informacije za komercialne namene se zaračunajo stroški za
iskanje dokumenta in reproduciranje (tiskanje, kopiranje ipd.);
prosilcem, ki ne padejo v nobeno od predhodnih kategorij, se zaračunajo stroški
iskanja dokumentov (le nad dve uri) in stroški fotokopij.

Prosilci lahko v svoji prošnji navedejo tudi znesek, do katerega so pripravljeni plačati
stroške. Če prosilec tega ne napiše, se šteje, da je pripravljen kriti stroške do 25 USD. Če
organ, ki mora posredovati informacijo, oceni, da bodo stroški višji, nato pismeno opozori
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prosilca in dokler ta ne poda svojega pristanka na višje stroške, postopek miruje. Možna
pa je oprostitev plačila stroškov, če gre za situacijo, ko prosilec izkaže, da bi bilo razkritje
podatkov v javnem interesu in bi v veliki meri pripomoglo k splošnemu razumevanju
postopkov in aktivnosti, ki jih vodi vlada in ne gre za podatke, ki bi bili v komercialnem
interesu prosilca (Ministrstvo za informacijsko družbo, 2004).
Tri ključne razlike med ZDA in EU so:
•
•
•

enostavnost dostopa do javnih informacij v ZDA;
relativno višji obseg proizvajanja informacij javnega značaja v ZDA, višja kakovost
proizvedenih javnih informacij;
nizki stroški povezani z dostopom in nadaljnjo uporabo informacij v ZDA (Deržek,
2004, str. 47).

6.2 FRANCIJA
V Franciji so informacije javnega značaja, ki nastanejo znotraj posameznega organa,
praviloma na voljo na njihovi spletni strani, obstaja pa tudi nekaj portalov, ki niso vezani
na noben konkreten organ, vendar pokrivajo specifično področje (MIP, IPMIT, 2003, str.
24).
Pravna ureditev področja IJZ v Franciji temelji na dveh zakonih: prvi zajema nominativne
dokumente, drugi pa ne-nominativne administrativne dokumente. Zakona dovoljujeta
zaračunavanje stroškov kopiranja dokumentov in ne predvidevata možnosti reprodukcije,
nadaljnjega posredovanja ali izrabe IJZ. Prosilcem so dosegljivi vsi podatki, razen tistih, ki
zadevajo notranje vladne načrte, zasebne podatke, nacionalno varnost, poslovne
skrivnosti in druge z zakonom zaščitene dokumente. Te omejitve so predpisane v Zakonu
o zaščiti podatkov. V Franciji področje informacij javnega značaja relativno dobro razvito
in urejeno (MIP, IPMIT, 2003, str. 24-25).

6.3 NEMČIJA
Nemčija ima federalno družbeno politično ureditev, ki dovoljuje decentralizacijo organov
po zveznih deželah. Tako obstajajo v Nemčiji velike razlike pri organizacijski strukturi
področja informacij javnega značaja po posameznih zveznih deželah in organih države.
Nemčija je edina članica EU, ki nima Zakona o prostem dostopu do informacij (FOI –
freedom of information). Obstaja sicer predlog zakona na nacionalni ravni iz leta 2000,
vendar do sprejema predloga ni prišlo (MIP, IPMIT, 2003, str. 26-27).
Raziskave kažejo, da je Nemčija na dobri poti, da dohiti trenutno stanje evropske
informacijske politike. Opaziti je vse večji pomen neformalnega sodelovanja med
agencijami in državljani. Skratka, dogajajo se bistvene spremembe v odnosih med upravo
in državljani. Odnos se seli od podrejenosti do povečane ljudskosti. Ti subtilni razvoji
kažejo možnost, da stojimo na pragu nove informacijske politike. Prvi znaki te drzne teze
so različne iniciative v stopnjah 'Bund' in 'Laender' za uveljavitev pravice dostopa do
informacij. Medtem ko večina teh pobud še vedno nima zadostne politične podpore, je
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Brandenburgu uspelo doseči preboj. V svoji ustavi je ustvaril splošno pravico dostopa do
informacij in uveljavil ustrezen zakon, ki izpolnjuje te obveznosti. Čeprav pa je pred njimi
še dolga pot, preden bo svoboda informacij postala lokalna (Wieland, 2012).

6.4 NIZOZEMSKA
Pravica javnosti do prostega dostopa do informacij javnih oblasti na Nizozemskem temelji
na Nizozemski ustavi. Sama Ustava sicer ne opredeljuje vsebinsko pravice kot takšne,
temveč zavezuje parlament, da z zakonom zagotovi odprtost delovanja vladnih institucij
pri izvrševanju njihovih dolžnosti (Nizozemska ustava, 110. člen). Krovni zakon, na tem
področju Zakon za promocijo odprtosti uprave (Web openbaarheid van bestuur -WOB), je
krovni zakon na preiskanem področju. Sprejet je bil leta 1978 ter stopil v veljavo leta
1980. Amandmaje Na posameznih ožjih upravnih področjih je dostop do določenih
informacij dodatno urejen s področno zakonodajo. Ti posebni zakoni prednostno urejajo
svoja področja (Mirković, 2003).
WOB zagotavlja prost dostop javnosti do informacij s področja delovanja izvršne oblasti,
tako na državni, kot tudi regionalni in lokalni ravni. K objavljanju in posredovanju
informacij zainteresiranim osebam, WOB zavezuje vsa nizozemska ministrstva, upravne
oblasti, pokrajine, občine ter tudi druge upravne oblasti, če so za njihovo delovanje
odgovorni organi sami (Mirković, 2003).
Določene informacije so organi zavezani objavljati samoiniciativno. Vselej, kadar je to v
interesu učinkovitega, demokratičnega vodenja oblasti, je organ dolžan objaviti
informacije o svoji politiki ter o njeni pripravi. Te informacije morajo biti posredovane
javnosti v razumljivi obliki in na način, da dosežejo čim večje število zainteresiranih oseb
ter v času, ki bo le-tem omogočil, da pravočasno seznanijo organ s svojimi pogledi.
Informacija se lahko pridobi tudi na zahtevo zainteresirane osebe. Prosilec informacije je
lahko katerikoli posameznik ali pravna oseba. Za vložitev zahteve za pridobitev informacije
prosilcu ni treba izkazati pravnega ali kakšnega drugega kvalificiranega interesa. Za
potrebe lastnega izvajanja WOB opredeljuje pojem upravne zadeve kot »zadevo,
pomembno za politike upravne oblasti, vključujoč pripravo in izvajanje (implementacijo)
teh politik«. Dokument pa opredeljuje kot pisno gradivo ali gradivo v drugi materialni
obliki, ki vsebuje podatke in se hrani pri organu (Mirković, 2003).
Organi v upravnem postopku, skladno z določili Splošnega zakona o upravi, obravnavajo
zahtevo za pridobitev informacij. Zahtevo lahko prosilec vloži ustno ali pisno. V njej je
potrebno podrobneje označiti informacijo, ki si jo prosilec želi pridobiti. Organ lahko
informacijo posreduje v obliki kopije ali na drug način, ki podaja dobesedno vsebino
informacije, tako da se prosilcu omogoči, da si napravi zapisek o vsebini informacije v
obliki povzetka vsebine informacije ali izvlečka vsebine informacije (Mirković, 2003).

31

6.5 PORTUGALSKA
Na Zeleni knjigi informacijske družbe (Green paper on information society), ki je bila
izdana aprila 1997, temelji organizacija področja informacij javnega značaja na
Portugalskem. Le ta predlaga, da je metode posredovanja administrativnih informacij in
dialog med državljani in državo potrebno transformirati v skladu z informacijskimi
tehnologijami. Da bi posameznikom in podjetjem zagotovili učinkovit dostop do informacij
v digitalni dobi, morajo biti pravni pogoji o dostopu do dokumentov prožni. Zelena knjiga
poudarja, da je transparentnost razpoložljivih vsebin po posameznih organih ključnega
pomena. Cilj Zelene knjige na področju IJZ je zagotoviti dostop do javnih informacij v
okviru centralnih, regionalnih in lokalnih administracij. Za zagotovitev dostopa do
administrativnih dokumentov v izvirni obliki, so potrebni ukrepi za doseganje skladnosti
organizacijske strukture s pravno podlago (MIP, IPMIT, 2003, str. 27-28).
Informacije javnega značaja na Portugalskem ločijo po statusu, in sicer na informacije za
državljane, ki so na voljo brezplačno, informacije za razvoj, ki so dosegljive po simboličnih
cenah ter informacije z dodano vrednostjo, ki so dosegljive po tržnih cenah. Področje
izrabe IJZ na Portugalskem ni pravno urejeno. Pristop k izrabi IJZ se razlikuje med
različnimi organi (MIP, IPMIT, 2003, str. 27-28).

