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NACIONALNI SISTEM INTEGRITETE

Društvo Integriteta izvaja projekt Nacionalni sistem integritete (NIS). Gre za raziskavo s
katero analiziramo obseg in vzroke korupcije ter učinkovitost nacionalnih prizadevanj
za vzpostavitev transparentnosti in integritete. Raziskava se osredotoča na ocenjevanje
trinajstih ključnih institucij / stebrov v državi, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in
odgovornosti. Ti stebri so: zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti, javni sektor,
delovanje policije in tožilstva, državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Računsko
sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, politične stranke, mediji, civilna družba in
zasebni sektor.

Na podlagi analize bodo identificirane pomanjkljivosti in razhajanja med zakonodajo in njeno
implementacijo ter predlagali rešitve za izboljšave na teh področjih. Dobro delujoč NIS
zagotavlja učinkovito zaščito pred korupcijo, njegova krepitev pa spodbuja boljše upravljanje
in prispeva k bolj pravični družbi.

V okviru raziskave Nacionalni sistem integritete smo od marca do aprila 2011 izvedli tudi
terensko preverjanje dostopa do informacij javnega značaja.

V društvu Integriteta - Transparency International Slovenia ob svetovnem dnevu »Pravica
vedeti« opozarjamo, da dober dostop do informacij javnega značaja pomaga izkoreniniti
korupcijo.

Rezultate raziskave »Nacionalni sistem integritete« in analizo delovanja takoimenovanih
»stebrov« družbe- slovenskih institucij in ključnih odločevalcev v državi bomo predstavili
konec leta 2011.



Več o celotnem projektu, ki poteka v 28 državah lahko preberete na naši spletni strani:
http://www.integriteta.si/projekti/173-nacionalni-sistem-integritete-nis.



PRAVNI OKVIR ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pravica dostopa javnosti do informacij javnega značaja ima pravne temelje že v sami Ustavi
Republike Slovenije. Pravica je uvrščena med temeljne človekove pravice in svoboščine, saj
je z drugim odstavkom 39. člena določeno, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa
zakon1. Kljub ustavni ureditvi je pomanjkanje krovnega zakona, ki bi sistematično uredil
uresničevanje te človekove pravice, zaviralo dostop javnosti do informacij javnega značaja.
Šele s sprejetjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je začel veljati
22.3.2003, je Slovenija uredila dotlej nesistematično, parcialno in pomanjkljivo urejeno
področje2.

Kot pojasnjuje informacijska pooblaščenka, je ZDIJZ konkretizacija ustavne odločbe, ki
pripomore k zagotavljanju transparentnosti delovanja državnih institucij. Pridobitev javnih
informacij pomeni namreč način javnega nadzora, ki v družbo vnaša večjo odprtost in bolj
jasno določen dostop do informacij3.

Po zakonu so tako informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam,
ki jih zakon navaja kot prosilci. Organi, ki so dolžni prosilcem omogočiti prost dostop do
informacij javnega značaja pa so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
Prosilci imajo tako od določenega organa, ki po njihovem mnenju razpolaga z informacijo,
pravico zahtevati, da jim informacijo posreduje. Na podlagi 23. člena ZDIJZ, pa je organ
dolžen v roku 20 delovnih dni odločiti o zahtevku4.

1 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS 33/91 z dne 28.12.1991.
2 Mirković, M. (2003). Dostop do informacij javnega značaja, Primerjava: ZDA, Nizozemska in Slovenija.
Ljubljana, Mirovni inštitut.
3 Informacijski pooblaščenec. Informacije javnega značaja. Pridobljeno 13.9.2011 iz https://www.ip-rs.si/pogosta-
vprasanja/informacije-javnega-znacaja/.
4 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uradni list RS 96/05 z dne 7.3.2003.



Informacijski pooblaščenec

V primeru nedoslednega ali nepravilnega izvajanja ZDIJZ, pa ima prosilec pravico do
pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec. Kot prekrškovni organ, je Informacijski
pooblaščenec pristojen za nadzor nad izvajanjem Zakona o informacijskem pooblaščencu
(ZInfP), ZDIJZ, Zakona o medijih (ZMed) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov5.

Iz letnega poročila Informacijskega pooblaščenca je razvidno, da je v letu 2010 opazna višja
raven zavedanja posameznikov o pomenu pravice do dostopa do informacij javnega značaja.
Družba postaja vse bolj obveščena in osveščena, kar dokazuje tudi višje število zadev, ki jih
Informacijski pooblaščenec prejme v obravnavo. V letu 2010 je tako Informacijski
pooblaščenec prejel kar 592 pritožb6, kar je 108 pritožb več kot v letu 2009 in kar 164 več kot
v letu 2008. Prav tako se je povečalo število izdanih odločb na področju dostopa do
informacij javnega značaja, saj je bilo leta 2009 izdanih 161 odločb, leta 2010 pa 2067.

