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POVZETEK
Leta 2003 je bil sprejet Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je uredil
področje, ki ga je do tega trenutka urejala le ustavna pravica o svobodi izraţanja. Z
ureditvijo področja z zakonom smo v pravni red prinesli pomembno ločnico pri
sodelovanju drţavljanov z javnimi ustanovami. Upoštevana je bila pravica
zainteresiranega, vedeti in slediti delovanju organa, razen če bi test tehtanja interesa
javnosti in varstva zaupnih podatkov pokazal drugačen rezultat. Urejen odnos je
prinesel pravice in obveznosti na obeh straneh. Organom objavo informacij (po
predpisanih postopkih in načinih), na drugi strani pa prosilcem neposreden stik z
organom (vloge, pritoţbe, kontakti). Urejeno področje informacij javnega značaja
prinaša kvalitetnejši odnos javne uprave in izpolnjuje cilj sodobne uprave, predvsem
glede transparentnosti in odgovornosti delovanja.

Ključne besede: javni sektor, informacije javnega značaja, dostop, informacijski
pooblaščenec, prosilec, upravni postopek
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SINTESI
Nel 2004 è stata varata la Legge sull'accesso alle informazioni di carattere pubblico
che ha regolato un'area prima definita solo dal diritto costituzionale di libertà
d'espressione. Il regolamento di quest'area con una legge ha introdotto un
cambiamento importante nell'assetto giuridico riguardante la collaborazione dei
cittadini con gli enti pubblici. È stato considerato il diritto dell'interessato di
conoscere ed essere al corrente delle attività dell'organo, tranne se la valutazione
tra l'interesse pubblico e la salvaguardia dei dati personali indicasse diversamente.
La regolamentazione del rapporto comporta diritti e obblighi per entrambe le parti.
Gli organi devono pubblicare le informazioni (secondo le procedure e i modi
prestabiliti), dall'altra parte i richiedenti hanno la possibilità di contattare
direttamente l'organo (esposti, ricorsi, contatti). L'area regolamentata delle
informazioni di carattere pubblico porta ad un rapporto migliore della pubblica
amministrazione e raggiunge l'obiettivo dell'amministrazione moderna, sopratutto
per quello che riguarda la trasparenza e la responsabilità nell'operato.
Parole chiave: settore pubblico, informazioni di carattere pubblico, accesso,
commissario per le informazioni, richiedente, procedura amministrativa
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1 UVOD
V diplomskem delu ţelim predstaviti področje informacij javnega značaja. Poglavitni
razlog za pisanje diplomske naloge z izbranim naslovom je predvsem dejstvo, da je
bilo to področje z zakonom urejeno pred kratkim in da se dotika našega vsakdana.
Poleg tega predstavlja pomembno točko v uresničevanju meni najljubšega cilja
sodobne uprave – usmeritev k uporabniku v javni upravi in povečanje dostopnosti
javnih storitev.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu se
osredotočim predvsem na osnovno zakonsko podlago tega področja. To je Zakon o
dostopu informacij javnega (ZDIJZ) - Ur.l. RS, št. 24/2003 , 61/2005, 96/2005-UPB1,
109/2005-ZDavP-1B, 113/2005-ZInfP, 28/2006, 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2
(sprejet 24. 3. 2003), ki v celoti ureja omenjeno področje.
Predstavim, kako so informacije urejene in kako lahko posameznik uporablja storitve
iz načela »biti obveščen«. Posameznika v odnosu do informacij javnega značaja
imenujemo prosilec, saj mora za določene informacije zaprositi po točno določeni
poti. Opišem načine in določila, kjer je podrobneje predstavljen postopek dostopa.
Ker pa so nekatere informacije javno objavljene, del diplomskega dela zajema tudi
ureditev javno objavljenih informacij (glavno področje predstavlja Katalog informacij
javnega značaja). Poleg osnovnega zakona pri osrednjem teoretičnem delu omenim
tudi drugo zakonsko podlago, ki se povezuje s področjem, in druga evropska določila.
Za laţjo predstavo predhodno opisane teorije v praktičnem delu predstavim primer.
Primer zajema informacije javnega značaja kulturne institucije mojega kraja Avditorij
Portoroţ. V tem delu opišem institucijo in vse informacije javnega značaja, ki so
objavljene, ter jih poveţem s teoretičnimi zapisanimi dejstvi. Za obrazloţitev vloge
prosilca sem od omenjene javne institucije pridobil nekaj informacij, s katerimi
prikaţem postopek pridobitve.
Vso uporabljeno ali pridobljeno dokumentacijo (vloge, papirje, pritoţbe itd.)
predstavim in priloţim v poglavju Priloge.
V diplomskem delu uporabljam deskriptivni pristop, s katerim opišem podatke,
razbrane iz literature. Pri tem uporabim metodo deskripcije, klasifikacije določenih
pojmov ter metodo kompilacije, s katero povzamem spoznanja in stališča različnih
avtorjev. Z metodo indukcije opredelim svoja stališča in sklepe spoznanj, pridobljenih
na osnovi kompilacije. Za laţjo predstavo nekaterih podatkov uporabim tudi
statistično raziskavo (grafi, tabele itd.).
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Cilj naloge je opisati ureditev področja informacij javnega značaja ter predstaviti:
kaj so informacije javnega značaja,
dostop do informacij javnega značaja,
objavo informacij javnega značaja,
posredovanje informacij javnega značaja,
pridobitev informacij javnega značaja,
informacije javnega značaja v EU,
praktično uporabo/pridobitev informacij javnega značaja na prosto izbranem
primeru.
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2 OSNOVNE OPREDELITVE
Upravni organi opravljajo javne dejavnosti in so del javnega sektorja. Javni sektor bi
tako lahko opredelili kot skupino subjektov, ki opravlja javne sluţbe in izvaja oblast.
Sem spadajo lokalne skupnosti in druge osebe javnega prava ter tudi zasebni
izvajalci, če so nosilci javnih nalog.
Pri zavezancih po ZDIJZ govorimo o javni upravi, kamor sodijo drţavna uprava,
uprava lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Po ZDIJZ so zavezanci za dostop
drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe
javnega prava.
Pri javni upravi gre za strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje
drţava. Velja za aparat, s katerim drţava izvršuje svoje cilje, dosega svoje koristi
(Virant, 1998, str. 23).
Drţavni organi so ministrstva, organ v sestavi ministrstva, vladna sluţba in upravna
enota ali drugi drţavni organi; Drţavni zbor, Drţavni svet, Ustavno sodišče, Računsko
sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drugi drţavni organi, ki niso
organi drţavne uprave (Ministrstvo za javno upravo). Del nalog in opravljanje
dejavnosti, ki jih je drţava prenesla v njihovo pristojnost, pripada organom lokalnih
skupnosti (npr. Občinske uprave).
Vsi organi posredujejo in posedujejo informacije, ki so javnosti dostopne. Informacijo
javnega značaja bi lahko opredelili kot informacijo, ki izvira iz delovnega področja
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali
dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim
organom ali pridobil od drugih oseb (4. člen ZDIJZ).
Ker pa na področju informacij javnega značaja prihaja do vse več zlorab, zakon
določa Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. Ta je pristojen za
odločanje o pritoţbi zoper odločbo organa 1. stopnje (28. člen ZDIJZ). Status
pooblaščenca lahko opredelimo na eni strani kot organ, ki mu Zakon o
informacijskem pooblaščencu (ZinfP, Ur.l. RS, št. 113/2005, 51/2007 –ZustS-A)
določa pristojnosti, na drugi strani pa kot predstojnika organa za obdobje 5 let (6.
člen ZInfP). Informacijski pooblaščenec je pristojen tudi za urejanje področja osebnih
podatkov (ustavna pravica), ki je največkrat v nasprotju z ZDIJZ. To področje in
njegove pristojnosti ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, št.
86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1).
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Ustava RS v 39. členu določa, da je vsakemu zagotovljena svoboda izraţanja misli,
govora in javnega nastopanja. Navaja, da ima vsak pravico pridobiti informacijo
javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih,
ki jih določa zakon. Prav tako Ustava ureja področje osebnih podatkov (38. člen), in
sicer se ima vsakdo pravico seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo
nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.

4

3 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
3.1

SPLOŠNO

Pravica dostopa do informacij se je kot pravni institut prvič pojavila leta 1766 v
Kraljevini Švedski in Finski. Za očeta štejemo finskega duhovnika Andersa
Chydeniusa. Navdih za pravico »biti informiran« je dobil pri cesarju dinastije Tang Tai
Zhong. Bil je pobudnik sprejema Zakona o svobodi tiska in dostopu do javnih
dokumentov (Pirc Musar, 2006, str. 7).
Pomembno prelomnico na področju informacij javnega značaja predstavlja sprejem
Deklaracije o človekovih pravicah Organizacije Zdruţenih Narodov, v Parizu leta
1948. Pomemben je 19. člen: »Vsak ima pravico do svojega mišljenja in izraţanja,
vključno s pravico, da nihče ne sme biti preganjan zaradi svojega mišljenja in
pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli
sredstvi in ne glede na meje.«
Sodobno poslovanje zahteva in obsega vse več informacij. Te informacije so lahko
interne, ki jih organi ali podjetja uporabljajo znotraj ustanove, ali pa eksterne, torej z
ostalimi podjetji ali organi, kjer je izpostavljen odnos z zunanjimi dejavniki. Ti
dejavniki so predvsem vsi drugi, ki se z institucijo srečajo in uporabljajo njihove
storitve. Pri eksternem delovanju je pomembno, da opredelimo in definiramo, katere
informacije so tiste, ki so širši javnosti lahko dostopne in vidne. Informacijo javnega
značaja bi lahko opredelili kot (4. člen, ZDIJZ) »informacijo, ki izvira iz delovnega
področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra,
evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z
drugim organom ali pridobil od drugih oseb.«
V preteklosti »pravica do informacij« ni bila upoštevana, vendar je s časom doţivela
razcvet. To področje je ţe do razcveta urejala Ustava Republike Slovenija (URS, Ur.l.
RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004,
68/2006) v 39. členu in ga obravnavala kot temeljno človekovo pravico. Pravica
vedeti in biti obveščen o delovanju organa pomeni uresničevanje cilja sodobne
uprave – pribliţati se drţavljanom. Kot najpomembnejša razloga za nenadni uspeh
Urša Prepeluh navaja (Prepeluh, 2005, str. 22):
1. razvoj druţbe, saj je druţba, v kateri ţivimo, informacijska druţba, in informacija
predstavlja nepogrešljivi del demokratične druţbe in vpliva na delovanje institucije, ki
je lastnica določene informacije,
2. razvoj prava o svobodi informacij, saj so mlade demokratične drţave spoznale,
kako pomembna je demokracija svobode informacij in predstavlja bistveno izhodišče
za vse ostale človekove pravice.
Vse večji poudarek na področju informacij javnega značaja je posledično prinesel
poseg v pravni red in tako smo pred kratkim, leta 2003, dobili zakon, ki ureja to
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področje, ZDIJZ. Cilj zakona je urediti vpogled v delovanje drţavnih organov in
posledično omogočiti nadzor nad delom ter zagotoviti nivo demokracije. Pri
sestavljanju zakona je bistveno razlikovanje med zainteresiranim za pridobitev
podatkov (prosilec) in osebo, o kateri se podatki zbirajo (zavezanec, pravna oseba,
fizična oseba itd.).

3.2 DOSTOP PRED PONOVNO UPORABO
To področje ureja ZDIJZ, ki je namenjen predvsem ureditvi prostega dostopa do
informacij in določanju nekaterih pravil v postopku pridobivanja teh informacij. Lahko
bi rekli, da zakon ureja le postopek/način izvrševanja neke pravice, ki je bila ţe
predhodno priznana. V tem delu se dotaknemo enega od osnovnih ciljev sodobne
uprave − delovati čim bliţe drţavljanom in omogočiti njihovo sodelovanje ter
oblikovanje. To se kaţe v dejstvu, da lahko vsak posameznik vpogleda v informacije,
s katerimi razpolagajo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni
skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb.
Dostop je izjemnega pomena za vsako sodobno demokratično drţavo, ki ţeli svojim
prebivalcem in pravnim osebam ter pravzaprav vsem, ki jih zanima delovanje
drţavnega aparata, zagotoviti preglednost njenega delovanja (Pirc Musar, 2006,1/2,
str. 1). Tak način oziroma postopek v pravni red prinaša zmanjševanje brezosebnega
odnosa med javnim sektorjem in drţavljani ter na drugi strani povečuje
transparentnost njegovega delovanja, kar pomeni večjo odgovornost drţave (angl.
Gouvernment Accountability).
Iz transparentnosti pa lahko pravici do informacij javnega značaja pripišemo dve
funkciji (Pirc Musar, 2006, 1/2, str. 1):
demokratično (ta funkcija poudarja večjo udeleţbo drţavljanov v politiki, kjer
lahko govorimo o participativni in deliberativni demokraciji),
nadzorno (ta funkcija omogoča nadzor nad delom javne uprave).
Obe funkciji drţava zagotovi, tako da uvaja nove mehanizme in regulira dostop do
informacij javnega značaja, kjer je bistvenega pomena tehnološki razvoj (internet).
Cilj take ureditve je zmanjšanje avtoritete in povečanje demokratične prvine pri
upravljanju javnih zadev.
Ţe samo ime pove, da so to informacije javnega značaja, kar pomeni, da so
namenjene javnosti in da jih lahko vpogleda vsak (latinsko poimenovano: ERGA
OMNES = pravica dostopa velja za vse in za vsakogar), ki zanje zaprosi (prosilec) na
podlagi predpisanega obsega ter postopka. Prav javnost informacij je prednost
organov, saj jim to zagotavlja večje zaupanje s strani drţavljanov. Bistveno pa
informacije javnega značaja vplivajo tudi na gospodarsko področje, saj je bogastvo z
informacijami javnega značaja tisto, kar vpliva na konkurenčnost slovenskega
gospodarstva in kakovost posameznikovega ţivljenja (Čebulj, 2005, str. 16). Zakon
določa, da lahko informacije pridobijo tako fizične kot pravne osebe. Status fizične
6