6.6 ŠVEDSKA
Organizacija področja IJZ na Švedskem temelji na dveh načelih, ki si na prvi pogled
nasprotujeta – prost dostop do informacij in povrnitev stroškov posredovanja informacij.
Najstarejši zakon na svetu, ki opredeljuje to področje ima ravno Švedska in iz tega je
jasno razvidno, da ima tudi dolgo tradicijo zagotavljanja pravice dostopa do javnih
informacij svojim državljanom. Njihov Zakon o svobodi tiska izvira že iz leta 1766,
nazadnje pa je bil dopolnjen leta 1994. Ta zakon predpisuje, da morajo biti uradni
dokumenti brezplačno predloženi vsakomur, ki to zahteva, vendar se pojem uradnih
dokumentov nanaša na izredno ozko področje. Za večje dokumente lahko organ zahteva
tudi plačilo (MIP, IPMIT, 2003, str. 29-30).
V okviru EU izvaja Švedska daleč najvišje investicije v področje IJZ in dosega posledično
tudi najvišjo ekonomsko vrednost IJZ. Švedska tako največ investira v geografsko
področje, ki predstavlja 41% celotnih investicij v IJZ (MIP, IPMIT, 2003, str. 30).
Na švedskem je sam dostop brezplačen, fotokopija pa se zaračuna po fiksni tarifi. Organ
ni zavezan posredovati drugega kot tiskan dokument, če gre za podatke v elektronski
obliki ali kopije dokumentov. Sam dokument pa je lahko na razpolago na mestu hranjenja
(Ministrstvo za informacijsko družbo, 2004).
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6.7 VELIKA BRITANIJA
V Veliki Britaniji ureja dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi
javne oblasti, eden najbolj obsežnih zakonov o dostopu, to je Freedom of Information Act,
ki je bil sprejet leta 2000. Tudi ta zakon se nanaša na vse organe javne oblasti, ki so v
prilogi k zakonu taksativno našteti. Zakon deli izjeme na kvalificirane in absolutne izjeme,
ki so splošno in primerjalno gledano zelo obsežne. Pri prvih (npr. tajni in osebni podatki),
mora organ zavrniti dostop, pri drugih (npr. dokument, kjer je zajeta politika vlade na
določenem področju) pa organ zavrne dostop le v primeru, če javni interes, ki narekuje
dostop, ne presega javnega interesa, ki narekuje zavrnitev interesa. Tudi po tem zakonu
se postopek začne z zahtevo zainteresirane stranke, kjer zahteva pravnega interesa ni
pogoj. Zoper negativno odločbo lahko prosilec zahteva varstvo pred posebnim
Informacijskim Tribunalom, nato pa še sodno varstvo. Zakon je bil deležen velikih kritik,
saj naj ne bi bil zadosten, poleg tega pa naj bi bil šibkejši kot že obstoječa zbirka primerov
iz prakse (Deržek, 2004, str. 46).

6.8 KANADA
Preden naredi organ kopije mora biti ustrezen znesek plačan, enako velja za pretvorbo v
drugo obliko (papirna – elektronska ali obratno). Predstojnik organa lahko odloči tudi
plačilo predujma preden začne organ s pripravo informacij. Lahko se zahteva tudi plačilo
delovnih ur za iskanje in pripravo podatkov ali dokumentov za posredovanje (Ministrstvo
za informacijsko družbo, 2004).

6.9 MEHIKA
Stroški posredovanja informacij v Mehiki ne smejo preseči dejanskih stroškov materialov,
ki so bili uporabljeni za posredovanje informacij, pri tem pa se mora organ, ki informacije
posreduje, truditi, da stroške zmanjša na minimum (Ministrstvo za informacijsko družbo,
2004).

6.10 BOLGARIJA
Sam dostop do informacij je brezplačen, vendar stroški posredovanja informacij ne smejo
presegati dejansko nastalih stroškov. Tudi popravki ali dopolnitve posredovanih informacij
so brezplačni. Če prosilec ne plača predvidenega stroška, izgubi pravico do pridobitve
informacije v tem postopku, in tako mora za informacijo ponovno zaprositi (Ministrstvo za
informacijsko družbo, 2004).
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7 SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST – OBČINE
ZDIJZ v 1. členu določa, da mora biti vsakomur omogočen dostop do informacij javnega
značaja in ponovna uporaba informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni
organi,
organi lokalnih
skupnosti,
javne
agencije,
javni
skladi
in
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Pri izdelavi
diplomske naloge sem se še posebej osredotočila na razmerje med občino in
informacijami javnega značaja.
Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje teritorialni element (lokalno skupnost),
funkcionalni element (svoje lastno delovno področje), materialno-finančni element (lastna
materialna in finančna sredstva), organizacijski element (opravljanje nalog neposredno ali
po svojih organih) in pravni element (lastnost pravne osebe). Prišteti je potrebno še
lokalno zavest, ki je pomembna za uresničevanje lokalne samouprave. Kaže se v občutku
pripadnosti in medsebojne solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti in v možnosti njihove
javne uveljavitve (Vlaj, 2006, str. 15).
Država je najbolj samoupravna, saj je neodvisna od kogar koli, ker ima samo ona moč, da
vsili svoje odločitve proti komurkoli znotraj nje. Vse druge družbene skupnosti v državi
črpajo svoje pravice do samouprave iz države, katera jim lahko prepusti pravico, da o
določenih zadevah samostojno odločajo. Javno samoupravo sestavlja sistem
samoupravnih družbenih skupnosti, ki črpajo svojo samoupravo iz najširše družbene
skupnosti. Pri tem ima vsaka samoupravna skupnost svoje lastno področje dejavnosti, v
katero drugi ne morejo posegati od zunaj (Bučar v: Vlaj, 2006, str. 15).

7.1 USTAVNE DOLOČBE
URS, ki je kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel uvedla lokalno samoupravo,
vsebuje veliko določb, ki se neposredno ali posredno nanašajo na omenjeno področje.
Tako ustava v 9. členu prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo. V
44. členu ustave je državljanom zagotovljena ustavna pravica, da v skladu z zakonom
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev.
Prebivalci po ustavi uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih. To nam zagotavlja 138. Člen (Vlaj, 2001, str. 10).

»Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih skupnostih.«
(Ustava RS, 138. člen)
Na podlagi tega člena, pa je popolnoma primerno, da izpostavim še 143. člen ustave,
kateri nam omogoča največ tem za diskusijo. Mnenja glede tega člena, so od strokovnjaka
do strokovnjaka različna. Na podlagi tega člena potekajo široke strokovne in politične
razprave. Člen predlaga za povezovanje občin v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi
pokrajine. Dejstvo je, da v vsem tem času (od ustanovitve občin) njihovo povezovanje
pokrajine ni uspelo.
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»Razlogov je več, eden od njih je tudi neustrezna podlaga v ustavi.« (Vlaj, 2001, str. 10)
Vse od 138. člena pa do 144. člena nam URS predstavlja bistvene lastnosti lokalne
samouprave.
K temu je na mestu dodati, da je v 4. in 7. alineji prvega odstavka 160. člena ustave
določeno, da Ustavno sodišče Republike Slovenije odloča o skladnosti predpisov lokalnih
skupnosti z URS in zakoni, ter o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi
skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi (Katalog pristojnosti občin, 2012).

»Glede ustavnopravne ureditve lokalne samouprave v Sloveniji kaže opozoriti na nekatere
specifične rešitve: 1) ustava postavlja dokaj ostro ločnico med državno oblastjo in lokalno
samoupravo, saj določa, da se v občini praviloma opravljajo samo naloge lokalne
samouprave, država pa lahko nanjo prenese državne naloge samo, če se občina s tem
strinja - to v bistvu pomeni, da se mora država o tem »pogajati« z vsako občino posebej,
2) za širše samoupravne lokalne skupnosti (pokrajine) je značilno, da so prostovoljne
oblike povezovanja, ki jih ustava dopušča in ne »zapoveduje«, saj nastanejo na osnovi
odločitve oziroma sporazuma občin, država pa nato v sporazumu z njimi prenese nanje
določene zadeve iz državne pristojnosti.« (Inštitut za lokalno samoupravo in javna
naročila Maribor, 2011)
Vse od ratificiranja ustave 23. decembra 1991, pa do danes, april 2012, se je ustava
spremenila le petkrat. Spremenila se je v nekaj členih, znotraj posameznih desetih
sklopov. Zadnja sprememba je bila ravno v petem sklopu, v katerega se uvrša lokalna
samouprava. 27. junija 2006 so se spremenili 121., 140., in 143. členi. Sloveniji je ta
sprememba omogočila regionalizacijo po pokrajinah (Wikipedija, 2012).
Med lokalne skupnosti uvrščamo tudi pokrajine. Po nekdanji ustavni ureditvi so lahko
pokrajine ustanavljale samo občine. Po sedanji ustavni ureditvi ustanavlja pokrajine
državni zbor z zakonom.

35

8 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
Lokalno samoupravo pojmujemo kot sistem urejanja krajevnih in lokalnih zadev
neposredno po prebivalcih in prek njihovih predstavnikov v lokalnih predstavniških
organih.
Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine. Slednje v okviru ustave in zakonov
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge. Le-te se nanje
prenašajo z zakoni. Ob navedenem pa lahko država z zakonom prenese na občino
opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, po predhodnem soglasju občine, če za
to zagotovi tudi sredstva (Katalog pristojnosti občin, 2012).

»Občine so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja.« (ZLS, 7. člen)
»Financirajo se iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne
morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna
sredstva država.« (ZLS, 8. člen)
Po naši ustavi občine ustanavlja državni zbor z zakonom po predhodno opravljenem
referendumu. Na referendumu se ugotavlja voljo prebivalstva po ustanovitvi občin. Po
drugi strani izid referenduma za državni zbor ni zavezujoč. V tem pomenu ga označujemo
z posvetovalnimi oz. svetovalnimi (konzulativnim) referendumom (Katalog pristojnosti
občin, 2012).
Osebe, ki imajo na območju samoupravne lokalne skupnosti stalno prebivališče, so
članioz. občani samoupravne lokalne skupnosti. Občani odločajo o zadevah občine preko
svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno, na podlagi neposredne,
enake in splošne volilne pravice. Ob navedenem pa o zadevah lokalne samouprave
odločajo tudi neposredno na svojih zborih, referendumih in preko ljudske iniciative
(Katalog pristojnosti občin, 2012).
Ime in sedež vsake občine je določen v zakonu, volja prebivalcev o tem pa se pred tem
ugotovi z referendumom. Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega naselja v
občini, lahko tudi po krajinskem imenu, vendar je potrebno upoštevati zgodovinski in
prometni vidiki ter ustaljene splošne krajinske oznake. Kot sedež občine se praviloma
določi središčno naselje. Občina ima tudi pravico do uporabe lastnega grba in zastave ter
ima svoj pečat (Katalog pristojnosti občin, 2012).

»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva
in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave,
ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. Zaradi
predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja svojih interesov se povezujejo v združenja. Občine, njihove zveze in
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združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi
organizacijami lokalnih.« (ZLS, 6. člen)
V svetu veljajo krajevne in lokalne zadeve v različnih lokalnih skupnostih, med katerimi so
najštevilnejše in najznačilnejše občine, in to vse od mestnih (urbanih) občin do manjših
podeželskih občin (ruralnih), ki so še posebej značilne za srednjeevropske države. ZLS
omenja načeloma tri vrste občin, in sicer navadne oz. vaške občine, mestne občine in
občine s posebnim statusom občine. V Sloveniji je trenutno 211 občin, od katerih je 11
mestnih. Največja mestna občina je Ljubljana, ki ima 280.000 prebivalcev, takoj za njo je
občina Maribor s 115.000 prebivalcev, vse ostale pa imajo 50.000 ali manj prebivalcev
(Katalog pristojnosti občin, 2012).
Občina predstavlja samostojno gospodarsko enoto, katere osnova je njeno lastno
premoženje. Sestavljajo jo: nepremične stvari, premične stvari, pravice in denarna
sredstva. Pri nepremičnem premoženju je poleg zemljišč in stavb pomembno predvsem
lastništvo infrastrukturnih objektov. Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine, ki ga sestavljata bilanca
prihodkov (v njej so izkazani vsi prihodki po virih in vrstah) in odhodkov (prikazani so v
skupnih zneskih po posameznih namenih) ter račun financiranja. Med odhodki proračuna
se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. V proračunski bilanci občina
izkazuje svoje premoženje. Na koncu leta sprejme občinski svet zaključni račun proračuna
za preteklo leto, prav tako sprejme tudi premoženjsko bilanco občine. To se zgodi 31.
Decembra, ko se sprejme zaključni račun (Inštitut za lokalno samoupravo in javna
naročila Maribor, 2011).

8.1 OBČINA IN ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
Z uveljavitvijo ZDIJZ se je v delo slovenskih občin vnašala vrsta novosti. Namen zakona je
zagotoviti javnoin odprto delovanje (občinskih) organov ter omogočiti uresničevanje
pravice posameznikov in pravnih oseb, da na svojo zahtevo dobijo katerokoli informacijo
javnega značaja, in to brezplačno (Brezovnik in Lesjak, 2003, str. 175).
Državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, nosilce javnih pooblastil in
izvajalce javnih služb zakon zavezuje k objavljanju informacij javnega značaja. Od
naštetih sklopov zavezancev so občine, organi lokalne skupnosti, zajete v celoti, pri čemer
bodo morale upoštevati številne izvajalce javnih služb, ki so kakorkoli z njo povezani, in
sicer v primeru, da je soustanoviteljica zavezanca po zakonu, ali da je podelila koncesijo
za opravljanje javne službe. Lahko se zgodi, da bo v teh primerih občina nastopila kot
svetovalni organ za razreševanje obveznosti izvajalcev javnih služb po ZDIJZ (Brezovnik in
Lesjak, 2003, str. 176).
V poglavju Katalog informacij javnega značaja sem navedla informacije, katere mora
organ posredovati v svetovni splet kot informacije javnega značaja. Prva točka 10. člena

37

določa prečiščena besedila predpisov ki se nanašajo na delovno področje organa. Sem
spadajo predpisi Republike Slovenije, Evropske skupnosti in predpisi občin, pri čemer
morajo biti povezani z državnim registrom predpisov na spletu. Zakon poudarja, da je
potrebno objavljati prečiščena besedila, torej ni dovolj, da se objavljajo le predpisi o
spremembah, ampak so vanj vključeni popravki. Pri tem ločimo uradna in neuradna
prečiščena besedila. Tako je občinski svet po tem zakonu zavezan na spletnih straneh
objavljati prečiščena besedila. Poudariti je potrebno, da vpis uradnega ali neuradnega
prečiščenega besedila v Uradnem listu predstavlja dokaj velik finančni izdatek. V primeru
organov lokalnih skupnosti (še posebej pri manjših občinah) se smiselno pojavlja ideja, da
občine zaradi znižanja stroškov, racionalizacije postopkov in preprečevanja napak pri
prečiščevanju besedil ter pri njihovi objavi to prepustijo pravnim strokovnjakom oz.
strokovnjakom z informacijskega področja. V drugi točki so navedeni programi, strategije,
stališča, mnenja, študije in drugi podobni dokumenti, ki se nanašajo na delovno področje
organa. Če so vsi javno pomembni tudi za razne nosilce javni služb, jih morajo le-ti tudi
objavljati. Pri občinah so s tem mišljeni tisti dokumenti, ki vplivajo na aktivnosti, razvoj in
prihodnost občine kot razni prostorski plani, načrti, komunalne študije, kulturni,
izobraževalni programi in podobna dokumentacija (Brezovnik in Lesjak, 2003, str. 177).
Če povzamemo, so organi lokalnih skupnostih (občine) dolžni objavljati vse informacije iz
naštetih sklopov, razen objave upravnih storitev, ki so v domeni upravnih enot. Lahko
poudarimo, da je pred občinami kot nosilkami lokalne samouprave na slovenskem
odgovorna naloga omogočiti občanom in širši civilni družbi dostop do informacij javnega
značaja. Dostop mora biti brezplačen, spodbuja pa se, da je objavljen na spletnih straneh
občine (Brezovnik in Lesjak, 2003, str. 178).