osebe pripada vsaki osebi, ki se rodi in z rojstvom pridobi človekove pravice
(Wikipedia), status pravne osebe pa pripada gospodarski druţbi, zavodu, društvu,
organu in organizaciji, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali
ustreznim razvidom ali z zakonom pridobijo status (lastnost) pravne osebe
(Wikipedia).
Naš zakon ne določa omejitve zgolj na drţavljane, temveč so to lahko tudi osebe, ki
nimajo sedeţa/drţavljanstva v Republiki Sloveniji (tujci), saj ne gre za drţavljansko
pravico, temveč temeljno človekovo pravico. Pridobitev informacije pomeni, da lahko
prosilec od organa pridobi informacijo na vpogled, prepis, fotokopijo ali na
elektronski način. Organi pa morajo delovati in si prizadevati za to, da doseţejo čim
višji prag obveščenosti javnosti o svojem delovanju.
ZDIJZ natančno navaja, kateri podatki ne spadajo med informacije javnega značaja,
in s tem doseţe omejitve, na osnovi katerih lahko zahtevo prosilca organi zavrnejo.
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Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na
(ZDIJZ, 6. člen):
a) tajen podatek: to je podatek, ki je opredeljen kot tajen ter uţiva posebno
pravno ureditev zaradi javne varnosti, obrambe drţave, zaupnosti
mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne in varnostne dejavnosti
drţavnih organov. Njegovo razkritje nepoklicani osebi bi prineslo škodljive
posledice. Tajni podatki imajo lahko po 48. členu Zakona o tajnih podatkih
(ZTP, Ur.l. RS, št. 87/2001, 48/2003 Skl.US: U-I-79/03-7, 101/2003,
135/2003-UPB1, 28/2006, 50/2006-UPB2ZTP) oznako strogo tajno, tajno,
zaupno ali interno,
b) poslovno skrivnost: to so podatki, ki jih srečamo predvsem pri pravnih osebah,
torej tistih, ki so nosilci dejavnosti in jim je pripisan status pravne osebe.
Poslovne skrivnosti so po 39. členu Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1,
Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B,
67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I268/06-35, 42/2009) definirane kot »podatki, za katere tako določi druţba s
pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni druţbeniki, delavci,
člani organov druţbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost.«,
c) osebni podatek: zahtevani podatek, ki je določen kot osebni, ţe po samem
imenovanju izhaja iz besede zasebnost in ima omejen dostop. Po definiciji
(6. člen ZVOP-1) je osebni podatek »katerikoli podatek, ki se nanaša na
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izraţen.« Osebni podatek se
lahko poda le, če je tako določeno v zakonu,
d) podatek, ki z razkritjem krši zaupnost individualnih podatkov o poročevalskih
enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost drţavne statistike. To so
neodvisne dejavnosti, ki izvajajo nacionalni program statističnih raziskovanj in
morajo pri izvajanju zagotoviti zaupnost, saj se podatki uporabljajo samo za
statistične namene,
e) del javnega arhivskega gradiva z oznako zaupen. To pomeni, da je dostop do
le-tega omejen, saj oznaka »zaupno« predstavlja nevarnost širši javnosti v
primeru razkritja nepristojni osebi. Arhivsko gradivo je po 2. členu Zakona o
arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA, Ur.l. RS, št. 20/1997 (32/1997 popr.,
32/1997 popr.)) »izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano,
fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače
zapisano) dokumentarno gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu
pravnih oziroma fizičnih oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo.«,
f) podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona, ali v
zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi
izvedbi,
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g) podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. To so vsi podatki, ki so sestavni
del postopka, v katerem se ureja upravna stvar, torej odločanje o pravici,
obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe,
h) podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali
drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi,
i) podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno
razumevanje njegove vsebin.
j) podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave,
ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne vrednote,
k) podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem
oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri
delovanju oziroma dejavnosti organa,
Če je prosilcu omogočen dostop, mora biti z zahtevano informacijo seznanjen ali pa
mu je ta dana na vpogled (kadar je avtorsko zaščitena). Kadar prosilec meni, da
vpogledna informacija ni tista, katero je zahteval, mora organ v 3 delovnih dneh
določiti o zahtevi.
Torej bi lahko dostop razdelili na dva sklopa:
posameznik s svojo zahtevo pridobi informacijo/podatek/dokument,
aktivna vloga organov, ko sami dajejo informacijo v javnost.
3.3

DELNI DOSTOP

Do informacij javnega značaja lahko pridemo tudi po tako imenovanem delnem
dostopu. To pomeni, da lahko tiste podatke, ki so navedeni v 6. členu ZDIJZ
(podatki, pri katerih je zavrnjen dostop), izločimo iz dokumenta in tako zagotovimo
varstvo ter zaupnost podatkov. Po izločitvi je dostop do informacij omogočen za
preostalo vsebino dokumenta, razen za podatke, ki jih je izločila pooblaščena oseba
organa.
Natančneje delni dostop ureja 21. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005 ,119/2007), ki določa, da lahko
izločimo podatke, če je le-te moţno:
odstraniti, prečrtati ali trajno prekriti, kadar je dokument v fizični obliki, in
zbrisati, kodirati, blokirati, kadar je dokument v elektronski obliki.
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Ne moremo pa odstraniti informacij iz dokumenta, če je »zaščitene informacije«
moţno razbrati iz drugih informacij, ki jih dokument vsebuje. Nujna je odstranitev
vseh informacij, ki bi lahko razkrile/nakazovale na izjeme 6. člena ZDIJZ.
Če prosilec vpogleda v informacijo v prostorih organa, se mu pripravi kopija. Delni
dostop omogoča transparentnost (prosilcu je treba zagotoviti vse informacije, ki ne
sodijo v izjeme).
Pomembno je razlikovanje med dostopom do informacij in zagotavljanjem informacij.
Pri dostopu je nujna aktivnost prosilca in je organ pasiven (posreduje neko
informacijo na podlagi zahtevka), pri zagotavljanju pa ima organ aktivno vlogo, saj ţe
sam zagotovi informacije, ki posebej zanimajo javnost.
Pri aktivni vlogi organa je bistvena presoja, katere informacije razkriti (objaviti). Zato
se uporablja test javnega interesa. Dejstvo je, da test javnega interesa lahko razkrije
tudi najbolj skrite napake in nepravilnosti, ki se dogajajo v javnem sektorju
(Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije), zato je nujna podrobna presoja.
Test omogoča razkritje informacij, ki bi glede na zakonske določbe ostale
nedostopne, vendar pa je pri tem bistveno zavedanje, da test uporabljamo
premišljeno in da z njegovo pomočjo odkrijemo le dejstva, ki imajo pomen za širšo
javnost. Test bi lahko opredelili kot metodo tehtanja. Kot sama beseda pove, organ
pretehta, ali pravica širše javnosti po razkritju prevladuje nad drugimi pravicami (npr.
6. člen ZDIJZ – izjeme), kar pomeni, da pred zavrnitvijo dostopa do določene
informacije preveri, ali ne bi bilo njeno razkritje morebiti vseeno dopustno (Prepeluh,
2005, str. 241). Organ izbere vse posledično pozitivne ali negativne učinke razkritja
in ugotovi, ali je interes javnosti po razkritju večji.
Nekateri dejavniki pa vplivajo tudi proti uporabi testa javnega značaja (Informacijski
pooblaščenec Republike Slovenije).
Interesantnost za javnost proti v interesu javnosti
To so predvsem tiste informacije, ki bi medijem in širši javnosti bile zanimive, vendar
ne spadajo med informacije, ki so v širšem interesu javnosti. Zato so organi začeli
upoštevati razliko med tistimi informacijami, ki so v javnem interesu, in tistimi, ki so
javnosti zanimive.
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Nasprotovanje interesov
Ta dejavnik zajema dve strani. Ena stran nakazuje javni interes za razkritje, medtem
ko druga kaţe interes po zapiranju oziroma ne razkritju informacij. Tu gre predvsem
za dejstvo, da bi lahko razkritje določenih informacij vplivalo na ugled organa, ki je
del javnega sektorja. Posledično bi širša javnost negativno ocenila sistem javnega
sektorja, zato je treba pretehtati, ali določene informacije razkriti ali ne.
Sovpadanje javnega in zasebnega interesa
To so predvsem informacije o poslovnih skrivnostih in podatkih, ki jih uvrščamo v
skupino osebnih podatkov. Javni interes bo prevladal v primeru porabe javnega
denarja. V pomoč je lahko pomen temeljne človekove pravice o svobodi izraţanja.
Zapletenost informacije
Organ ne more zavrniti zahteve z razlogom, da je informacija prezapletena. Če organ
presodi, da bi lahko posredovana informacija javnost zavedla ali bi jo ta napačno
interpretirala, mora dodati razlago za dodatno razumevanje.
Ţe ZDIJZ (2. člen ZIDJZ) omenja, da mora biti delovanje organa javno, kar pomeni,
da pri tem zagotavlja dostop do informacij (načelo javnosti) in navaja razloge za
svoje odločitve. Zato bi lahko rekli, da je odprto delovanje organa bistveno, ker se
lahko javnost seznani z aktualno vsebino in tako sodeluje pri razpravi. Posledično to
prinaša tudi večjo odgovornost za organe oblasti, da sprejemajo veliko bolj
premišljene in preučene odločitve. Javnost bo nepremišljeno odločitev takoj obsodila,
kar prinaša negativne posledice, npr. nezaupanje, manjša kakovost, nadzor itd. Ker
pa je javni sektor porabnik proračunskih sredstev, je javno delovanje bliţe
drţavljanom in spodbuja pošteno delovanje uradnikov ter funkcionarjev. Vsaka
poraba proračunskih sredstev prinaša zakonsko predpisane postopke, kar omogoča
večjo konkurenčnost (ustvari se boljše razmerje med kakovostjo in ceno). Pri javnem
delovanju je vsaka odločitev vsem vidna in posameznik lahko izrazi svoje pomisleke
(sodelovanje drţavljanov pri javni upravi), še posebej pri odločitvah, ki bistveno
vplivajo na njegovo osebno in poslovno ţivljenje.
Javno razkrita informacija (npr. razne raziskave) pripomore k obveščenosti javnosti.
Obveščena javnost lahko nato svoje delovanje usmeri tako, da prepreči negativne
posledice. To pomeni, da je o nekem dejstvu obveščena in lahko deluje v takšni
smeri, da do negativnih posledic ne pride.
Med najpomembnejše razloge proti razkritju bi lahko upoštevali vse izjeme 6. člena
ZDIJZ. Pomembno je dejstvo, da lahko razkritje določenih informacij pripomore k
preiskovalnim dejanjem (npr. policije, toţilstva itd.).
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ZDIJZ testa javnega interesa ne uvaja (Prepeluh, 2005, str. 242). Interes nevladnih
organizacij je bil, da bi pripravljavec zakona sprejel test. Prvotni predlog je zajemal
test, pri katerem organ ne bi smel zavrniti dostopa, kadar bi šlo za kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Edini primer testa najdemo v ZAGA, ki Vlado Republike
Slovenije pooblašča, da na utemeljen predlog fizične ali pravne osebe izjemoma
skrajša rok nedostopnosti javnega arhivskega gradiva (Prepeluh, 2005, str. 242).
3.4

PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Direktiva 2008/98/ES prinaša zahtevo, da Slovenija v delovanje javnega sektorja
vnaša vidik ponovne uporabe informacij (angl. re-use of information). Ponovno
uporabo informacij javnega značaja bi lahko opisali, kot (Pirc Musar, 2006, 2/3, str.
1):»Organi javnega sektorja zbirajo, proizvajajo, reproducirajo in razširjajo
dokumente, da izpolnijo svoje javne naloge. Uporaba takih dokumentov za druge
namene, ne torej za prvotni namen v okviru javne naloge, pomeni ponovno uporabo.
Bistven element ponovne uporabe je dodana vrednost informacijam. Zasebni sektor
naj torej uporabnikom takšnih izvorno javnih informacij ponudi več, kot ponuja organ
v okviru izvajanja svojih javnih nalog.« Torej lahko govorimo o uporabi dokumentov
s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki jih hranijo organi javnega sektorja, za pridobitne
ali nepridobitne namene v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti
izdelani (izmenjava med organi za opravljanje nalog ne predstavlja ponovne
uporabe).
Ponovna uporaba informacij za pridobitne namene v javnem sektorju bistveno vpliva
na produktivnost in zaposlenost ter večje davčne prihodke. Omenjeni način zato
prinaša več koristi, saj bi z omejevanjem informacij prišlo do negativnih posledic
predvsem na področju gospodarske rasti. Študija Pire International (Poročevalec
Drţavnega zbora RS, št. 35/2005 − 3. 6. 2005) je ocenila vrednost informacij
javnega sektorja za ponovno uporabo na ravni Evropske unije na 68 milijard EUR
(Pirc Musar, 2006, 2/3, str. 3).
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Grafikon št. 1: Ekonomska ocena vrednosti informacij javnega značaja v
EU, 1999
Ekonomska ocena vrednosti informacij javnega
značaja v EU, 1999 ( v EUR milijard)

Kulturne
Druge
Poslovne storitve
Ekonomske in socialne
Geografske

Vir: Pirc Musar (2006, 2/3, str. 3)