8.2 OBVEZNOSTI OBČIN PO ZDIJZ
Vzpostavitev ustreznih postopkov in izdelava aktov
•
•
•

•

Občina je določiti eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
javnega značaja (ZDIJZ, 8. člen).
Občina mora po tem, ko dobi zahtevo za dostop do določene informacije, s to
zahtevo postopati po določilih splošnega upravnega postopka.
občina mora v z zakonom določenih primerih dostop do zahtevane informacije zavrniti
(ZDIJZ, 6. člen), ali pa omogočiti delni dostop do zahtevane informacije (ZDIJZ, 7.
člen). O tem, ali bo občina dostop do informacije javnega značaja omogočila ali ne,
mora izdati pisno upravno odločbo;
Občina mora na primeren način objaviti stroškovnik ter ga dati na vpogled vsakemu
prosilcu. Omenjeni stroškovnik predpiše vlada in na podlagi njega občina zaračunava
materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja. Omenjeni stroškovnik
je občina zavezana objaviti v roku enega meseca po njegovi uveljavitvi (Brezovnik in
Lesjak, 2003, str. 178).
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Izdelava katalogov informacij javnega značaja in poročil
•

•

Občina je dolžna redno vzdrževati, javno objavljati uradno glasilo občine, svetovni
splet ter dati prosilcu na vpogled, po vsebinskih sklopih, urejen katalog informacij
javnega značaja, s katerim razpolaga (ZDIJZ; 8. člen). Kataloge informacij javnega
značaja mora pripraviti v roku enega leta po tem, ko vlada s podzakonskim aktom
določi vrste informacij, način priprave in posredovanja vrste informacij le-teh v
svetovni splet.
do vsakega 31. januarja, je občina vladi dolžna pripraviti letno poročilo o izvajanju
zakona za preteklo leto in ga tudi predložiti (Brezovnik in Lesjak, 2003, str. 179).
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9 ZAHTEVE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V LETU 2011
Dejansko število zahtev za leto 2011, ki so jih v svojih poročilih navedli organi, je 89.747.
Od tega števila je bilo kar 80.815 vseh zahtev vloženih na Geodetsko upravo Republike
Slovenije. Številka, ki ostane, je 8932, kar nam predstavlja število vloženih zahtev ZDIJZ
za državne organe in občine v letu 2011. Od tega je 8737 (97,82%) vseh zahtev za
dostop do informacij in 195 (2,18%) zahtev za ponovno uporabo podatkov javnega
sektorja. V primerjavi z letom 2010, je bilo v letu 2011 za dostop do IJZ skupaj vloženih
2,92% več zahtev in 36,06% manj zahtev za ponovno uporabo (Generalni sekretariat
vlade Republike Slovenije, 2012, str. 8).
Tabela 1: Status vloženih zahtev

Status rešitve

V % za 2011

V % za 2010

Ugodno rešeno

82,6%

78,62%

Delno rešeno

5,61%

približno enako

V celoti zavrnjeno

5,47%

6,77%

Drugo

6,3%

ni podatka

Vir: Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije (2012, str. 8)
Od skupno 8932 vloženih zahtev je bilo 7378 zahtev v celoti rešenih ugodno, to pomeni,
da so prosilci zahtevane informacije prejeli v celoti. Delno ugodenih je bilo 501 zahtev in
489 zahtev v celoti zavrnjenih. Preostalih 564 (6,31%) zahtev pa je bilo zavrženih,ali so
od njih odstopili, ali so bili postopki ustavljeni, lahko pa so bile še31. decembra 2011 v
postopku reševanja. V primerjavi z letom 2010 se je odstotek v celoti ugodenih zahtev
zmanjšal za 3,98%, delež delno ugodenih zahtev je ostal približno enak in delež v celoti
zavrnjenih zahtev je višji za 1,3 odstotne točke (Generalni sekretariat vlade Republike
Slovenije, 2012, str. 8).
Tabela 2: Status odločb Informacijskega pooblaščenca

Status odločbe

V % za 2011

Pozitivno rešena

31,72%

Delno ugodena

18,62%

Zavrnjena

8,97%

Vir: Generalni sekretariat vlade republike Slovenije (2012, str. 8)
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Zoper odločitve oz. ravnanje organov v zvezi z zahtevami po ZDIJZ je bilo skupaj vloženih
243 pritožb. Po podatkih, ki so jih navedli državni organi in občine, je bilo v preteklem letu
izdanih 145 odločb Informacijskega pooblaščenca, od tega je bilo 46 pritožb ugodno
rešenih, 27 delno ugodenih pritožb, 59 zavrnjenih pritožb oz. potrjenih odločitev
prvostopenjskega organa. Bilo je kar 13 zavrženih pritožb s strani Informacijskega
pooblaščenca. V primerjavi z letom 2010, ko je bilo, po podatkih iz poročil organov,
izdanih 129 odločb Informacijskega pooblaščenca, se je delež le-teh v preteklem letu
povečal za 12,40% (Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije, 2012, str. 8).
Tabela 3: Status odločb Upravnega sodišča

V številki za
2011

Status odločb
Ugoditve

18

Upravni spor

13

Vir: Generalni sekretariat vlade republike Slovenije (2012, str. 8)
V letu 2011 je Upravno sodišče izdalo 40 sodnih odločb v zvezi z dostopom do informacij
javnega značaja. Sodišče je sodbi ugodilo v 18 primerih, vendar od tega v 2 zadevah le
delno. Upravni spor s strani državnih organov in občin, kateri so zavezani za poročilo, je
bil sprožen v 13 primerih. V primerjavi z letom 2010 se je povečalo število upravnih
sporov, od tega tudi sproženih upravnih sporov s strani zavezanih organov (Generalni
sekretariat vlade Republike Slovenije, 2012, str. 8).
Tabela 4: Odstotek organov, ki so oddali poročila

Organ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

100%

100%

99,7% 98,7%

Državni
organi

52,7%

27,1% 62,5% 62,3% 99,4%

Občine

25,9%

26,9% 46,3% 44,1% 89,5% 96,7% 98,6%

Skupaj

40,7%

27,0% 56,2% 55,0% 95,4% 98,7% 99,4% 99,4% 99,1%

99%

98,6%

Vir: Generalni sekretariat vlade republike Slovenije (2012, str. 31)
Za leto 2011 je poročila oddalo 99,1% vseh zavezanih organov, kar pomeni 0,3% manj
kot leta 2010. Kljub temu je iz tabele razvidno, da se od leta 2007 ohranja napredek pri
odgovornosti organov, in da izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti glede predložitve
poročila, saj je bil odstotek oddanih poročil za leto 2007 višji za več kot 40% glede na leto
prej. Le z zbranimi podatki večine organov lahko ministrstvo ugotovi dejansko stanje na
področju dostopa do informacij javnega značaja. Za organe, ki poročila niso posredovali,
je ministrstvo Inšpektoratu za javno upravo predlagalo uvedbo prekrškovnega postopka
na podlagi 39. člena ZDIJZ (Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije, 2012, str. 8).
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Ravno na podatkih iz zgornje tabele pa je nastal moj naslov diplomske naloge. Pri
opravljanju študijske prakse na občini, sem ugotovila, da tudi občina, v kateri imam
naslov stalnega prebivališča, ni imela urejenega področja informacij javnega značaja vse
do 26.9.2011, ko je bilo inšpekcijsko nadzorstvo končano. V prilogi 1 je primer
inšpekcijskega nadzorstva v občini Prebold.
Tabela 5: Odstotek vloženih pritožb Informacijskemu pooblaščencu

občine
v%

Državni
organi v %

SKUPAJ
v številki

17,70%

82,30%

243

Št. vloženih pritožb IP zoper odločbo oz. sklep
o zavrženju

7,82%

55,97%

155

Št. vloženih pritožb zaradi molka organa

9,05%

20,16%

71

Št. vloženih pritožb, ker posredovana
informacija ni IJZ, katero je prosilec zahteval

0,82%

1,23%

5

Št. vloženih pritožb, ker IJZ
posredovana na zahtevan način

0,00%

1,23%

3

0,00%

3,70%

9

% vseh vloženih pritožb IP

ni

bila

Št. vloženih pritožb IP zoper stroške postopka

Vir: Generalni sekretariat vlade republike Slovenije (2012, str. 41)
Od vseh 243 vloženih pritožb je bilo 200 pritožb, kar predstavlja večino, vloženih na
odločitve državnih organov in 43 zoper odločitve občin. Od tega je bilo zoper odločbo
(delno ali v celoti zavrnjene zahteve) oz. sklep o zavrženju vloženih 155 pritožb. Zoper
molk organa je bilo vloženih 71 pritožb, 5 pritožb v primeru, ko IJZ ni bila posredovana na
zahtevan način in 3 pritožbe v primeru, ko posredovana informacija ni bila informacija,
katero je prosilec zahteval. Proti stroškom postopka je bilo vloženih 9 ( 3,7%) pritožb. V
primerjavi z letom 2010, ko je bilo skupno vloženih 212 pritožb zoper odločitve organov,
se je število pritožb v letu 2011 povečalo za 14,62%. Za 8,13% točk se je povečalo število
pritožb zoper sklep o zavrženju. Za 11,83% točk pa se je znižalo število pritožb v vseh
primerih, ko ni bila izdana odločba o zavrženju (Generalni sekretariat vlade Republike
Slovenije, 2012, str. 41).
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Tabela 6: Število zaračunanih dostopov IJZ v občinah