Tudi slovenski javni sektor je bogat z informacijami, ki predstavljajo precejšnjo
ekonomsko vrednost, ki zajema predvsem informacije iz naslednjih področij
(Pirc Musar, 2006, 2/3, str. 5):
poslovne informacije (uradni poslovni register, podatki gospodarske zbornice,
baze javnih naročil, turistične informacije, podjetniške in obrtniške informacije,
informacije o patentnih blagovnih znamkah in intelektualni lastnini),
geografske informacije (register naslovov, zračno fotografiranje, register
stavb, zemljiški kataster, geodetski podatki, geološki podatki, hidrografski
podatki, topografski podatki),
pravne informacije (sodbe slovenskih sodišč, prevodi sodb tujih sodišč,
pozitivna drţavna zakonodaja, mednarodne pogodbe),
meteorološke informacije (klimatološki podatki, vremenska napoved),
socialni podatki (ekonomska statistika, zaposlovalna statistika, zdravstvena
statistika, popis prebivalstva, statistika dejavnosti javne administracije,
socialna statistika),
transportne informacije (o prometnih zastojih, o delih na cestah, o javnem
potniškem prometu, registracija vozil).
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Torej bi lahko rekli, da informacije javnega značaja financirajo javna proračunska
sredstva, kjer so davkoplačevalci lastniki torej drţavljani, ki imajo pravico dostopa.
Organi informacije zbirajo za izvrševanje svojih javnih nalog in jih posredujejo naprej
prosilcem v pridobitne ali nepridobitne namene. Primer je dostop do informacij, ki jih
ponuja Agencija za javnopravne evidence Slovenije (AJPES), kjer uporabniku (ko
vpiše kodo) nudi le določeno količino informacij, za celotno bazo pa mora storitev
plačati. Še vedno velja določilo, da so informacije javnega značaja brezplačne,
vendar je v tem primeru bistveno razlikovanje med običajnim dostopom in ponovno
uporabo informacij javnega značaja.
Na tem področju je Slovenija posebej uredila politiko zaračunavanja za pridobitno
ponovno uporabo ter brezplačnost za nepridobitno ponovno uporabo. Kjer novela
ZDIJZ to določa, lahko upravljavec baze uporabniku za pridobitno uporabo zaračuna
določen znesek. Velja, da znesek ne sme preseči stroškov zbiranja, priprave,
razmnoţevanja in razširjanja informacij ter običajnega donosa vloţenih sredstev
(mora biti stroškovno naravnan). Oblikovanje cene določa Uredba o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005). V njej je
navedeno, da mora organ informacije o ceni posredovati v svetovni splet in
obračunske podlage pri posebnih zahtevah, kjer cena ne sme povzročiti
diskriminacije med prosilci. Organ ne sme omejevati števila prosilcev, lahko pa podeli
izključno pravico ponovne uporabe, če je to nujno potrebno za izvajanje javnih sluţb.
Organ cene ponovne uporabe v pridobitne namene oblikuje letno, pri čemer po 22.
členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
upošteva:
ceno razpolaganja z zahtevanimi informacijami,
deleţ ponovne uporabe v pridobitne namene glede na celoten obseg
predvidene uporabe,
v uredbi določene omejitve (prosilcu ne sme zaračunati več kot dvajsetino
tako oblikovane cene).
Po 23. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
ceno sestavljajo stroški zbiranja, priprave, razmnoţevanja in razširjanja podatkov
(ločeno upoštevamo stroške vzpostavitve in vzdrţevanja), ki obsegajo:
amortizacijo potrebnih prostorov in opreme,
stroške nujno potrebnih storitev v zvezi z obdelavo podatkov,
neposredne stroške dela javnih usluţbencev v zvezi z obdelavo.
Pri določitvi stroškov je nujno treba upoštevati, da se pri informacijah, s katerimi
organ razpolaga ţe daljše časovno obdobje (najmanj pet let), kot stroški vzpostavitve
upoštevajo stroški vzdrţevanja in morebitni stroški informatizacije podatkov (za
omenjeno obdobje). Pri zahtevi o stalnem aţuriranju (osveţevanju) podatkov se
morajo za izračun upoštevati stroški vzpostavitve in stroški vzdrţevanja za koledarsko
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leto, ko prosilec zahteva aţuriranje. Če mora organ za posredovanje pripraviti
podatke (kopiranje, pošiljanja itd.), lahko stroške zaračuna, razen če je organ ţe
zaračunal materialne stroške zaradi dostopa do informacij javnega značaja.
Zakon določa tudi kdaj organ zavrne zahtevo o ponovni uporabi:
če gre za izjeme od klasičnega dostopa do informacij (6. člen ZDIJZ),
če je podatek zavarovan s pravicam intelektualne lastnine tretjih oseb,
če gre za podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne sluţbe, javna
radiotelevizija ali izvajalci javne sluţbe na področju izobraţevalne, raziskovalne
ali kulturne dejavnosti,
če gre za podatek, za katerega drugi zakon določa, da je dostopen samo
upravičenim osebam.
Tudi pri ponovni uporabi informacij javnega značaja se upošteva delni dostop (7. člen
ZDIJZ). Za ponovno uporabo informacij javnega značaja je predviden obrazec.
Prosilec mora navesti svoje podatke (ime, priimek, organ, od katerega zahteva
vpogled, naslov ter kontaktne podatke), opredelitev pravno-organizacijske oblike
(status in dejavnost), opredelitev informacije, način prevzema informacije
(elektronsko, klasično itd.), namen uporabe (pridobitno ali nepridobitno), način
uporabe, navedbo, za kakšno informacijo gre, in datum ter podpis.

15

3.5

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Značilnost informacij javnega značaja je javna objava. Cilj sodobne uprave
(sodelovanje drţavljanov) lahko doseţemo samo na ta način, da lahko vsak vpogleda
v informacije in je z njimi seznanjen. Tako ZDIJZ določa v 8. členu, da mora vsak
organ redno vzdrţevati in javno objavljati javni katalog. Podatke, ki so del kataloga,
mora dopolnjevati najkasneje do konca tekočega meseca glede sprememb in
dopolnitev vsebine kataloga oziroma informacij javnega značaja, ki so nastale v
prejšnjem mesecu (5. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja).
Tudi Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005 , 106/2005, 30/2006,
86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009 ) v 9.
členu nalaga organu obveznost priprave kataloga informacij javnega značaja po
določilih ZDIJZ in povezane predpise ter pri tem uredi povezave na ţivljenjske
dogodke na drţavnem portalu »e-uprava" (Kovač, 2008, str. 42).
Katalog predstavlja uporabniško usmerjeno rešitev z namenom poenostaviti dostop
do informacij in spodbuditi organe, da učinkoviteje zagotavljajo informacije. Prosilec
mora imeti moţnost vpogleda v urejen katalog informacij javnega značaja po
vsebinskih sklopih, kjer je ta katalog lahko v obliki uradnega glasila organa ali na
svetovnem spletu. Katalog je v uradnem jeziku (slovenski jezik), pri organih, ki imajo
sedeţ na dvojezičnem območju, se uporablja tudi jezik narodne skupnosti.
Katalog je razdeljen na vsebinske sklope in mora vsebovati naslednje podatke (glej
prilogo: Vzorec kataloga informacij javnega značaja):
osnovne podatke o katalogu: v tem delu navedemo organ, ki oblikuje
katalog ter uradno osebo, ki je odgovorna za področje informacij javnega
značaja posameznega organa. Naveden mora tudi biti datum prve objave
ter zadnje spremembe, ki so bile opravljene na katalogu. Če so informacije
objavljene na svetovnem spletu, je v prvem delu naveden tudi spletni
naslov, kjer je katalog dostopen ter morebitne druge oblike kataloga,
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splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja s katerim
razpolaga; ta sklop vključuje:
a) organigram in organizacijo organa
organizacijske enote ter organigram),

(opisano

je

delovno

področje,

b) seznam drugih organov iz delovnega področja (naziv, naslov, kontaktni
podatki) – to velja le za ministrstva,
c) kontaktne podatke uradne osebe (ime, priimek, funkcija, kontaktni podatki),
d) seznam zakonov in podzakonskih aktov ter predpisov Evropskih skupnosti,
e) seznam predlogov predpisov in strateške ter programske dokumente,
f) vrste upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov (navedeni so vsi postopki,
ki jih vodi organ),
g) seznam evidenc (ime, opis in pogoji dostopa itd.),
h) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov (ime, opis, opis načina
pridobivanja podatkov, dostop),
i) druge informacije javnega značaja,
opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja: v tem
vsebinskem sklopu je opisan način, kako lahko druge informacije
pridobimo; ali je to preko spleta (tehnični pogoji) ali s fizičnim
dostopom (uradne ure, prostor ter način seznanitve), ter ostalo (ljudje
s posebnimi potrebami, stroškovnik itd.)
seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: na podlagi
povpraševanja po informacijah javnega značaja organ v tem
vsebinskem sklopu sestavi seznam desetih najpogosteje zahtevanih
informacij.
Prvi vsebinski sklop (osnovni podatki o katalogu) mora biti dosegljiv neposredno
preko kataloga v elektronski obliki. Določeni podatki iz drugega vsebinskega sklopa
(prej opisane navedbe od točke e do i) morajo biti označeni z deskripcijo Eurovoc (2.
člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja).
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3.5.1 Centralni katalog informacij javnega značaja
Ob sprejemu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
so pristojne institucije sprejele tudi izvedbena sklepa za vzpostavitev spletišča.
Vzpostavile so tehnološko rešitev, s katero lahko prosilec dostopa do katalogov vseh
organov in do povezave s spletiščem e-uprava. To spletišče imenujemo Centralni
katalog informacij javnega značaja (Centralni katalog informacij javnega značaja).
Tako je uresničena aktivna vloga organa, ki omogoča vpogled/objavo najpogostejših
informacij.
Za vodenje in zdruţevanje vseh podatkov v centralnem katalogu je pristojno
Ministrstvo za javno upravo. Zdruţuje kataloge zavezanih organov, katalog storitev in
drţavni register predpisov ter dokumentov. Katalog in register morata biti dostopna
na enotnem portalu e-uprava. Ministrstvo mora objaviti tudi katalog organov,
centralni katalog informacij javnega značaja in skupno letno poročilo o izvajanju
ZDIJZ.
Ministrstvo mora objaviti vzorec kataloga v centralnem katalogu najkasneje do
31. 10., organi morajo kataloge prilagoditi do 31. 12. Nato Ministrstvo vzpostavi
centralni katalog do 30. 6. naslednje leto (29. člen Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja).
V okviru Ministrstva za javno upravo od 1. 4. 2009 deluje Upravna inšpekcija, ki je
organizirana kot Sektor za upravno inšpekcijo v okviru Direktorata za e-upravo in
upravne procese.
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Ur.l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005,
24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008) in ostalih predpisov, ki urejajo
posebne upravne postopke, med katerimi je tudi ZDIJZ. Pooblastila upravne
inšpekcije določa 73. člen Zakona o drţavni upravi (ZDU-1, Ur.l. RS, št. 52/2002,
56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004,
24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E), ki navaja, da ima
upravni inšpektor pravico vstopa v prostore in pooblastila ter pravico do vpogleda v
dokumentacijo. Na podlagi nadzora upravni inšpektor sestavi zapisnik, ki se vroči
predstojniku upravnega organa in pristojnemu ministrstvu, v katerem predlaga
ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Predstojnik ima pravico ugovora na
zapisnik v osmih dneh od dneva vročitve.
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Način dela oziroma postopek nadzora določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN,
Ur.l. RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1), vendar se uporabljajo le deli zakona,
ki se nanašajo na načela inšpekcijskega postopka in nekatera pooblastila.
Upravni inšpektor mora obravnavati vse prejete prijave, kjer opravi redne (sistemski
nadzori – pregled dokumentacije) ali izredne nadzore (preverjanje vsebine navedb v
konkretnih prijavah) oziroma zahteva poročila o zadevi. V letu 2008 je upravna
inšpekcija prejela 807 novih zadev. Spodnja tabela prikazuje status prijavitelja, ki je
svojo prijavo poslal na inšpektorat.
Tabela št. 1: Prijava glede vrste strank 2007/2008
PRIKAZ STRANK

2007

2008

ANONIMNO

28

25

FIZIČNA OSEBA

822

550

LASTNA DEJAVNOST

13

26

PRAVNA OSEBA

188

206

SKUPAJ

1051

807

Vir: Poročilo Ministrstva za javno upravo, str. 3

Kot je razvidno, je največ prijav v letu 2008 podal prijavitelj s statusom fizične osebe
(550), sledijo pravne osebe in skoraj v enakem številu kategoriji anonimno ter lastna
dejavnost, s pribliţno 3 %. V primerjavi z letom 2007 je bilo 30 % manj novih zadev.
Iz poročila upravnega inšpektorata je razvidno, da je bilo največ prijav glede na
vsebino podanih zaradi molka organa, skupaj 73 prijav (Poročilo o delu upravne
inšpekcije za leto 2008, str. 3).
Na področju ZDIJZ inšpekcija opravlja naloge prekrškovnega organa. Prekrške navaja
39. člen ZDIJZ. Ta člen navaja, da se kot prekršek upošteva primer, kadar:
oseba ali odgovorna oseba (različna je višina globe) uniči dokument, zadevo,
dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja
informacija javnega značaja, z namenom, da jo napravi nedostopno javnosti,
uradna oseba organa v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje
zahtevane informacije javnega značaja.
Kot prekršek se šteje tudi, če uradna oseba ne objavi kataloga informacij javnega
značaja. Na podlagi tega je upravna inšpekcija (Poročilo o delu upravne inšpekcije za
leto 2008, str. 16) v letu 2008 ugotovila dve kršitvi. Na podlagi ZIN je inšpekcija
izdala 2 pisni opozorili za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
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Iz poročila lahko ugotovimo, da je na področju informacij javnega značaja inšpekcija
prejela malo prijav, kar pomeni, da organi upoštevajo in uresničujejo obveznosti, ki
se dotikajo informacij javnega značaja.