V občinah

Dostop do IJZ

Število zaračunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ v preteklem letu
Obseg zaračunanih materialnih stroškov za dostop do IJZ

22
1.493,52 EUR

Višina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaračunavanju cene pri
ponovni uporabi IJZ

/

Minimalni zaračunani znesek

10,32 EUR

Maksimalni zaračunani znesek

718,08 EUR

Vir: Generalni sekretariat vlade republike Slovenije (2012, str. 50)
V preteklem letu je bilo s strani 13 občin zaračunanih 22 dostopov in noben primer
ponovne uporabe v pridobitveni namen. Seštevek skupnih zaračunanih materialnih
stroškov za dostop znaša 1.493,52 EUR. Maksimalni zaračunani znesek pri običajnem
dostopu v letu 2011 je znašal 718,08 EUR, minimalni zaračunani znesek pa 10,32 EUR,
medtem ko je v letu 2010 minimalni znesek znašal 11,28 EUR in maksimalni kar 900 EUR.
V primerjavi z letom 2010 so občine v letu 2011 zaračunale 8 dostopov manj. Leta 2010
so občine navedle tudi 1 primer zaračunane ponovne uporabe podatkov v pridobitveni
namen. Seštevek skupnih zaračunanih materialnih stroškov je bil v primerjavi z letom
2010 v preteklem letu manjši za 213,77 EUR (Generalni sekretariat vlade Republike
Slovenije, 2012, str. 50).
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10 ANALIZA RAZISKOVANJA
Analizo raziskovanja sem opravljala med 23. julijem in 3. avgustom. Prebrskala sem
spletne strani vseh enajstih mestnih občin: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. Pri mestnih občinah
me je zanimala potrditev ali zavrnitev zastavljene hipoteze 1. Pregledala sem, ali imajo
vse občine svetovno dostopen katalog informacij javnega značaja.
Ostale občine, ki so mi pomagale pri overovitvi hipotez so bile občine, katere spadajo pod
celjsko regijo. To so občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško,
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice,
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. Tako kot
mi je zagotovila odgovorna oseba na inšpektoratu za javno upravo, so imele vse
omenjene občine spletno dostopen katalog informacij javnega značaja.
Pri raziskavi sem ugotovila, da imajo občine na spletni strani, različen dostop do kataloga
informacij javnega značaja, kar lahko predstavlja za upravičenca težavo. Nekatere ga
imajo skritega med drugimi ponujenimi informacijami (npr. občina Braslovče). Menim, da
bi morale imeti občine logotip kataloga informacij javnega značaja na istem mestu. Tako
bi bil upravičencem omogočen lažji in hitrejši dostop. Hkrati pa menim, da bi bilo
pametno, če bi se izoblikoval nek vzorec, po katerem bi imeli vsi organi enako izoblikovan
katalog informacij javnega značaja. V zdajšnjih razmerah smo lahko priča veliki količini
neurejenih in nepreglednih katalogov.
Prav tako pa sem opazila pomanjkanje datumov. Pri nobenem katalogu informacij javnega
značaja nisem opazila, da bi bil kje zapisan datum zadnje objave v katalogu. Pri moji
raziskavi mi je to predstavljal velik problem, saj nisem vedela, ali so podatki ažurni.
Posebna težava je pri informacijah, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat. Skoraj
prepričana sem, da občine teh podatkov ne popravljajo ažurno. Menim, da so občine
objavile informacije, ki so bile do tistega dne, ko so jih objavile, zahtevane najmanj
trikrat, sedaj pa ne jim ne namenjajo nobene večje pozornosti. Pri tem so izvzete občine,
katere so urejanje kataloga prepustile Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor – Lex localis. Informacije, katere so prosilci zahtevali najmanj trikrat, imajo občine
s povezavo na Lex localis odlično predstavljeno. Poleg vsake navedene informacije je
zraven napisano še število, kolikokrat je bila informacija zahtevana oziroma posredovana.
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10.1 GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV
H1: Predpostavljam, da imajo mestne občine na spletu dostopen katalog informacij
javnega značaja.
Grafikon 1: Dostopnost kataloga informacij javnega značaja v mestnih občinah

Vir: lasten
Po pregledu spletnih strani mestnih občin, sem ugotovila, da imajo vse mestne občine
svetovno dostopen katalog informacij javnega značaja. Mestna občina Ptuj in mestna
občina Kranj imajo katalog informacij javnega značaja urejen preko Inštituta za lokalno
samoupravo in javna naročila Maribor – Lex Localis.

H2: Menim, da imajo vzorčne občine svetovno dostopen katalog informacij javnega
značaja
Grafikon 2: Dostopnost kataloga informacij javnega značaja v vzorčnih občinah

Vir: lasten
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Iz zgornjega grafikona je razvidno, da ima 95% vseh vzorčnih občin javno dostopen
katalog informacij javnega značaja. Med vzorčne občine so vpete občine: Bistrica ob Sotli,
Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška
Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje,
Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. V času izvedbe raziskave samo ena občina ni imela
spletno dostopnega kataloga informacij javnega značaja. To je občina Dobje, kateri ni
delovala spletna stran, kot tudi ne sama povezava na katalog informacij.

H3: Menim, da imajo vse mestne občine in več kot polovica občin celjske regije,
objavljena javna naročila in vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali
najmanj trikrat.
Grafikon 3: Objava javnih naročil v vzorčnih občinah

Vir: Lasten
Pri pregledu spletnih strani vzorčnih občin sem ugotovila, da ima 50%, to pomeni 10
občin, popolnoma pregleden dostop do javnih naročil. To so občine: Braslovče, Dobrna,
Polzela, Prebold, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik, Zreče in Žalec.
Občine Vransko, Vitanje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Radeče, Kozje, Bistrica ob
Sotli in Dobje (onemogočen dostop do spletne strani) v svojem katalogu nimajo
objavljenih javnih naročil.
Ostanejo še 3 občine, katere imajo dostop do javnih naročil urejen le deloma. Občina
Podčetrtek ima samo eno javno naročilo, objavljeno 10.6.2011. Glede na datum objave
predvidevam, da občina nima ustrezne ažurnosti na tem področju. V isto skupino lahko
uvrstim tudi občino Tabor. Občina Laško pod omenjeno rubriko iskalca brez povezave
samo usmerja pod rubriko »obvestila«. Ker pa so ostala obvestila druge narave, je zadeva
za moje raziskovano področje dokaj nepregledna.
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Grafikon 4: Objava javnih naročil v mestnih občinah

Vir: Lasten
Po pregledu spletnih strani mestnih občin v Republiki Slovenije, sem ugotovila, da Mestna
občina Murska sobota, Novo mesto in Slovenj Gradec nimajo ustrezno objavljenih javnih
razpisov in naročil. Ostale mestne občine imajo predstavitev tega področja odlično
dostopno in ažurno urejeno.
Grafikon 5: Dostopnost informacij javnega značaja v vzorčnih občinah, ki so jih prosilci
zahtevali najmanj trikrat

Vir: Lasten
Iz grafikona je razvidno, da je več kot polovica pregledanih občin ima objavljene
informacije, ki so jih prosilci zahtevali. To so občine: Braslovče, Dobrna, Kozje,
Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje,
Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. Večinoma se te zahtevane informacije nanašajo na plače
občinskih uslužbencev, denarnih nadomestil pri novorojenčkih, glede brezplačnih
objavljanj reklamnih plakatov in o vprašanjih glede stalnega prebivališča v občinah. Na
območju žalske regije, pa se je pojavila porast vprašanj glede kanalizacijske infrastruktur.
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Občine Bistrica ob Sotli, Dobje, Prebold, Radeče in Slovenske Konjice navedenih informacij
nimajo objavljenih. Večina omenjenih občin se sklicuje na to, da zahtev za posredovanje
informacij ni bilo. To se mi zdi popolnoma nerealno, saj sem v času opravljanja študijske
prakse tudi sama morala prosilcu posredovati kakšno informacijo, ki je bila javnega
značaja. Prav tako se mi zdi vidna neažurnost (delno dostopno) pri občini Laško in občini
Šentjur. Slednja ima navedeno samo eno informacijo, občina Laško pa samo dve.
Grafikon 6: Dostopnost do informacij javnega značaja v mestnih občinah, ki so jih
prosilci zahtevali najmanj trikrat

Vir: Lasten
Mestna občina Slovenj Gradec je edina od mestnih občin, ki nima ažurnega posredovanja
informacij javnega značaja, katere so prosilci zahtevali najmanj trikrat. Ta občina v
katalogu navaja samo zapisnik, kar pa se mi ne zdi, da bi lahko bila edina informacija, ki
bi jo upravičenci zahtevali najmanj trikrat. Ostale mestne občine imajo to področje dobro
pokrito.
Grafikon 7: Prečiščena besedila predpisov v mestnih občinah, ki se nanašajo na
delovno področje organa

Vir: Lasten
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Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa nima dostopno
samo mestna občina Maribor. Na dan, ko sem raziskavo izdelovala, povezava z državnim
registrom ni delovala.
Grafikon 8: Prečiščena besedila predpisov v vzorčnih občinah, ki se nanašajo na
delovno področje organa

Vir: Lasten
Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa nimata
dostopno občina Dobje, kateri v času raziskave spletna stran ni delovala, in občina
Dobrna. Vse ostale občine imajo pregledno objavljena uradna prečiščena besedila.
Grafikon 9: Objava strateških in programskih dokumentov v mestnih občinah

Vir: Lasten
Strateške in programske dokumente ima objavljenih sedem mestnih občin. Mestna občina
Maribor, Nova Gorica, Koper in Slovenj Gradec teh dokumentov nimajo objavljenih. Ostale
štiri mestne občine, imajo strateške in programske dokumente pregledno objavljene.
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Grafikon 10: Objava strateških in programskih dokumentov v vzorčnih občinah

Vir: Lasten
Več kot polovica vzorčnih občin ima objavljene strateške in programske dokumente. Na
spletnem katalogu informacij javnega značaja nimajo objavljenih strateških in
programskih dokumentov občine Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Radeče, Šmarje pri
Jelšah, Tabor in Vojnik. Vseh ostalih sedem občin ima strateške in programske dokumente
objavljene.
Grafikon 11: Objava predlogov predpisov v mestnih občinah

Vir: Lasten
Pri tej raziskavi so razlike minimalne. Samo šest občin ima objavljene predloge predpisov.
To so občine Maribor, Velenje, Ptuj, Koper, Kranj in Novo mesto. Pri tem je treba omeniti,
da imata Mestna občina Novo mesto in Maribor objavljena samo gradiva sej Mestnega
sveta. Ostalih pet občin nima objavljenih predlogov predpisov. Mestna občina Novo mesto
ima napisano, kje podatke najdeš, vendar do tja nima povezave.
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Grafikon 12: Objava predlogov predpisov v vzorčnih občinah

Vir: Lasten
Iz grafikona je razvidno da zelo malo število vzorčnih občin objavlja predloge predpisov,
programov in drugih podobnih dokumentov. Večina občin ima objavljena gradiva sej
občinskega sveta, vendar do gradiva nima ustrezne povezave. Pregledne predloge imajo
objavljene samo občine Laško, Šentjur, Štore, Vransko in Zreče. Na spletni strani občine
Žalec
pa
povezava
ni
delovala.
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10.2 OVREDNOTENJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ
H1: Mestne občine imajo na spletu dostopen katalog informacij javnega značaja.
Hipoteza je po pregledu popolnoma potrjena. Vse mestne občine (Celje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in
Velenje) imajo svetovno dostopen katalog informacij javnega značaja. Sama menim, da
ima najbolj pregleden katalog informacij javnega značaja Mestna občina Ljubljana.

H2: Vzorčne občine imajo svetovno dostopen katalog informacij javnega značaja.
Hipoteza je ovržena. Vse občine, razen občine Dobje, imajo svetovno dostopen katalog
informacij javnega značaja. Spletna stran in povezava na katalog informacij javnega
značaja nista obratovali, zato je bil dostop onemogočen.

H3: Vse mestne občine in več kot polovica občin celjske regije ima objavljena javna
naročila in vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat.
Hipotezo zavračam. Javna naročila ima objavljenih samo osem mestnih občin. Ravno tako
tudi nimajo vse mestne občine objavljene informacije, ki so jih prosilci zahtevali najmanj
trikrat. Teh informacij nima objavljenih Mestna občina Slovenj Gradec.
Po pregledu spletnih strani sem ugotovila, da ima od dvanajstih občin deset občin
popolnoma urejen dostop do javnih naročil, kar pa ne predstavlja polovice.
Zadnji del hipoteze pa je potrjen. Več kot polovica pregledanih občin ima objavljene
informacije, ki so jih prosilci zahtevali.