3.6

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN EU

Slovenija je mlada članica Evropske Unije (polnopravna članica je postala 1. 5. 2004),
ki je morala v svoj pravni red vnesti tudi evropsko zakonodajo in jo upoštevati. Tudi
na področju informacij javnega značaja je veliko evropskih določil, ki jih zato mora
upoštevati. Slovenija je zakon o tem področju sprejela precej pozno, pred tem so ga
sprejele druge nove članice EU:
Madţarska leta 1992,
Latvija 1998,
Češka 1999,
Estonija, Slovaška in Litva 2000 ter
Poljska 2001.
Čeprav je Slovenija zakon v primerjavi z ostalimi sprejela pozno, sodi naš zakon s
področja informacij javnega značaja med najmodernejše. Zajema namreč malo izjem
in poleg tega vsebuje test interesa javnosti, ki poudarja transparentnost. Test
interesa javnosti (ang. Public Interest Test) je test, kjer se ugotavlja, ali je interes
javnosti za razkritje močnejše od potencialno storjene škode, ki bi nastala z
razkritjem, ne glede na zakonske omejitve (Pirc Musar, 2006, str. 12).
Slovenijo zavezujeta dva mednarodnopravna obvezujoča pravna akta (Pirc Musar,
2006, 2, str. 5):
a) Mednarodni pakt o
Republika Slovenija
federativne republike
javnosti do »prostega
na meje«,

drţavljanskih pravicah Organizacije zdruţenih narodov, ki ga je
prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva Socialistične
Jugoslavije, dne 1. junija 1992, v 19. členu določa pravico
iskanja in širjenja informacij in idej prek medijev in ne glede

b) Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope, v 10.
členu določa pravico javnosti do »sprejemanja in sporočanja informacij brez
vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje«.
Vir navaja tudi tretji akt:
c) Arhuško konvencijo, to je konvencija o dostopu do informacij, udeleţbi javnosti
pri odločanju in dostopu do pravnega varstva o okoljskih zadevah, kjer določa dostop
do okoljskih podatkov.
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Neposredno se uporabljajo vsi trije akti, kar pomeni, da se lahko nanje sklicujemo
tudi pri odločanju v konkretnem upravnem postopku.
Neposredno pa se uporablja tudi Uredba 1049/2001, predvsem kadar prosilec
dostopa do dokumentov, ki so jih ustvarile evropske institucije. Uredbo sta Evropski
parlament in Svet EU sprejela leta 2001.
V 5. členu je zapisano, da se mora drţava članica posvetovati z institucijo, kadar
prejme zahtevo za dokument, ki je v njeni lasti, izvira pa iz institucije. Določilo velja,
saj je evropski pravni vir nadrejen nacionalnemu. Tudi če ZDIJZ omogoča dostop, ga
lahko prepreči evropska zakonodaja. Gre za lojalno sodelovanje med EU in Slovenijo.
Z ZDIJZ se prenašata dve Direktivi Evropskih skupnosti:
a) Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o
javnem dostopu do okoljskih informacij in razveljavitvi Direktive 90/313/EG,
b) Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o
ponovni uporabi informacij javnega sektorja.
Področje informacij javnega značaja je po svetu različno urejeno. Do marca 2006 je z
zakonom ali vsaj z ustavnim določilom imelo področje urejeno zgolj 63 drţav (25 ima
test interesa javnosti implementiran v zakon).
Brez zakona na tem področju pa ostajajo Malta, Luksemburg, Ciper, Belorusija,
Rusija, Črna gora. Med zadnjimi so pridobile zakon Velika Britanija in Nemčija
(Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije).
Več kot 50 % vseh prejetih zahtevkov za dostop do dokumentov Sveta EU v letu
2007 se nanaša na področja pravosodja in notranjih zadev. Skupno 811 dokumentov
(kar predstavlja 10 %) je bilo razvrščenih kot tajni podatki. Proučevanje takšnih
dokumentov predstavlja dodatno delovno obremenitev, tako za Svet EU kot za
posamezne uradnike, ki dokument proizvajajo (Letno poročilo Sveta EU za leto
2007).
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Tabela št. 2: Število prošenj na podlagi Uredbe št 1049/2001 leta
2003−2007
(Number of applications pursuant to Regulation No 1049/2001)

o

Let

Št.
Prošenj

2
003
2
.830

2
004
2
.160

2
005
2
.100

2
006
2
.224

2
007
1
.964

Vir: Letno poročilo Sveta EU za leto 2007, 2007, str. 30

Kot je iz tabele razvidno, je število prošenj v letu 2007 najniţje, za skoraj 300 prošenj
manj kot leta 2006. Največje število prošenj so v Svetu EU dobili leta 2003, ko so
prejeli skoraj 3.000 prošenj. Minimalni upad (za 60 prošenj) je viden pri prehodu iz
leta 2004 v leto 2005. Letno poročilo Sveta EU za leto 2007 pri podatku o geografski
razširjenosti vlagateljev (Letno poročilo Sveta EU, 2007, str. 33) navaja, da je vseh
vlagateljev iz Slovenije 0,4 %, največ, 26,4 % pa je vlagateljev iz Belgije.
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4 POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vsak organ mora določiti pooblaščeno uradno osebo, ki je odgovorna za področje
informacij javnega značaja in skrbi tudi za njihovo posredovanje. Več organov lahko
določi isto osebo, kar prinaša večjo prilagodljivost, saj se nekateri organi srečujejo s
podobnimi zahtevami. Uradna oseba je lahko vsak, teoretično tudi oseba, ki ni
zaposlena pri organu in se določi s sklepom (za organ to uredi predstojnik organa).
Uradna oseba je pristojna za posredovanje informacij, ne pa za posredovanje
odgovorov (zato je nujno potrebno poznavanje zakonodajnega segmenta), in je za
svoje delo kazensko odgovorna. Organ ima lahko tudi več uradnih oseb (diskrecijska
pravica), v tem primeru mora organ paziti, da o zahtevku po informaciji obvesti vse
uradne osebe, ne samo ene. Uradna oseba mora biti tudi v prvem delu kataloga, kar
pomeni, da je prosilec seznanjen s tem, na katero osebo se mora obrniti za
pridobitev informacij javnega značaja.
Ker gre pri posredovanju za odnos s strankami, je bistvena opredelitev pojma
stranka. Uredba o upravnem poslovanju določa, da je stranka vsaka oseba, ki
komunicira z javno upravo, v nasprotju z ZDU-1 in ZUP, ki jo opredeljujeta veliko oţje
(Kovač, 2008, str. 34).
Upravni organi strankam posredujejo (Kovač, 2008, str. 34):
splošne informacije;
to so vse informacije o storitvah oziroma upravnih nalogah, ki jih organi opravljajo.
Pri posredovanju je bistveno, da je stranka seznanjena s pojmom splošnih informacij
(kaj so), načinom zagotavljanja (kako jih zagotavlja) in pooblaščeno osebo (kdo v
organu posreduje informacije). Pri posredovanju je nujno, da so informacije
posredovane na razumen način z upoštevanim uradnim jezikom, po brezplačni poti,
vsakemu zainteresiranemu,
konkretne informacije;
to so informacije glede ţe uvedenih upravnih in drugih postopkov. Pri konkretnih se
stranko definira po ZUP, torej vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega
prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek (42. člen
ZUP), pri čemer za konkretne informacije veljajo informacije/pravice, ki obveščajo o
poteku postopka, e-vpogledu, obvestilu o neizdaji, pregledovanju, prepisovanju,
kopiranju,
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informacije javnega značaja;
informacije javnega značaja opredeljuje 4. člen ZDIJZ, kamor kot izjeme spadajo
tiste informacije, ki izhajajo iz Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur.l. RS, št.
117/2006, 24/2008-ZDDKIS, 125/2008, 20/2009-ZDoh-2D). Slednje izjeme imajo v
bistvu lastnost javnega značaja, vendar po testu tehtanja interesa javnosti ta
informacija ni opredeljena kot informacija javnega značaja.
Pri poslovanju javne uprave se v ospredje postavlja načelo javnosti, pri čemer
javnost ni sama sebi namen, ampak naj bi vzpostavljala odgovornost delovanja
nosilcev oblasti, posameznikov in institucij. (Kovač, 2008, str. 43). Javnost je
informirana in obveščena, če javna uprava vzpostavi mehanizme za zbiranje
predlogov, pripomb, vprašanj in ostalih načinov, ki jih stranke uporabljajo za stik z
upravnim organom. Uredba o upravnem poslovanju določa način odnosa »organstranka«. Med pomembnejšimi in zanimivejšimi določili je obveznost organa, da
vzpostavi uradni elektronski naslov (13. in 14. člen Uredbe o upravnem poslovanju),
preko katerega lahko stranka vzpostavi stik z organom po elektronski poti. Po
prejemu vloge (ko se vzpostavi stik) mora organ na zahtevo stranke poslati potrdilo o
sprejemu vloge, s katerim je stranka seznanjena, da je organ vlogo prejel. Poleg
elektronskega načina komuniciranja lahko stranke komunicirajo tudi osebno. Stranka
lahko osebno obišče organ v času uradnih ur. Organ mora stranko sprejeti ne glede
na to, ali je srečanje naročeno ali ne. Izjemoma (npr. vrste, gneča) lahko organ
stranko sprejme tudi, ko ni uradnih ur.
Stranke lahko podajajo kakršnekoli pripombe, pohvale, kritike in predloge organu.
Uporabi se lahko več načinov (Kovač, 2008, str. 44):
ustni način,
pisni način,
elektronski način,
zapis v knjigo pohval in pritoţb.
Zaradi velike količine informacij in različnih lokacij organ obvešča in izpolnjuje načelo
javnosti tudi preko medijev. Pri komuniciranju z mediji je največkrat odgovorna
oseba predstojnik ali za to posebej pooblaščena oseba.
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Rezultat odnosa je njegova kakovost. Za ugotavljanje kakovosti poslovanja javne
uprave se uporablja več orodij (Kovač, 2008, str. 49):
standardi serije ISO 9000 (v Sloveniji jih uporablja okoli 40 upravnih organov),
model odličnosti EFQM (do leta 2007 ga je uporabilo pribliţno 20 organov),
skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju − model CAF (med
letoma 2002 in 2007 je model CAF imelo 100 uporabnikov).
Našteta orodja organ uporablja v postopkih samoocenjevanja in za analize eksternih
ocenjevalcev. Če organ pridobi certificiran standard, sme to svojih dokumentih
označevati.
Pri merjenju kakovosti se uporablja tudi metoda anketiranja (organi naj bi jo izvajali
vsaj enkrat letno).
4.1