H4: Urejenost dostopa do informacij javnega značaja je tudi po drugih vzorčnih državah
(Združene države Amerike, Francija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Švedska, Velika
Britanija) novost. Vse omenjene države imajo enoten zakon, ki ureja področje informacij
javnega značaja.
Hipotezo zavračam. Nemčija nima enotnega zakona, ki bi urejal področje informacij
javnega značaja. Vse ostale raziskane države imajo ta zakon.
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11 ZAKLJUČEK
Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je do uveljavitve Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja bila skorajda neuporabljena. Zakon je zajel vse tri
veje oblasti v Sloveniji – zakonodajno, sodno in izvršilno, prav tako je obvezujoč za
občine, izvajalce javnih služb in nosilce javnih pooblastil. Osrednji cilj ZDIJZ je realizacija
drugega odstavka 39. člena URS, kateri daje vsakomur pravico do pridobitve informacij
javnega značaja, razen v primerih, ki jih zakon določa kot izjeme. Rdeča nit zakona je
vsekakor temeljno načelo, ki ga zakon uvaja – načelo transparentnosti. Pomembni
elementi demokratične in pravne države so javnost dela državnih organov, preglednost in
odprtost državnih organov. Odprtost, možnost nadzora in ustrezno obveščanje krepijo
zaupanje državljanov v javno upravo in državne organe.
Korist od informacij javnega značaja pa je čutna v vseh sektorjih. Za državljane pravica
pomeni predvsem višjo stopnjo informiranosti delovanja javnega sektorja, hkrati pa tudi
povečuje zaupanje državljanov v javno upravo. Pri zasebnem sektorju je korist vidna iz
druge plati. Podjetja imajo z ureditvijo IJZ dostop do informacij, katerim dodajajo
vrednost in jih tržijo naprej. Zelo očitna pa je korist znotraj delovanja javnega sektorja.
Predvsem so se zmanjšali birokratski postopki in t.i. »papirna vojna«. Organi med sabo
lažje sodelujejo, si izmenjujejo znanje in informacije, predvsem pa lahko delujejo hitreje.
Oblika, čas in vsebina informacije javnega značaja skupaj oblikujejo nastanek informacije.
Vsako informacijo, ki jo uvrščamo med informacije javnega značaja, moramo urediti tako,
da jo lahko posredujemo javnosti v trenutku, ko pride do zahteve. Informacija se lahko
posreduje ustno ali pisno. Ustna zahteva se, za razliko od pisne, ne šteje za vlogo v
upravnem postopku, kar pomeni, da prosilec, v primeru zavrnitve, nima pravice do
pravnega varstva pri Informacijskem pooblaščencu. Pri pisni zahtevi pa zakon določa, kaj
vse mora zahteva vsebovati. V primeru, da kakšna predpisana vsebina v zahtevi ni
vsebovana, mora organ prosilca opozoriti in pozvati k dopolnitvi vloge, šele nato organ
vlogo obravnava. Zoper zavrnitve zahteve s strani organa ima upravičenec pravico do
pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec, ki je v postopku pritožni organ.
V sedmem poglavju diplomskega dela je predstavljena primerjava organizacije dostopa do
informacij javnega značaja med ZDA in Evropsko unijo. Ureditve v ZDA in EU se
razlikujeta pri enostavnosti dostopa, katero ima večjo ZDA. V ZDA imajo tudi relativno višji
obseg in večjo kakovost proizvedenih informacij javnega značaja. Evropska unija ima v
primerjavi z ZDA višje stroške dostopa in višje stroške pri nadaljnji uporabi informacij.
Prav tako sem predstavila ureditev informacij javnega značaja v Franciji, Nemčiji, Veliki
Britaniji, na Nizozemskem, Portugalskem in Švedskem. Izmed vseh naštetih držav, kjer
Zakon za dostop do informacij javnega značaja ni enoten, je Nemčija. Vendar nekatere
raziskave kažejo, da je že na dobri poti, da dohiti trenutno stanje evropske informacijske
politike. Glede na ostale države članice pa lahko rečemo, da ima Slovenija dobro urejen
dostop, in da je na tem področju popolnoma konkurenčna ostalim omenjenim državam.
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Pri uresničevanju zakona je treba izpostaviti dolžnost rednega vzdrževanja in objave
kataloga informacij javnega značaja. Organi so dolžni objavljati na uporabniku prijazen in
enostaven način. Bistvo kataloga je, da se lahko uporabnik na enem mestu seznani s
samim delom organa. Zakon v 10. členu navaja, katere informacije je organ dolžan
posredovati v svetovni splet. Katalog IJZ mora biti objavljen tako, da ga lahko uporabnik
natisne, predvsem pa, da je uporabnikom vedno dostopen.
Drugi zakon, ki je bil poleg ZDIJZ osnova za mojo raziskovalno področje pa je Zakon o
samoupravni lokalni skupnost. Zakon navaja občino kot edino ureditev samoupravne
lokalne skupnosti pri nas. Država lahko prenese na občino opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti. Lokalna samouprava je omenjena že v Ustavi Republike Slovenije.
Prvič je omenjena v 9. členu, kateri zagotavlja ureditev lokalne samouprave. Slednja je
nekakšen sistem urejanja krajevnih in lokalnih zadev neposredno po prebivalcih. ZDIJZ in
Zakon o lokalni samoupravi imata veliko skupnega. Občine, kot organ lokalnih skupnosti,
so dolžne objavljati vse informacije iz 10. člena ZDIJZ. Občinam je dodeljena naloga
omogočati občanom dostop do IJZ.
Na podlagi moje raziskave je vidno, da ima večina občin na uporabniku prijazen način
urejen in dostopen katalog informacij javnega značaja. S pomočjo raziskave sem
dokazala, da imajo vse mestne občine objavljen katalog informacij javnega značaja. Tudi
pri vzorčnih občinah je rezultat podoben. V času opravljanja raziskovalnega dela samo
občina Dobje ni imela ustrezne povezave za dostop do kataloga. Iz tega podatka je
razvidno, da so se občine počasi začele zavedati pomena informacije javnega značaja.
Tako lahko rečemo, da so občinski organi začeli temeljito delati na tem področju. Vendar
menim, da bo potrebno še nekaj let, da se bosta pravica in dostop dodobra izpilila.
Posebno težavo občinam predstavljata objave predlogov predpisov ter objava strateških in
programskih dokumentov.
Kot eno izmed glavnih pomanjkljivosti na spletnih straneh, pa bi rada izpostavila povezavo
za dostop do kataloga. Občine imajo katalog informacij objavljen na različnih straneh oz.
povezavah. Menim, da bi morale vse občine imeti enak logotip in le tega objavljenega že
na vstopni strani posamezne občine. S tem bi se izognili nepotrebnim brskanjem po
straneh. Prav tako pri nobeni občini nisem zasledila podatka, kdaj je bila posamezna
informacija objavljena, tako ne moremo govoriti o ažurnosti posredovanja podatkov.
Iz tabele 4 v 9. poglavju je jasno razvidno, da občine čedalje več pozornosti namenjajo
informacijam javnega značaja. Odstotek oddanih poročil organov se je od leta 2003 pa do
lanskega leta povečal za dobrih 72%. Tabela nam jasno predstavlja, da iz leta v leto
odstotek narašča, kar nam predstavlja večanje ažurnosti slovenskih občin.
Nadzor nad objavo kataloga informacij javnega značaja izvaja Inšpektorat za javno
upravo. Inšpektorat je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Zakon
o splošnem upravnem postopku v 307. členu določa, da inšpektor o opravljenem nadzoru
izda zapisnik. V primeru ugotovljenih nepravilnosti mora predstojniku predlagati, da v
določenem roku odpravi nepravilnosti oz. izvede ustrezne ukrepe. Inšpektorat za javno
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upravo je v letu 2010/2011 izvedel poostreno kontrolo nad objavo katalogov informacij
javnega značaja v občinah. Tako naj bi, po njihovih besedah, imele vse občine objavljen
katalog informacij javnega značaja. S pomočjo raziskave, ki sem jo izvedla v mesecu
juliju, lahko omenjeno le potrdim. Vendar sem opazila težavo pri ažurnosti posredovanja
podatkov. Občine imajo kataloge objavljene, ampak nenatančno. Občutek imam, da je
bilo vse nadzorstvo izvedeno zgolj formalno, in da je inšpektorat pri nadzoru premalo
pozornosti namenil vsebini. Menim, da bi moralo nadzorstvo potekati tudi po objavi
kataloga, saj so pri večini občin objavljeni zastareli podatki. Inšpektorat bi moral po
ponovnem nadzoru predstojnikom občin predlagati, da v določenem roku odpravi
nepravilnosti in zagotovi ažurnost podatkov v katalogu.
Glede na to, da je ZDIJZ v Sloveniji uveljavljen že od leta 2003, se mi zdi, da se do
obveznosti, ki jih zakon navaja, med organi in upravičenci še vedno čuti nekakšen odpor.
Opažam, da upravičenci premalo izkoriščajo pravico »vedeti« in v delo organa polagajo
premalo pozornosti. Razlog, da do tega prihaja, vidim predvsem v tem, da so tudi organi
do velike količine informacij zadržani. Do informacij javnega značaja čutijo nekakšen
odpor.

56

LITERATURA IN VIRI
SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE
BAKAN TOPLAK, Metka (2010). Seminar aktualna praksa s področja informacij javnega
značaja. Institut informacijskih znanosti, Maribor.
BREZOVNIK, Boštjan; LESJAK, Benjamin (2003). Obveznosti občin po Zakonu o dostopu
do informacij javnega značaja. Lex localis. Letnik I., št.: 2, str.: 175-179.
ČEBULJ, Janez; ŽUREJ Jurij (2005). Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega
značaja. Nebra, Ljubljana.
DERZEK, Nina (2004). Informacije javnega značaja v samoupravnih lokalnih skupnostih.
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta.
GENERALNI SEKRETARIAT, vlade Republike Slovenije (2012). Skupno letno poročilo o
izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2011. Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana.
Katalog pristojnosti občin (2012). Zakon o lokalni samoupravi. Inštitut za lokalno
samoupravo in javna naročila, Maribor.
MENDEL, Toby (2008), Freedom of Information: A Comporative Legal Survey. Unesco,
Pariz.
MIRKOVIĆ, Milada (2003). Dostop do informacij javnega značaja. Primerjava: ZDA,
Nizozemska in Slovenija. Mirovni inštitut, Ljubljana.
OJSTERŠEK, Tina (2011). Nadzor nad dostopom do informacij javnega značaja kot
elementom transparentnosti delovanja občin. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
PIRC MUSAR, Nataša (2006). Vstopite, dostop je prost! Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana.
PIRC MUSAR, Nataša; PRELESNIK, Mojca; BIEN, Sonja (2006). Predpisi s področja prava
varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. GV Založba,
Ljubljana.
PLIČANIČ, Senko; PERENIČ, Gorazd; PREPELUH, Urška; BUGARIČ, Bojan; PIRC MUSAR,
Nataša; PUCELJ VIDOVIĆ, Tanja; VAZZAZ, Viktorija Julija (2005). Komentar Zakona o

dostopu do informacij javnega značaja s pravom EU in primerjalnopravno prakso.
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
PREPELUH, Urška (2003). Dostop do informacij javnega značaja. Primeri Evropskih
inštitucij, Zvezne države New York in Slovenije. Mirovni inštitut, Ljubljana.

57

VINTAR, Mirko (2003). Informatika. Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.
VLAJ, Stane (2001), Vodnik po slovenski lokalni samoupravi. Inštitut za lokalno
samoupravo pri Visoki upravni šoli, Ljubljana.
VLAJ, Stane (2006). Lokalna samouprava. Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana,
Fakulteta za upravo, Ljubljana.
PREDPISI
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja. Ur.l. RS št. 115/03, 76/05, 119/07,
95/11.
Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja. Ur.l. RS št. 40/04
Ustava Republike Slovenije. Ur. list RS št. 33/91
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Ur.l. RS št. 24/03, 61/05, 96/05,
28/06, 51/06.
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS). Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
70/00, 51/02, 72/05, 100/05, 60/07, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10.
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ur.l. RS, št. 11/94, 59/99, 57/01, 86/04,
94/07.