POSREDOVANJE PREKO SPLETA

Te informacije so največkrat v obliki elektronskega dokumenta. Prosilec lahko na
spletu dostopa do prečiščenih besedil predpisov (10. člen ZDIJZ). Vsi predpisi so
objavljeni na spletni strani zakonodaje (http://zakonodaja.gov.si/) v elektronski obliki
in lahko uporabnik do njih dostopa na brezplačen način. Ta neuradno prečiščena
besedila (npr. ZDIJZ) veljavnih predpisov pristojno ministrstvo posreduje v svetovni
splet, kjer si uporabnik lahko predpise ogleda in tudi natisne za lastno uporabo.
Neuradno prečiščena besedila vsebujejo vse spremembe ali dopolnitve, ki se
nanašajo na omenjeni predpis. Posameznik ima tako v enem dokumentu zbrane
sveţe podatke. Na lokalni ravni pa v svetovni splet podatke posredujejo upravne
lokalne skupnosti, in sicer vsa neuradno prečiščena besedila posamezne lokalne
skupnosti (npr. statut občine). Vsi drugi organi pa v splet posredujejo vsa neuradna
prečiščena besedila svojih ustanovitvenih aktov. Vsa prečiščena besedila posredujejo
v centralno spletno zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov, ki je povezana z
drţavnim registrom predpisov. Kadar so besedila neuradno prečiščena, je treba
navesti opozorilo, da gre za neuradno prečiščeno besedilo in da le-to predstavlja
zgolj informativni delovni pripomoček (8. člen Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja).
Objava v svetovnem spletu je nujna tudi za razne programe, strategije, stališča,
mnenja, študije in druge podobne dokumente (10. člen ZDIJZ). To so predvsem
informacije, ki se nanašajo na širšo javnost. Z objavo teh dokumentov se organi
javne uprave pribliţajo drţavljanom, saj gre za neke vrste poročilo o delu, ki ga
opravljajo.
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Ti dokumenti zajemajo tudi poročila, iz katerih lahko posameznik natančneje izve,
kako organ pristopa k izpolnjevanju zakonskega določila in kako omogoča seznanitev
s študijami ali raziskavami, ki jih je opravilo delovno telo organa. Primer take objave
so med drugim tudi letna poročila (npr. letni plan ali poročilo o poslovanju); iz teh
dokumentov lahko ugotovimo tudi statistične podatke o opravljenem delu (število
vlog, znesek investicij itd.). Ker te ustanove svojo dejavnost opravljajo s
proračunskim denarjem, je objava do drţavljanov prijazna, saj jih seznani s tem,
kako organ sredstva razporeja. K dokumentom tega določila se ne štejejo programi
dela in drugi podobni programi, ki jih inšpekcije in drugi organi pripravljajo v zvezi z
izvajanjem postopkov nadzora nad poslovanjem oseb javnega in zasebnega prava ter
morajo biti vpisani v centralni katalog javnega značaja (9. člen Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja).
Predlogi predpisov, programov, strategij in drugi podobni dokumenti so tretji sklop
informacij, ki so objavljene na spletu (9. člen ZDIJZ). V ta del sodijo predvsem
predpisi, ki so na novo sprejeti in objavljeni v Uradnem listu. To so predlogi zakona
ali drugega akta drţavnega zbora, predlogi vladne uredbe, predlogi pravilnika ali
drugega akta ministrstva, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, in
predlogi splošnega akta lokalne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila (10. člen
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja). Pri teh
informacijah je bistvena objava. Organ mora posredovati vse prvotne in poznejše
različice, kar omogoča sledljivost sprememb. Posameznik lahko na ta način
spremembam sledi in ugotovi, v katerih delih ter na kakšen način je do sprememb
prišlo. Organ mora zagotoviti tudi povezavo na sprejet predpis ali drug dokument ter
zapisati, da gre le za predloge predpisov (da se izogne odškodninskemu jamstvu).
Ker ima vsak organ stike s strankami, so na spletu objavljeni tudi podatki o storitvah
organov (10. člen ZDIJZ). To so podatki, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo
poslovanje organov s strankami. Objava teh informacij se bistveno pribliţa
drţavljanu, saj se lahko drţavljan tako seznani z vsemi informacijami, ki so bistvene
za odnos »posameznik-organ«. Največ določil vsebuje Uredba o upravnem
poslovanju. Ta določa predvsem dostopnost organa, kot je objava uradnih ur organa,
kontakt itd. (11. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja). Med uradnimi urami lahko posameznik obišče organ in odda vlogo,
pritoţbo, pohvalo itd. V tem sklopu informacij se lahko seznanimo tudi s pogoji, ki jih
mora stranka izpolnjevati, da lahko zahteva storitev (npr. polnoletnost, drţavljanstvo
itd.) in krajevno pristojnost (11. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja).
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S tem se posameznik seznani s tem, na katerem območju je organ pristojen oziroma
ali pristojen organ odloča na območju njegovega stalnega prebivališča.
Objavljene so tudi povezave, na katerih lahko posameznik najde obrazce (npr.
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja) in jih v stiskani obliki ter izpolnjene
(lastnoročno podpisane) pošlje organu. Zaradi ekonomičnosti in hitrejšega poslovanja
organi objavljajo tudi pogosta vprašanja in odgovore nanje. Da je posameznik bolje
seznanjen s pravno ureditvijo, je nujna objava predpisov, ki predstavljajo pravno
podlago ali sicer urejajo storitev.
V 12. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je
navedeno, da se objavijo tudi druge informacije javnega značaja:
podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri organu,
napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega
značaja,
letno poročilo o izvajanju ZDIJZ,
informacije, ki jih je organ posredoval na podlagi vloţene ustne ali pisne zahteve,
podatki o višini in prejemnikih subvencij, posojil in drugih podobnih oblik pomoči
iz javnih sredstev,
strokovni napotki za uporabnike javnih dobrin in storitev,
podatki o posameznih ukrepih in dejavnostih izvajalca javne sluţbe.
Velja določilo, da so vsi podatki, ki so objavljeni na spletu, javni in na voljo
brezplačno. Pri elektronskem posredovanju podatkov pa je bistveno, da so prosilcu
posredovane vse informacije, ki jih potrebuje. Če se podatek nahaja v računalniški
bazi, ne sme biti onemogočen dostop. V takšnem primeru mora organ posredovati
celotno bazo ali le del, kjer se informacije nahajajo. Na nek način organ lahko ustvari
»nov dokument«, ki pa v strnjeni obliki zajema zahtevano informacijo.
Po zakonu zadostuje, da je dokument v okviru organa ţe to, da je delo opravil. Zakon
ne določa nujno zakonitosti, vendar je bistveno, da je v delovnem področju in v
skladu z delovnimi pooblastili. To pomeni, da je lahko ţe nezakonito delovanje
zaposlenega v organu del delovnega področja organa. Organ je dolţen posredovati in
zagotoviti dostop tudi do takšne informacije, ki jo je prejel v pregled ali po naključju,
saj jo v trenutku zahteve poseduje. ZDIJZ s svojo definicijo zajema posredno in
neposredno delovanje organa (Čebulj, 2005, str. 121). Za dokument se šteje vsak
dokument, ki je na kakršnemkoli mediju in vsebuje določene informacije, ne glede na
obliko, v kateri so izraţene (to je lahko ţe prazen papir, ki z obdelavo pokaţe zapis ali
zaklenjene računalniške datoteke).
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Med informacije javnega značaja se ne šteje arhivsko gradivo (6. člen, ZDIJZ), zato
ga organ ne sme posredovati.
4.2

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pravica prosilca je pridobiti informacijo, pri čemer mora organ, ki z informacijo
razpolaga, posredovati zahtevano informacijo. V tem delu se javni sektor najbolj
pribliţa zasebnemu sektorju, saj za svoje storitve po z zakonom določenim cenikom
zaračuna materialne stroške. ZDIJZ določa, da je vpogled brezplačen, posredovanje
pa lahko organ zaračuna. Na podlagi 36. člena ZDIJZ mora organ objaviti stroškovnik
(svetovni splet, oglasna deska, uradno glasilo itd.) ter na zahtevo prosilca vnaprej
posredovati višino stroškov, ki bodo pri tem nastali. Če gre za obseţno informacijo
lahko organ zahteva vnaprejšnji polog (če končna cena presega predplačilo, organ
razliko prosilcu vrne).
Organ lahko po 2. členu Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega
značaja (Ur.l. RS, št. 40/2004,76/2005) zaračuna stroške za:
posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane
informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s
tehničnimi sredstvi,
pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija
nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa ţeli informacijo prejeti v
fizični obliki,
pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija
nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa ţeli informacijo prejeti v
elektronski obliki,
poštnino za pošiljanje po pošti.
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V nadaljevanju Uredba navaja tudi primere, ko organ NE zaračuna stroškov za
posredovanje, in sicer to velja za:
vpoglede v dokumente,
telefonsko posredovanje informacije,
posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primer,
pretvorbe dokumenta iz fizične v elektronsko obliko, kadar prosilec ţeli
informacijo prejeti v elektronski obliki,
posredovanje informacij, ki skupaj ne presegajo petih strani, s pomočjo
telefaksa.
Vsak prosilec mora biti s stroški oziroma ceno seznanjen. Zato organ enkrat letno
določi ceno materialnih stroškov, pri čemer upošteva povprečne trţne cene za
storitve in povprečno lastno ceno stroškov dela ter amortizacije opreme.
Nekatere cene, ki jih organ objavi (19. člen Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja):
fotokopije A4, A3 ali večjega formata,
barvne fotokopije formata A4, A3,
elektronski zapis na eni zgoščenki CD ali DVD-R (lahko tudi na eni disketi),
posnetek na eni videokaseti ali avdio kaseti,
pretvorba A4 formata iz elektronske v fizično (posebej barvno),
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko
(posebej barvno),
poštnina na podlagi cenika za poštne storitve.
Prosilec materialne stroške poravna po prejemu informacij. Svojo obveznost poravna
s plačilnim nalogom v času 15 dni po prejemu računa, ki ga izda organ. Organ ne
zaračuna materialnih stroškov (načelo ekonomičnosti), kadar ti ne presegajo 5.000,
00 SIT (20,89 €). Če prosilec večkrat v istem mesecu zahteva več informacij, se
materialni stroški zaračunajo, ko preseţe omenjeni znesek.
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5 PRIDOBIVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Za pridobitev informacije moramo poznati njen obstoj (načelo materializirane oblike)
in organ, ki razpolaga z ţeleno informacijo. Informacijo pridobimo na podlagi obrazca
(ali preko spleta), ki ga naslovimo na pristojen organ.
Če organ, na katerega je bila zahteva o informaciji naslovljena, ne razpolaga z
informacijo, mora zahtevo po 20. členu ZDIJZ in 65. členu ZUP nasloviti na organ, ki
z informacijo razpolaga, nemudoma oziroma najkasneje v treh delovnih dneh. Če
organ, ki je prejel zahtevo, ne poseduje informacije, mora izdati sklep, ki ureja
vprašanja, povezana s postopkom (226. člen ZUP) in zavreči vlogo zaradi
nepristojnosti. V primeru, da je pristojen, vendar z informacijo ne razpolaga, izda
zavrnilno odločbo, s katero se odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi če je postopek
začet po uradni dolţnosti (207. člen ZUP). Vsebovati mora obrazloţitev razlogov
zavrnitve.
Organ lahko posreduje samo informacije, s katerimi dani trenutek razpolaga. Ni
dolţen ponovno pridobiti, vzpostaviti ali ustvariti dokumenta, ki še ne obstaja ali s
katerim ne razpolaga več. Organ posreduje prosilcu vse dokumente, ki zavzemajo
ţeleno informacijo, ni pa mu dolţen posredovati povzetka ali izvlečka, ki bi zajemal
informacijo, ki jo prosilec zahteva. To pomeni, da prosilec v zahtevi ne sme
postavljati vprašanj, temveč mora navesti natančno določeno informacijo, ki jo ţeli
pridobiti. Prav tako organ ni dolţen ponovno izvajati določene analize ali študije.
Če je podatek tako v elektronski obliki kot v fizični obliki, si prosilec sam izbere
obliko, v kateri ţeli pridobiti podatek, če pa je podatek samo v eni od oblik, organ
poskrbi za potrebno pretvorbo. Prosilec si izbere obliko ter plača morebitne
materialne stroške, ki so pri tem nastali.
5.1

NAČINI PRIDOBITVE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilec lahko pridobi informacijo na podlagi zahtevka, ki ga naslovi na organ, ki
razpolaga z zahtevano informacijo. Zahteva pomeni zaprosilo prosilca, da mu organ
omogoči dostop ali ponovno uporabo zaţelenih informacij javnega značaja na način,
ki ga predvideva zakon (Čebulj, 2005, str. 331). Poznamo več načinov pridobitve.
5.1.1 Ustno
Ustno zahtevo ureja in določa ZDIJZ v 14. členu. Na ţeljo prosilca je organ dolţen
posredovati informacije ţe na podlagi ustne zahteve, razen če informacija spada med
izjeme 6. člena ZDIJZ.
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Če organ ugotovi, da zahtevana informacija ne spada med izjeme, omogoči prosilcu
takojšen vpogled ali mu zagotovi prepis, fotokopijo ali elektronski zapis ter ustrezen
čas in prostor, da se z vsebino seznani. Vse to je moţno v času uradnih ur organa.
Pomanjkljivost ustnega pridobivanja je, da prosilec nima pravnega varstva (to
omogoča le pisna pridobitev). Ta način zahteve nekateri viri imenujejo tudi
neformalna zahteva, ki jo prosilec lahko opravi preko telefona ali elektronske pošte.
5.1.2 Pisno
Prosilec lahko informacijo pridobi tudi na podlagi pisne zahteve (15. člen ZDIJZ).
Pisne zahteve so klasične vloge, ki so lahko napisane na roke, natipkane ali
natisnjene, vendar pa morajo biti v vsakem primeru lastnoročno podpisane
(Prepeluh, 2005, str. 470). Postopek pisne zahteve se vodi po določilih ZUP, saj gre
za posebni upravni postopek (subsidiarna uporaba). Postopek se začne na zahtevo
stranke, ko stranka izpolnjeno vlogo pošlje organu. V tem trenutku začne teči začetni
postopek. Stranka organu pošlje vlogo v obliki predpisanega obrazca (priloga:
Obrazec za zahtevo) za zahtevo do informacij javnega značaja (obrazec je javno
objavljen tudi na spletu).
V obrazcu je treba izpolniti podatke o prosilcu (ime, priimek, naziv, kontaktni
podatki), način seznanitve z informacijo, za katero informacijo gre (navede se organ,
ki poseduje informacijo in vrsto/natančen opis informacije) ter na koncu način
pridobitve in podpis z datumom.
Postopek je uveden v trenutku, ko organ prejme vlogo. Ta del imenujemo
ugotovitveni postopek, ko organ na podlagi prejete vloge preveri in preizkusi, ali
obrazec (vloga) vsebuje vse potrebne sestavine za obravnavo (Prepeluh, 2005, str.
474).
Vlogo organ zavrţe, kadar:
ni upravna zadeva,
vlagatelj ni stranka,
niso upoštevani roki,
zadevi ţe teče upravni ali sodni postopek (Jerovšek, 2007, str. 97).
Če organ ugotovi pomanjkljivosti, določi rok za dopolnitev. Ta po 18. členu ZDIJZ, ne
sme biti krajši od 3 delovnih dni. Organ mora stranki nuditi pomoč pri dopolnitvi
vloge. Organ lahko zahteve ene ali več strank zdruţi, kadar se zahtevki nanašajo na
isto ali podobno stanje, kadar je organ stvarno in krajevno pristojen in se zahteva
opira na enako pravno podlago (Jerovšek, 2007, str. 98).
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Organ dejstva ugotovi po skrajšanem ugotovitvenem postopku, saj je vloga za
dostop do informacij javnega značaja organu znano dejstvo in se nanaša na podatke
uradnih evidenc (dokument organa). Stranka mora odgovor na pisno zahtevo
pridobiti v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve (23. člen ZDIJZ).
Organ lahko izjemoma podaljša rok na 30 delovnih dni (24. člen ZDIJZ), kadar je
dokument obseţnejši. Roke štejemo po določilih ZUP (in ostalih določilih, ki jih ne
ureja ZDIJZ), kar pomeni, da se ne šteje dan vročitve, temveč prvi naslednji dan
(100. člen ZUP). Torej ne upoštevamo in ne štejemo nedelje in praznikov ali drugih
dni, ko organ ne dela.
Po končanem ugotovitvenem postopku organ izda upravni akt. To je lahko sklep,
kadar vlogo zavrţe, ali odločba, kadar jo zavrne. Z odločbo organ odloči o predmetu
postopka, torej o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke, torej oblikuje
upravnopravno razmerje (Jerovšek, 2007, str. 122). Zavrne jo lahko (26. člen ZDIJZ),
delno ali v celoti, kadar zahteva vsebuje izjeme 6. člena ZDIJZ.
V primeru, da stranka ne upošteva predvidenega roka dopolnitve (prepozna
zahteva), organ na podlagi sklepa zahtevo zavrţe. S sklepom pa odloči o vprašanjih,
ki so v zvezi s postopkom, torej gre za procesna vprašanja (Jerovšek, 2007, str. 122).
Na podlagi izdanega upravnega akta ima prosilec pravico do pritoţbe. Pritoţba je
redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo (Jerovšek, 2007, str. 138). Tretja
alineja 27. člena ZDIJZ določa, da o pritoţbi odloča pooblaščenec za dostop do
informacij javnega značaja – Informacijski pooblaščenec. Pritoţbo vloţi stranka, ki je
zahtevo poslala organu.
Pritoţbeni postopek določa ZUP (četrta alineja 27. člena ZDIJZ); pritoţba se vloţi pri
prvostopenjskem organu. To se lahko stori priporočeno po pošti, na zapisnik, lahko
se izroči organu ali pošlje po elektronski pošti (Jerovšek, 2007, str. 141).
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Drugostopenjski organ na podlagi pritoţbe izpodbijano odločbo preizkusi in ugotavlja,
ali izpolnjuje procesne predpostavke. Na koncu postopka lahko pritoţbeni organ
odločbo zavrne, zavrţe ali ji deloma oziroma v celoti ugodi. Posledica ugoditve je
seznanitev z informacijo, ki jo je prosilec zahteval.
Slika št. 1: Pisna pridobitev informacije javnega značaja

Začetek
postopka
(prosilec)

Pošiljanje

Prejetje
zahtevka
(organ)

Prenos pristojni
osebi
NE (dopolnitev)
Uradna
oseba

NE
(zavrnitvena odločba
Preverjanje
in možnost pritožbe)
zahtevka

Ali je zahtevek
popoln?

DA
Iskanje
informacije in
preverjanje
pogojev

Ali prosilec
izpolnjuje
pogoje?

DA

Pridobitev
informacije

Vir: lasten
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5.1.3 Elektronsko
Osnovna značilnost informacijske druţbe je svetovni splet ter elektronsko poslovanje,
obveščanje in posredovanje. Tudi na področju informacij javnega značaja je to
področje posebej omenjeno in urejeno. Bistvo elektronskega zapisa je, da je neka
informacija shranjena na materialnem nosilcu v elektronski obliki − zapis črk, znakov
ali slikovnega materiala (Ţurej, str. 163). Organ pa po zakonu ni dolţen zagotavljati
tehničnih sredstev, da bo lahko prosilec informacijo v taki obliki tudi videl, odprl ali
pregledal. ZDIJZ določa, da mora organ v čim večji meri zagotavljati informacije v
elektronski obliki. Torej lahko prosilec informacijo javnega značaja pridobi tudi v
elektronski obliki. Organ mora zagotoviti nemoteno, racionalno in uporabniku
prijazno dostopnost do informacij ter svojih spletnih strani. Organ poskrbi tudi za
povezljivost z enotnim drţavnim portalom e-uprava. Pri elektronskem posredovanju
mora organ upoštevati dejstvo, da do teh informacij dostopajo tudi ljudje s
posebnimi potrebami, zato mora zagotoviti dostopnost tudi v izključno tekstovni
obliki.
Elektronski način posredovanja informacij pravno ureja Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur.l. RS, št. 57/2000, 30/2001, 25/2004,
73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT). Predvsem ureja elektronsko
poslovanje v sodnih, upravnih in drugih postopkih ter določa uporabo elektronskega
podpisa v pravnem prometu. Zakon v 9. členu navaja, da je elektronsko sporočilo
odposlano, ko vstopi v informacijski sistem izven nadzora pošiljatelja ali osebe, ki je
elektronsko sporočilo poslala v imenu pošiljatelja in v skladu z njegovo voljo. Čas
prejema se šteje, ko sporočilo vstopi v prejemnikov informacijski sistem (10. člen
ZEPEP), in za kraj se upošteva mesto, kjer ima pošiljatelj svoj sedeţ (11. člen
ZEPEP). Vsako elektronsko pošiljanje mora imeti tudi elektronski podpis, ki ga Zakon
omenja v tretjem poglavju in tako v 15. členu navaja: »Varen elektronski podpis,
overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.«
Na podlagi zahteve mora organ podati odločitev takoj ali najkasneje v 20 delovnih
dneh od prejetja popolne zahteve. Zakon omenja tudi izjemne okoliščine, med katere
spada delni dostop ali pa obseţnost dokumenta; v tem primeru lahko organ rok
podaljša na 30 delovnih dni. To odloči s sklepom (ni moţnosti pritoţbe), ki ga vroči
prosilcu najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku roka za odločitev. Če zadevi ugodi,
posreduje informacijo in naredi uradni zaznamek.
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5.2

PRITOŢBENI POSTOPEK

Na podlagi zahtevka organ zavrne (odločba) ali zavrţe (sklep) zahtevek prosilca, na
kar zakon v 27. členu določa pravico do pritoţbe. Prosilec lahko pritoţbo vloţi ţe na
podlagi dejstva, da organ omogoči vpogled informacije za katero prosilec meni, da ni
enaka tisti, ki jo vsebuje zahtevek (25. člen ZDIJZ). Torej lahko med pritoţbene
razloge štejemo (Jerovšek, 2007, str. 139 in 140):
nepravilno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja,
kršitev materialnega prava,
kršitve pravil postopka.
V 27. členu ZDIJZ je navedeno, da o pritoţbi odloča Pooblaščenec za dostop do
informacij javnega značaja. V Sloveniji je to Informacijska pooblaščenka (Nataša Pirc
Musar, univ. dipl. prav). Pritoţbeni postopek se ureja po določilih ZUP. Pritoţba se
vloţi pri prvostopenjskemu organu (kadar je izdan akt) ali pri pooblaščencu (molk
organa), kjer se šteje splošni pritoţbeni rok 15 dni (Jerovšek, 2007, str. 141). Status
informacijskega pooblaščenca lahko razdelimo na dva dela, na status organa in
status funkcionarja. Njegov status ureja ZinfP.
Kot organu mu zakon določa naslednje pristojnosti (2. člen ZInfP):
odločanje zoper odločbo organa, ki je zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače
kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja, ter
v okviru postopka na drugi stopnji tudi nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo
varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz
Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi,
odločanje o pritoţbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne
ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z
zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij,
pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov,
organiziranje in usklajevanje dela vseh zaposlenih, izvajanje drugih pooblastil
predstojnikov ter opravljanje inšpekcijskega nadzora po zakonu, ki ureja
varstvo osebnih podatkov
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Pristojnost in določila Informacijskega pooblaščenca najdemo v številnih predpisih:
Zinfp, ZVOP, ki ga v zakonu navaja kot drţavni nadzorni organ in mu določa
pristojnost inšpekcijskega nadzora (37. člen ZVOP) in upravnega nadzora, prav tako
lahko informacijski pooblaščenec osebne podatke iznaša iz Republike Slovenije.
Pripada mu tudi pristojnost dajanja predhodnega mnenja drţavnim organom (npr.
ministrstvom, drţavnemu zboru itd.) o usklajenosti odločb predlogov zakonov z
ostalimi predpisi, ki urejajo osebne podatke (48. člen ZVOP-1). Delo drţavnega
organa je javno (49. člen ZVOP), kar dovoljuje, da mnenja in predloge objavi tudi na
spletni strani. Upoštevati in spoštovati pa mora tajnost podatkov. Njegov status
urejata tudi ZDIJZ, ki pooblaščenca navaja kot pritoţbeni organ (27. člen ZDIJZ) in
ZIN, ki ureja njegov status kot inšpektor za nadzor nad določbami zakonov, ki urejajo
njegovo delovanje. Temu sledijo tudi Zakon o medijih (Zmed, Ur.l. RS, št. 54/2002
Skl.US: U-I-177/02-5, 62/2003, 73/2003 Odl.US: U-I-177/02-15, 113/2003 Odl.US:
U-I-181/01-12, 16/2004 Odl.US: U-I-106/01-27, 123/2004 Odl.US: U-I-207/01-20,
96/2005-ZRTVS-1, 60/2006, 69/2006-ZOIPub, 110/2006-UPB1, 36/2008-ZPOmK-1),
ZGD , ZTP in Zakon o prekrških (ZP, Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004,
7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005,
55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006
Odl.US: U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007
Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.),
76/2008-ZIKS-1C).
Poleg Informacijskega pooblaščenca so zaposleni tudi drţavni nadzorniki, ki imajo
poloţaj, pravice in obveznosti, ki jih za inšpektorje določa zakon o inšpekcijskem
nadzoru ter javnih usluţbencih (8. člen ZInfP).
Prosilec mora pritoţbo poslati na podlagi predpisanega obrazca (priloga: Pritoţba na
podlagi ZDIJZ). V obrazcu mora navesti kontaktne podatke (ime, priimek, naslov,
telefon itd.). V obrazec mora vpisati tudi razlog pritoţbe (molk, zavrnilna odločba, ni
ustrezna informacija) in organ, ki je povzročil razlog. Pomemben del predstavlja
predstavitev dejstev (navedba naslova organa, datum prve zahteve, vrsto
zahtevanega dokumenta, uradno osebo organa in morebitne priloge). Za laţje
reševanje in ugotavljanje dejstev je v obrazcu predviden prostor, v katerega prosilec
zahtevka opiše, zakaj je pritoţbo oddal. Sledi podpis in datum ter razlaga, komu
pritoţbo poslati. Če je to zavrnilna odločba se pošlje organu 1. stopnje, če gre za
molk organa pa Pooblaščencu.
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Organ po prejetju pritoţbe pridobi vse potrebne informacije, tako, da od
prvostopenjskega organa nemudoma zahteva dokumente, zadeve, dosjeje, registre,
ki jih je prosilec zahteval. Če organ tega ne stori, ima Pooblaščenec pristojnost
inšpekcijskega nadzora (10. člen ZInfP).
Procesno dejanje v tej povezavi lahko Pooblaščenec opravi brez prisotnosti strank
(11. člen ZInfP), le ta pa lahko v dokumente vpogleda po pravnomočnosti odločbe
organa 2. stopnje (12. člen ZInfP).
V 7. členu ZInfP je navedeno, da ima Pooblaščenec status funkcionarja. Sedeţ
Informacijskega pooblaščenca je v Ljubljani (Vošnjakova 1). Informacijskega
pooblaščenca imenuje Drţavni zbor Republike Slovenije na predlog Predsednika
Republike Slovenije. Imenuje se lahko oseba, ki ima drţavljanstvo, univerzitetno
izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno obsojena (6. člen
ZInfP). Imenuje se za pet let, z moţnostjo ponovnega imenovanja. Na predlog
Drţavnega zbora Republike Slovenije je lahko razrešena, kadar to sama zahteva, če
ne izpolnjuje pogojev ali ne opravlja naloge v skladu z zakonom in ustavo (7. člen
ZInfP). Poleg Pooblaščenca so zaposleni tudi drţavni nadzorniki (imenuje jih
Pooblaščenec), ki imajo status inšpektorja in pravice, ki jih določa ZIN. Nadzornik je
lahko oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj in ima opravljen
strokovni izpit za inšpektorja (8. člen ZInfP).
Na podlagi izdanega upravnega akta pa je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem
sporu (Jerovšek, 2007, str. 163), ki določa da lahko o odločitvah drţavnih organov
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. Sodišče, ki na področju informacij
javnega značaja odloča je Upravno sodišče. Tu gre za stvarno pristojnost (Jerovšek,
2007, str. 177). Upravni spor se vodi po določilih Zakona o upravnem sporu (ZUS,
Ur.l. RS, št. 105/2006 Spremembe: Ur.l. RS, št. 26/2007 Skl.US: U-I-69/07-9,
122/2007 Skl.US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I98/07-27, 119/2008 Odl.US: U-I-69/07-36 EVA: 2006-2011-0008). Toţbo lahko vloţi
katerakoli stranka, ki sodeluje v pritoţbenem postopku, tako prosilec kot organ.
Toţbo mora vloţiti v 30 dneh od prejema odločbe Pooblaščenca (Prepeluh, 2005, str.
499), vloţi se lahko neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. S toţbo se lahko
zahteva odprava ali sprememba upravnega akta, izdaja oziroma vročitev upravnega
akta ali odprava kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Jerovšek, 2007,
184).
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Jerovšek navaja, da so razlogi za toţbo, če:
v postopku organa 1. stopnje ni bil uporabljen zakon ali je bil napačno
uporabljen,
se organ 1. stopnje ni ravnal po pravilih postopka,
je dejansko stanje nepravilno ali nepopolno ugotovljeno,
so prisotni razlogi za ničnost upravnega akta.