67/07,

Zakon o upravnem sporu. Ur.l. RS št. 50/97, 70/00, 105/06, 62/10
Zakon o splošnem upravnem postopku. Ur.l. RS št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05,
119/05, 24/06, 126/07, 65/08, 8/10
INTERNETNI VIRI

Informacija.
Dostopno
MOHORIČ,
Boštjan
(2012).
http://www2.arnes.si/~bmohor3/Urejanje_Besedila/informacija.html.

12.6.2012

na:

Informacijski pooblaščenec, 2012. Dostopno 17.7.2012 na: https://www.ip-rs.si/.
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (2011). Kratek opis delovnega
področja
občine.
Dosegljivo
21.7.2012
na:
http://ls.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5110C777-1AB0-4570A0BA-5434C578E883.
MINISTERSTVO za informacijsko družbo (2004). Obrazložitev Uredbe o višini stroškov
posredovanja
informacij
javnega
značaja.
Dostopno
17.7.2012
na:
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=/mid/mid.nsf/0/613C
AA2069DBFFBEC1256E700048E509?OpenDocument.

58

MID,IPMIT (2003). Predhodna študija izvedbenih modelov za eksploatacijo informacij
javnega
značaja.
Dostopno
11.6.2012
na:
http://www.arhiv.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Mojca/IJZ/Studija_EIJZ__2
003-11-03.pdf.
National Institute of Standards and Technology (2006). Freedom of Information Act.
Dostopno 8.6.2012 na http://www.nist.gov/admin/foia/.
WIELAND, Joachim (2012). Freedom of Information. Dostopno
http://www.coll.mpg.de/sites/www.coll.mpg.de/files/text/wieland.pdf.
Wikipedija (2012). Ustava Republike Slovenije.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ustava_Republike_Slovenije.

59

Dosegljivo:

27.6.2012

21.7.2012

na:

na:

PRILOGE
Priloga 1: Primer inšpekcijskega nadzora v občini
Številka: 0610-321/2011/6 Datum: 26.9.2011
Na podlagi 307. f člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06,
105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) in tretjega odstavka 32. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB2 in
117/06 -ZdavP-2) izdaja upravni inšpektor Inšpektorata za javno upravo, mag. Robert
Lainšček, univ. dipl. prav., v postopku inšpekcijskega nadzora v Občini Prebold (v
nadaljevanju: organ), Hmeljarska 3, 3312 Prebold, ki ga zastopa župan Vinko Debelak,
naslednji
ZAPISNIK
o opravljenem kontrolnem inšpekcijskem nadzoru
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07; v nadaljevanju:
Uredba) je opravil upravni inšpektor mag. Robert Lainšček, univ. dipl. prav., ter 7. 4. 2011
izdal zapisnik št. 0610-321/2011. V izdanem zapisniku je bilo ugotovljeno, da:

•

organ nima na primeren način javno objavljenega kataloga, kot je to določeno v
prvem odstavku 8. člena ZDIJZ, kar posledično pomeni da:

•

kataloga v elektronski obliki ni mogoče na uporabniku prijazen način natisniti, kot je
to določeno v 6. členu Uredbe;

•

organ v katalogu nima določene ene ali več uradnih oseb pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja, kot je to določeno v prvem odstavku 9. člena ZDIJZ;

•

v katalogu ni naveden naziv organa, ki je izdal katalog, kot je to določeno v 1. točki
prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni navedena uradna odgovorna oseba, ki je katalog sprejela, kot je to
določeno v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni naveden datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga, kot
je to določeno v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu niso navedeni podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki,
kot je to določeno v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;
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•

v katalogu ni organigrama in podatkov o organizaciji organa, kot je to določeno v 2. a
točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu niso navedeni kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za
posredovanje informacij javnega značaja, kot je to določeno v 2. b točki prvega
odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu niso navedeni predpisi, ki se nanašajo na delovno področje organa, kot je
to določeno v 1. točki prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in v 2. c točki prvega
odstavka 2. člena Uredbe ter v drugem odstavku 8. člena Uredbe;

•

v katalogu niso navedena prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delavno
področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu, kot je to
določeno v 1. točki prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in v drugem odstavku 8. člena
Uredbe;

•

v katalogu niso objavljene povezave na predpise, ki se nanašajo na delavno področje
organa, kot je to določeno v 1. točki prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in v 2. c točki
prvega odstavka 2. člena Uredbe ter v drugem odstavku 8. člena Uredbe;

•

v katalogu ni objavljen seznam programov, strategij, načrtov in drugih podobnih
dokumentov, ki se nanašajo na delavno področje organa, kot je to določeno v 2. točki
prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in v 2. e točki prvega odstavka 2. člena Uredbe ter v
5. točki prvega odstavka 9. člena Uredbe;

•

v katalogu ni objavljen katalog postopkov oziroma drugih storitev, ki jih organ vodi
oziroma zagotavlja svojim uporabnikom, kot je to določeno v 5. točki prvega odstavka
10. člena ZDIJZ in v 2. f točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni naveden seznam javnih evidenc s katerimi upravlja organ, kot je to
določeno v 2. g točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni objavljen seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, kot je to
določeno v 2. h točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni naveden opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi
organ razpolaga, kot je to določeno v 3. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe;

•

v katalogu ni naveden seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja,
kot je to določeno v 6. točki prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in v 5. točki prvega
odstavka 2. člena Uredbe;
v katalogu niso objavljene objave in razpisi, vključno z vso razpisno dokumentacijo s
področja javnih naročil, kot je to določeno v 4. točki prvega odstavka 10. člena
ZDIJZ;

•
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•

v katalogu ni objavljen stroškovnik z določenim morebitnim cenikom, kot je to
določeno v prvem odstavku 36. člena ZDIJZ in v 4. točki prvega odstavka 2. člena
Uredbe;

•

organ ne vzdržuje in dopolnjuje kataloga, kot je to določeno v prvem odstavku 8.
člena ZDIJZ in v 5. členu Uredbe;

•

organ nima objavljenega aktualnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ, kot je to
določeno v 3. točki 12. člena Uredbe.

Županu Občine Prebold je bilo odrejeno:
•

da odpravi vse nepravilnosti, ki so navedene v ugotovitvah z v zapisniku, v skladu z
ZDIJZ in Uredbo in da

•

o odpravi nepravilnosti poroča inšpektoratu do 7. 6. 2011 na naslov gp.iju@gov.si

Dne 20. 7. 2011 je bil opravljen kontrolni inšpekcijski pregled v zvezi z odgovorom o
sprejetih ukrepih in pri tem ugotovljeno, da organi v postavljenem roku ni ničesar
odgovoril.
Zaradi tega upravni inšpektor predstojniku organ določa dodatni rok za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti in sicer:
•

da do 15. 9. 2011 odpravi nepravilnosti in o tem pisno poroča Inšpektoratu za javno
upravo.

28. 7. 2011 je predstojnik Občine Prebold obvestil Inšpektorat za javno upravo, da so
odpravili vse nepravilnosti ugotovoljene v tem inšpekcijskem nadzoru.
23. 8. 2011 je bil opravljen kontrolni inšpekcijski pregled kataloga informacij javnega
značaja, objavljen na spletni strani organa.
Pri pregledu spletne strani organa je bilo ugotovljeno, da niso bile odpravljene vse
nepravilnosti in sicer je v rubriki »Stroškovnik« bil objavljen tekst: »Zaračunamo vam
lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski
zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo
in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške.«.
Glede na navedeni tekst bi morala občina objaviti tudi stroškovnik, kot to določa ZDIJZ.

Zaradi tega upravni inšpektor predstojniku organ določa dodatni rok za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti in sicer:
•

da do 30. 9. 2011 odpravi nepravilnosti in o tem pisno poroča Inšpektoratu za javno

62

Dne 22. 9. 2011 je predstojnik Občine Prebold obvestil Inšpektorat za javno upravo, da so
odpravili nepravilnost, ugotovljeno 23. 8. 2011. Dne 26. 9. 2011 je bil opravljen kontrolni
inšpekcijski pregled kataloga informacij javnega značaja, objavljen na spletni strani
organa in pri tem ugotovljeno, da so objavili stroškovni. Ker so bile odpravljen vse
ugotovljene nepravilnosti, se inšpekcijski postopek v tej zadevi pri Občini Prebold s tem
zapisnikom zaključi.
Mag. Robert Lainšček,
univ. dipl. prav. inšpektor
svetnik upravni inšpektor
Vročiti: - Občina Prebold, obcina@prebold.si
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