Vloţi se lahko tudi toţba zaradi molka drugostopenjskega organa, pri čemer je
določen rok dveh mesecev. V tem času mora organ 2. stopnje izdati odločbo
(Jerovšek, 2007 str. 185). Ureditev sodnega varstva v Sloveniji velja za neusklajeno,
saj je edina prisilitev organa, da razkrije zahtevane informacije, denarna kazen, ki jo
po 39. členu določa ZDIJZ. Prosilec lahko, ko izčrpa vsa pravna sredstva v sodnem
postopku, vloţi tudi ustavno pritoţbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije. Ta
pravica mu pripada, ker je pravica dostopa do informacij javnega značaja ţe ena od
ustavnih pravic (Prepeluh, 2005, str. 500−501).
Stranke, ki nastopajo v upravnem sporu določa 16. člen ZUS. To so toţnik (stranka,
prizadeta oseba v upravnem sporu, zastopnik javnega interesa), ki je v postopku
dostopa informacij javnega značaja lahko prosilec, ki je za zahtevano informacijo
zaprosil ali organ 1. stopnje, na katerega je bila vloga (zahteva) poslana. Toţenec je
drţava, lokalna skupnost ali druga pravna oseba, pri kateri je bil izdan upravni akt
(Jerovšek, 2007, str. 180); v postopku informacij javnega značaja je to
Pooblaščenec. Moţnost toţeče osebe organa ali prosilca se pokaţe kot nelogična, saj
Pooblaščenec naloţi organu 1. stopnje razkritje informacij, ta pa se lahko na podlagi
zakona odloči za upravni spor. To je v nasprotju s splošnim upravnim sporom, kjer je
drugostopenjski organ prvostopenjskemu neposredno nadrejen (Prepeluh, 2005,
str. 499).
Pristojno sodišče odloči o sporu s sodbo ali sklepom. Zakon (63.−68. člen ZUS)
določa, da lahko sodišče:
toţbo zavrne,
toţbi ugodi ali upravni akt odpravi,
izda ugotovitveno sodbo,
naloţi izdajo upravnega akta,
izreče upravni akt za ničen,
toţbi ugodi in odpravi izpodbijani akt in s sodbo odloči meritorno o pravici
oziroma obveznosti stranke.
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6 LETNO POROČILO INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
Obveznost organa po 37. členu ZDIJZ, je priprava in objava letnega poročila o
izvajanju zakona. Poročilo mora vsebovati (2. odstavek, 37. člen ZDIJZ):
imena in priimke uradnih oseb, zadolţenih za posredovanje informacij javnega
značaja,
število vloţenih zahtev,
število ugodenih zahtev,
število zavrnjenih zahtev z navedbo razlogov za vsako zavrnitev,
število vloţenih pritoţb in izdanih odločb po pritoţbah z opisom odločitve ter z
navedbo razlogov za sprejeto odločitev primeru ponovne odklonitve razkritja
informacije,
število sproţenih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka
organa,
število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno toţbi
prosilca v upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji
odločitev sodišča.
Vlada mora svoje priporočilo pripraviti do 31. marca. Zakon veleva tudi objavo na
svetovnem spletu ter v Uradnem listu po obravnavi in sprejetju Drţavnega zbora
Republike Slovenije (Volk, 2004, str. 64).
Junija 2009 je svoje poročilo objavil Informacijski pooblaščenec. Podatki kaţejo, da je
bilo leta 2008 vloţenih 169 pritoţb zoper odločbe. Od tega je 8 prosilcev pritoţbo
umaknilo, 5 pritoţb pa je organ s sklepom zavrgel. Veliko več pritoţb je bilo na
podlagi molka organa, leta 2008 skupaj 259 pritoţb. 33 zahtevkov po pozivu
zahtevane informacije ni pridobilo in so vloţili ponovno pritoţbo Pooblaščencu, ta pa
je odločil z odločbo. 221 prosilcem je bil po pozivu dostop odobren, pet prosilcev pa
je pritoţbo umaknilo. Pri ugotavljanju dejstev ni nujna prisotnost strank (t. i. ogled in
camera), organ lahko sam ugotovi dejansko stanje dokumentov. Takih ogledov je
bilo leta 2008 55. Pooblaščenec je prejel 102 prošnji za pomoč glede dostopa do
informacij javnega značaja, kjer so prosilci dobili odgovor Pooblaščenca v okviru
njegovih pristojnosti (Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca, 2008, str. 8).
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Pooblaščenec je namreč organ 2. stopnje, ki odloča o pritoţbi, ne more pa odločati v
fazi 1. stopnje in tako odgovarjati na konkretna vprašanja. Mnenja lahko na tej
stopnji podaja pristojno ministrstvo (32. člen ZDIJZ). ZDIJZ določa tudi pravno
varstvo (upravni spor), zoper odločbe organa 2. stopnje. Leta 2008 je bilo vloţenih
18 toţb na Upravno sodišče. Sodišče je v 33 primerih toţbi ugodilo, odpravilo ali
vrnilo Pooblaščencu, v enem primeru je toţbi delno ugodilo, ostale pa od skupnih 28
zavrnilo (Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca, 2008, str. 8).
Grafikon št. 2 : Število izdanih odločb na področju dostopa do informacij
javnega značaja med letoma 2003 in 2008

Vir: Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca, 2008, str. 9

Iz grafa lahko razberemo, da je število izdanih odločb od leta 2003 drastično naraslo.
Prelomnico je predstavljalo leto 2005, ko je Pooblaščenec postal neodvisen organ.
Največ odločb je bilo izdanih prav leta 2008, skupaj 129. Zelo majhno razliko v
izdanih odločbah je moţno zaznati pri prehodu iz leta 2005 v leto 2006 (14 odločb).
Leta 2007 je bilo izdanih nekaj manj odločb kot leto poprej, sledi pa ponoven porast
leta 2008.
Največ pritoţb zaradi zavrnitve je bilo naslovljenih zoper ministrstva (Letno poročilo
Informacijskega pooblaščenca, 2008, str. 11). Pritoţbe so bile naslovljene tudi na
druge organe, izobraţevalne ustanove, sodišča, upravne enote in občine, javne
sklade, zavode, agencije in druge.
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7 ŠTUDIJA PRIMERA
7.1

OPIS PRIMERA (dejstva in pravni dogodki)

Za prikaz praktičnega primera sem izbral Kulturni, kongresni in promocijski center
Avditorij Portoroţ. Omenjeno institucijo sem si izbral, ker ţivim v občini Piran in
center predstavlja tako pomembno kulturno kot druţabno središče Portoroţa.
Avditorij Portoroţ ima pravno-organizacijski status zavoda. Ker je javni zavod, je
vezan na določilo 1. člena ZDIJZ, ki narekuje nujno omogočanje dostopa do
informacij javnega značaja, s katerimi omenjeni zavod razpolaga (Vir: Pirc Musar,
2006, str. 101). Informacije javnega značaja Avditorija Portoroţ lahko pridobimo
preko spletne strani zavoda (www.avditorij.si) v zavihku Informacije javnega značaja.
Informacije lahko pridobimo tudi preko spletne strani centralnega kataloga informacij
javnega značaja (www.ckijz.gov.si). Spletna stran poleg informacij javnega značaja
vsebuje vse ostale podatke, ki jih je treba objaviti (14. člen ZDIJZ). Na spletni strani
lahko najdemo vse predpise, ki urejajo poslovanje zavoda, kontaktne podatke
(elektronski naslov, telefonske številke, uradne ure itd.), razne obrazce itd.
Za neposreden prikaz v povezavi z informacijami javnega značaja sem preko zavihka
Informacije javnega značaja lahko prenesel objavljen katalog informacij javnega
značaja. Ţe na prvi pogled objavljen katalog ni bil videti aţuren. V katalogu so bili
nekateri podatki zastareli, na primer navedba uradne osebe, prejšnjega direktorja
Patrika Grebla namesto sedanjega direktorja Mojmirja Suharja (ta informacija je
razvidna v zavihku Kontakti). V prvem delu kataloga so navedeni osnovni podatki o
ustanovi (glej prilogo Katalog informacij javnega značaja Avditorij Portoroţ), kjer je
naveden celotni naziv ustanove in sedeţ v Portoroţu (Sečna pot 10). Poleg ostalih
podatkov so navedeni kontaktni podatki in pomembne številke (matična, davčna
številka in številka TRR). V katalogu je naveden tudi ustanovitelj zavoda (Občina
Piran) in ustanoviteljski akt (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni
in promocijski center Avditorij Portoroţ – Uradne objave Primorske novice, št.
46/2004). Posameznik se lahko seznani tudi s podatkom o odgovorni uradni osebi, v
tem primeru je to direktor Mojmir Suhar, in o prvi objavi kataloga leta 2006 ter zadnji
spremembi leta 2007. Ker določila zakona navajajo, da do kataloga dostopajo tudi
osebe s posebnimi potrebami, je v tem delu kataloga navedena informacija, da je
katalog v tiskani obliki dostopen na sedeţu zavoda. Tam si lahko vse informacije, ki
sem jih pridobil na spletu, posameznik ogleda v fizični obliki in se z njimi v ustreznem
času (času uradnih ur) in prostoru seznani.
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Drugi del kataloga zajema splošne podatke o organu. Kot delovno področje piše, da
organ zagotavlja javne kulturne dobrine (vključno s kulturno integracijo manjšinskih
skupnosti). V nadaljevanju je navedeno, da lahko opravlja tudi druge naloge, vendar
mora pridobljeni dohodek nameniti opravljanju nalog v javnem interesu.
Organizacijske enote Avditorija so:
kongresni sektor,
kulturno–umetniški,
poslovni sektor in
tehnični sektor.

Bistven podatek kataloga je uradna oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij.
V tem primeru je to direktor, ki ima kot po določilih Uredbe o upravnem poslovanju
uradni elektronski naslov (direktor@avditorij.si). Ker pa se posameznik lahko seznani
z informacijami tudi na podlagi ustnega zahtevka (preko telefona) je prav tako
naveden telefonski kontakt.
Po vstopu v Evropsko unijo je prišlo do sprememb pri zakonskih določilih. V svoj
pravni red so morale drţave članice poleg domačih predpisov uvesti tudi evropske.
Predpisi, ki so za Avditorij poglavitni, so dostopni preko spletnih portalov. Za drţavni
register
predpisov
je
urejena
povezava
na
portal
zakonodaje
(www.zakonodaja.gov.si), za register lokalnih predpisov povezava na portal občine
(www.piran.si) in za evropska določila povezava na evropski portal
(www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html). V naslednjem sklopu (2e.) so zapisani
predlogi predpisov. Zadnji sklop drugega vsebinskega dela zajema strateške in
programske dokumente. Strateški dokument izhaja iz besede strategija, kar pomeni
dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri doseganju določenega
cilja (Wikipedia). Našteti so dokumenti, ki predstavljajo načrt za prihodnje delovanje
zavoda. Avditorij Portoroţ v ta del uvršča: Poročilo o poslovanju, Letni plan zavoda,
Finančni načrt.
Tretji vsebinski sklop je namenjen načinu dostopa do drugih informacij javnega
značaja, ki niso objavljene v katalogu. Izpostavlja predvsem pomembna stičišča
ZDIJZ, torej pravico vsakega, da informacijo pridobi (5. člen ZDIJZ) in moţnost
zavrnitve, kadar informacija spada v izjemo (6. člen ZDIJZ).
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Navedeni so tudi predpisi, ki urejajo postopek in način dostopa, med temi ZDIJZ,
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi, Uredba o posredovanju in Uredba o višini
stroškov posredovanja informacij javnega značaja.
Zahtevo lahko prosilec opravi preko telefona ali telefaksa oz. na sedeţu podjetja v
času uradnih ur med 8.00 in 14.00. Katalog je sprejel direktor zavoda.
7.2

SKLEPNE UGOTOVITVE

Pri opisanem primeru sem do kataloga informacij javnega značaja dostopal po
elektronski poti. Na uradni spletni strani sem lahko na svoj računalnik prenesel
elektronsko datoteko z vsebino kataloga. Katalog vsebuje vse nujne vsebine, ki jih
določa 8. člen ZDIJZ. Pri konkretnem primeru je katalog neaţuren in zastarel. Zadnja
sprememba je bila izvedena leta 2007. Najbolj očitna napaka in nepravilna navedba
je podatek o pooblaščeni osebi za dostop do informacij javnega značaja. V katalogu
je kot odgovorna oseba navedeno ime Patrik Greblo (nekdanji direktor), med kontakti
pa je kot pooblaščena oseba naveden sedanji direktor gospod Suhar.
Za hitrejši dostop do dodatnih informacij javnega značaja sem na pooblaščeno osebo
posredoval elektronsko pošto (priloga: Elektronsko sporočilo Avditorij Portoroţ). Po
kratki predstavitvi, v kateri sem predstavil, zakaj zahtevano informacijo potrebujem,
sem navedel dejanske informacije, ki sem jih ţelel izvedeti. Izbral sem čisto preproste
primere, da bi komunikacija potekala čim hitreje, brez večjih brskanj in poizvedovanj.
Elektronsko sporočilo sem posredoval 26. maja 2009. Po ZDIJZ (23. člen ZDIJZ) je
organ dolţen o zahtevi odločiti nemudoma oziroma v roku 20 delovnih dni. Torej
lahko rok odločitve štejemo po določilu ZUP, kar pomeni, da se ne šteje dan vročitve,
temveč prvi naslednji dan (100. člen ZUP).
Štetje dni prikazuje spodnja tabela:
Tabela št. 3: Štetje dni za odgovor na zahtevo o informaciji javnega
značaja
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja

1.jun

5. dan

8.jun

11.dan

15.jun

17. dan

26.maj

poslano

2.jun

6. dan

9.jun

12. dan

16.jun

18.dan

27.maj

1. dan

3.jun

7. dan

10.jun

13. dan

17.jun

28.maj

2. dan

4.jun

8.dan

11.jun

14. dan

18.jun

19. dan
odgovor

29.maj

3. dan

5.jun

9. dan

12.jun

15. dan

30.maj

4. dan

6.jun

10. dan

13.jun

16. dan

Vir: Lasten
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Kot prikazuje tabela, sem zahtevo po elektronski poti poslal v torek, 26. maja 2009.
Naslednji dan, sreda 27. maj 2009, velja kot prvi dan 20-dnevnega roka za odgovor.
Ne upoštevajo se nedelje, ko organ ne dela. Zadnji moţni rok za odgovor je bil
potemtakem četrtek, 18. junij 2009. Do 18. junija 2009 na elektronski naslov nisem
dobil nobene povratne informacije. Organ je s tem kršil zakon, zoper katerega je
moţna pritoţba. Pritoţba je moţna zaradi molka organa. Ker organ po
dvajsetdnevnem roku moji zahtevi ni odgovoril, lahko na Informacijskega
pooblaščenca naslovim pritoţbo.
Zaključim lahko, da Avditorij Portoroţ kljub zgledno urejeni spletni strani nima
urejenega področja informacij javnega značaja. Na spletni strani aţurno spreminja
vsebino dogodkov, ni pa aţurnosti opaziti na zavihku Informacije javnega značaja. V
katalogu so navedeni nepravilni podatki (uradna oseba), poleg tega odgovorne osebe
na zahteve prosilcev za dostop do informacij javnega značaja po enostavni
elektronski poti ne odgovarjajo.
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8 ZAKLJUČEK
V današnjem času poznamo mnoţično izmenjavanje informacij. Vsak odnos temelji
na izmenjavi raznih podatkov, dokumentov, novic, ki so nujne za poslovanje in
nudenje storitev. Ker sta v vsakem odnosu prisotna vsaj dva člena, je bistveno, da
zakonodaja ureja pravice in obveznosti obeh strani. Na eni strani pravice in
obveznosti tistega, ki informacijo poseduje oziroma jo ima (npr. organ), na drugi
strani pa tistega, ki bo informacijo prejel oziroma je zanjo zaprosil (prosilec).
Pomembna je predvsem ureditev načinov in postopkov za objavo informacij (spletna
objava, mediji javnega obveščanja itd.) ter na drugi strani načinov in postopkov,
kako do informacij priti (obrazci, zakoniti roki itd.). Ta določila so bistvenega
pomena, saj omogočajo enakopravnost − vsi imajo enake pogoje za dostop do
informacij. Prav tako omogočajo bolj ekonomično poslovanje organov, saj ni treba
izgubljati časa z razlago, kako pridobiti informacijo; zakoni so predpisani in objavljeni
na spletu − načelo javnosti.
Do informacij lahko dostopa vsak, saj to določa ţe Ustava kot temeljno človekovo
pravico. Podrejeno in specifično pa drţava sprejme zakon, ki posamezno področje
ureja. Tako je na področju informacij javnega značaja sprejela ZDIJZ, ki določa vse v
zvezi z informacijami javnega značaja. Posameznik lahko na podlagi predpisanega
zakona ugotovi najpomembnejša določila tega področja. To so predvsem definicija
informacij, načini dostopa, kje in kako so informacije objavljene, katere informacije
se ne uvrščajo v skupino informacij javnega značaja, postopek sodnega varstva itd.
Pri posameznem določilu se ZDIJZ navezuje tudi na ostale zakone in jih subsidiarno
uporablja, predvsem na področju posredovanja, zaračunanja stroškov, postopka
pritoţbe oziroma upravnega spora, zakonov, ki urejajo delovanje udeleţencev
postopka (npr. Informacijski pooblaščenec, Upravno sodišče) itd.
Ker je področje javnih informacij specifično področje in so omejitve zaradi tajnosti
nujne, mora predvsem organ natančno ločiti med informacijami, ki so javne, in
tistimi, ki niso. V ta namen uporablja test javnosti, s pomočjo katerega pretehta, ali
je razkritje določene informacije, ki ni javna, bistveno za širšo javnost (ali je javna
korist večja) ali ne. Obstaja tudi moţnost delnega dostopa, pri katerem organ objavi
ali posreduje zgolj tiste dele določene informacije, ki so lahko javni. Ostale dele pri
posredovanju odstrani. Vse informacije so po ZDIJZ vezane na načelo javnosti, zato
je predviden tudi način, po katerem morajo vsi organi javnosti predstaviti
informacije. S tem se povezuje načelo enakopravnosti, določilo namreč velja za vse
organe enako.
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Svoje informacije organi zapišejo in predstavijo v Katalogu informacij javnega
značaja, ki ga objavijo na uradni spletni strani. Posameznik pa lahko zahteva dostop
do informacij, ki niso del kataloga. V tem primeru zakon omogoča več načinov
dostopa: ustno (posameznik v času uradnih ur obišče organ in se neposredno
seznani z informacijo), pisno (posameznik izpolni predpisan obrazec, ki ga pošlje na
uradni naslov izbranega organa) ali pa na najbolj sodoben način, preko elektronske
pošte (enostavno preko poštnega portala, kjer je bistveno upoštevanje določil
zakona, ki ureja elektronsko poslovanje). Posameznik zahtevo naslovi na s strani
organa pooblaščeno osebo, organ pa za določeno posredovanje storitev zaračuna.
Vpogled je sicer brezplačen, vendar lahko posredovanje določenih informacij organu
nalaga dodatne stroške, ki jih obračuna po ceniku, določenim z zakonom (to so
predvsem razne fotokopije, pretvorbe dokumentov iz digitalne oblike v fizično ali
obratno itd.). Organ ni dolţen na novo ustvariti informacije, pri obseţnih informacijah
lahko posreduje strnjeno obliko informacije (izvleček, kratek povzetek, itd…).
Na področju informacij javnega značaja lahko posameznik v postopku uporabi tudi
pravico do pritoţbe. Pritoţbeni organ na področju informacij javnega značaja je
Informacijski pooblaščenec. Zakon mu določa pristojnost, da ureja in posega v
postopek na 2. stopnji. Njegova vloga zato pride do izraza, kadar posameznik
uporabi vsa pravna sredstva na prvi stopnji. Pooblaščenec pregleda vsa začetna
dejstva postopka (katero informacijo prosilec zahteva, ali je posredoval obrazec itd.),
ko ugotovi popolnost postopka, pridobi vse potrebne informacije organa 1. stopnje.
Pooblaščenec brez pristojnosti posameznika (prosilca) pregleda vse dokumente, ki so
na postopek vplivali, in uporabi ukrep za ureditev postopka. Zakon določa, da lahko
organ 1. stopnje opozori o ureditvi (največkrat, kadar je pritoţba zoper molk organa),
izda odločbo (posredovanje informacije, globe itd.). Posameznik pa lahko uporabi
tudi sodno varstvo v upravnem sporu. V tem delu o odločitvi organa 2. stopnje
odloča Upravno sodišče, ki na koncu postopka (ko ugotovi upravičenost upravnega
spora) izda odločbo.
Pri področju informacije javnega značaja je bistveno, da organi upoštevajo smernico
sodobne uprave, ki določa, da naj javni sektor in njegov sestavni del deluje čim bliţe
drţavljanom in omogoči njihovo sodelovanje pri opravljanju javnih nalog. Zato organ
deluje na način, da lahko vsak vpogleda in se seznani s pomembnimi dejstvi pri
poslovanju. Pri tem pa poskrbi, da je vsak seznanjen z določeno skupino informacij,
ne da bi zanje zaprosil. Najpomembnejši pristop k cilju sodobne uprave na področju
informacij javnega značaja predstavlja Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca,
v katerem je predstavljeno letno poslovanje.
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Vsak se lahko seznani s številom pritoţb, ki jih je Informacijski pooblaščenec prejel v
tekočem letu, s številom razrešenih pritoţb, vrstami pritoţb in drugimi informacijami.
Včasih posameznik s tovrstnimi informacijami ni razpolagal in mu organi niso dovolili
dostopa. Z ureditvijo področja pa je posameznik lahko del javnega sektorja in lahko
uporabi vse komunikacijske poti. Ureditev informacij javnega značaja omogoča
vsakemu, da vzpostavi stik in tako ugotovi, ali organi delujejo »javno dobro«.
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PRILOGE

Priloga št. 1: Vzorec kataloga informacij javnega značaja

(Vir: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/Katalog_IJZ_slovenski_vzorec.doc)

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

polni naziv organa ali več organov, ki lahko v skladu s
tretjim odstavkom 2. člena Uredbe o posredovanju
informacij javnega značaja oblikujejo skupni katalog

Odgovorna uradna
oseba:

(akademski naziv), ime in priimek, (strokovni naziv),
poloţaj odgovorne uradne osebe

Datum prve objave
kataloga:

datum sprejema kataloga

Datum zadnje
spremembe:

datum ((zadnji) dan meseca zadnjega vnosa sprememb)

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

spletni naslov

Druge oblike kataloga

tiskana oblika, zgoščenka ali drug medij in informacija o
njegovi fizični dostopnosti

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
področja organa:
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:

opis delovnega področja, kot izhaja iz ustanovitvenih
aktov





Organigram organa:

naziv organizacijske enote,
naslov enote,
kontaktni podatki enote (za vsako enoto posebej),
opomba (povezava na katalog organov, če je notranja
organizacijska enota samostojni organ)
povezava na ločen dokument

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih
organov s področja
dela:

 naziv organa,
 naslov organa,
 kontaktni podatki organa (za vsako enoto posebej),
 opomba (povezava na katalog organov)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje
informacij
Pristojna oseba:

ime in priimek, naziv, funkcija, naslov, telefonska številka,
elektronski naslov
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko drţavnega, lokalnega oziroma
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evropskega registra predpisov)
Drţavni predpisi:

povezava na drţavni register predpisov

Predpisi lokalnih
skupnosti:

povezava na lokalni register predpisov (samo organi
lokalnih skupnosti)

Predpisi EU:

povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov (preko drţavnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov:

 povezava na drţavni ali lokalni register predpisov,
 povezava na EU portal
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih
dokumentov:



sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih
sklopih – povezave na ločene dokumente,
 predlagani strateški in programski dokumenti po
vsebinskih sklopih – povezave na ločene dokumente
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ:




Seznam evidenc:




navedba vrst postopkov,
navedba podatkov o pogojih poteka posameznih vrst
postopkov v skladu z 10. členom uredbe
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
ime evidence,
evidenca temelji na (normativna podlaga) in vsebuje
podatke o (vsebinski okvir kot ga opredeljuje normativna
podlaga),
 organ pridobiva podatke v evidenci (po uradni dolţnosti,
na podlagi vlog),
 opis in pogoji dostopa do evidence v skladu z 10. členom
uredbe,
 navedba povezave z drugimi javnimi evidencami
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 ime informatizirane zbirke,
 kratek opis namena zbirke,
 opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke,
 opis dostopa do zbirke
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij –
sledijo
razčlenjenemu opisu
delovnega področja
organa:

druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom
uredbe,
 razčlenitev drugih vsebinskih sklopov,
 (opcijsko) seznam pomembnejših dokumentov
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:







opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in
oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja,
opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora
in načina seznanitve z informacijo,
opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13.
členom uredbe,
opis delnega dostopa,
povezava na stroškovnik

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih
najpogosteje
zahtevanih
informacij oziroma
tematskih sklopov
(samodejno
generiran seznam,
ki ga določa
povpraševanje po
posamezni
informaciji):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis odgovorne osebe
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Priloga št. 2: Obrazec Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
(Vir: http://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/)
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Priloga št. 3: Obrazec Pritoţba na podlagi ZDIJZ
(Vir: http://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/)
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Priloga št. 4: Katalog informacij javnega značaja Avditorij Portoroţ
(Vir: http://www.avditorij.si/news/news.php?id=46)

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Kulturni, kongresni in promocijski center AVDITORIJ Portoroţ
Sedeţ zavoda: Senčna pot 10, 6320 Portoroţ,
Telefon: 05/67 66 700
Telefaks: 05/ 67 66 718
Matična številka:5279127
Transakcijski račun:012906030358988
Davčna številka:SI24278564
Ustanovitelj zavoda je: Občina Piran
Ustanoviteljski akt: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski
center Avditorij Portoroţ (Uradne objave Primorske novice, št. 46/2004).
Odgovorna uradna oseba: Patrik Greblo, direktor
Datum prve objave kataloga: 1.3.2006
Datum zadnje spremembe: 6.2.2007
Katalog je dostopen v tiskani obliki: na sedeţu zavoda.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja:
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s
tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti, ki jih ustanovitelj
ugotovi s svojim programom za kulturo. Javne kulturne dobrine se zagotavljajo pod
enakimi pogoji in na način, ki velja za javno sluţbo.
Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem,
da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da
izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu.
Organizacijske enote Avditorija so:
• kongresni sektor,
• kulturno-umetniški,
• poslovni sektor in
• tehnični sektor.
2c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Patrik Greblo, direktor, 05 67 66 700, patrik@avditorij.si,
2d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa
Drţavni predpisi:
povezava na drţavni register predpisov http://www.zakonodaja.gov.si
Predpisi lokalnih skupnosti:
povezava na lokalni register predpisov http://www.piran.si
Predpisi EU:
povezava na evropski register predpisov http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
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2e. Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov:
- povezava na drţavni register predpisov http://www.zakonodaja.gov.si,
- povezava na lokalni register predpisov http://www.piran.si,
- povezava na evropski register predpisov http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
2f. Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Poročilo o poslovanju za leto 2005
Letni plan zavoda za leto 2005
Finančni načrt za leto 2006
Finančni načrt za leto 2007
Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja:
•
•
•
•
•

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Avditorij Portoroţ
Drugi splošni akti zavoda,
Odlok o javnem oglaševanju v Občini Piran
Splošni pogoji plakatiranja
Cenik plakatiranja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu:
prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo
pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).
Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6.
člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v
naslednjih predpisih:
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. L. RS, št. 24/03).
• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05),
• Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03),
• Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja(Ur.l. RS, št. 40/04).
Zahteva se naslovi na telefon oz. faks na številki ali na naslovu navedenem v 1. točki tega kataloga,
ob delavnikih od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
Katalog informacij javnega značaja je sprejel: direktor Patrik Greblo
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Priloga št. 5: Elektronsko sporočilo Avditorij Portoroţ
(Vir: lasten)
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE
Podpisani Tilen Pajek izjavljam, da sem diplomsko delo pripravljal samostojno, po
virih, navedenih v diplomskem delu in s pomočjo mentorja. V skladu s pravili
Fakultete za upravo dovoljujem objavo diplomskega dela na internetu.
Ljubljana, september 2009

Podpis:

Diplomsko nalogo je lektoriral/a: Eva Štupica, univ. dipl. prev.
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