Iz spodnjega grafikona je razvidno, za katere skupine zavezancev, so prosilci ob pritožbi
zaradi zavrnitve do dostopa do informacij javnega značaja, dobili odločbo s strani
Informacijskega pooblaščenca.

Grafikon 1: Pritožbe prosilcev glede na zavezanca

Vir: Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2010, str. 14.

5 Informacijski Pooblaščenec. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2010. Pridobljeno 13.9.2011 iz
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/porocila/Letno_porocilo_2010_net.pdf.
6 Informacijski Pooblaščenec. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2010. Pridobljeno 13.9.2011 iz
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/porocila/Letno_porocilo_2010_net.pdf.
7 Informacijski Pooblaščenec. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2010. Pridobljeno 13.9.2011 iz
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/porocila/Letno_porocilo_2010_net.pdf.
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TEST DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega
značaja, s katerimi razpolagajo državni organi je opredeljen z Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ). Namen zakona je zagotoviti javnost in odprtost
delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo
informacije javnega značaja.8

Na podlagi zakona so bili tako v sklopu projekta izvedeni testi dostopa do informacij javnega
značaja, s katerimi smo preverili transparentnost in prakso delovanja posameznih institucij.
Rezultati so bili dodatna podlaga za ocenjevanje indikatorja transparentnosti v praksi v okviru
raziskave NIS.

Pri preverjanju so se s hitrimi in izčrpnimi odgovori izkazali organi pregona (Nacionalni
preiskovalni urad in Policija), Državni zbor v okviru izvršilnega stebra, Računsko sodišče ter
Državna volilna komisija. Medtem ko smo na molk naleteli s strani Varuha človekovih pravic,
Komisije za preprečevanje korupcije in Vrhovnega sodišča RS  v okviru sodstva.

Generalno bi sicer lahko ocenili rezultat kot delno zadovoljiv, ki pa bi moral biti za
demokratično in pravno državo vsekakor boljši. To velja še zlasti za institucije, ki se niso
najbolje izkazale in kjer je zagotavljanje transparentnosti v družbi del njihovega dela.

8 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uradni list RS 96/05 z dne 7.3.2003.



Metodologija

Pri preverjanju transparentnosti v praksi, je posebna skupina v okviru NIS projekta poleg
testiranja dostopa do informacij javnega značaja opravila pregled relativne zakonodaje,
trening prostovoljcev in na koncu podrobno analizo rezultatov.

V prvem koraku je delovna skupina določila stebre in institucije, ki so nato prejele prošnjo za
pridobitev informacije. Test je vključeval 11 stebrov, z izjemo zasebnega sektorja in civilne
družbe, ki nista pod obligacijo ZDIJZa. Prav tako niso z zakonom vezane politične stranke,
vendar pa so bile, zaradi zanimanja po odzivu, kljub vsemu vključene v raziskavo.

Prošnje za pridobitev informacij so bile poslane na sledeče institucije:
 Zakonodajni steber: Državni zbor,
 Izvršilni steber: Vlada RS,
 Sodstvo: Vrhovno sodišče RS,
 Javni sektor: Upravna enota Radovljica, Zavod za zdravstveno zavarovanje,
 Organi pregona: Nacionalni preiskovalni urad, Policija, Državno tožilstvo,
 Državna volilna komisija,
 Varuh človekovih pravic,
 Računsko sodišče,
 Komisija za preprečevanje korupcije,
 Politične stranke: SD (največja koalicijska stranka),
 Mediji: javni zavod Radio televizija Slovenija.

Odzivnost institucij in dostopnost do informacij je delovna skupina preverila v dveh intervalih
z enotedenskim razmikom, ki sta se razlikovala v profilu povpraševalca ter po vsebini
vprašanja.

Da bi lahko izključili kriterij diskriminiranja določenega tipa povpraševalca, je delovna skupina
poiskala prostovoljce, ki so ustrezale določenim profilom:
 državljan Republike Slovenije (študent, upokojenec, aktivna oseba),
 nevladne organizacije (manjša in manj poznana, večja in prepoznavna organizacija),
 mediji (predstavnik tiskanega medija, predstavnik radia),
 predstavniki družbenih manjšin (razvidno iz priimka in ustnega zaprosila).

Predstavniki različnih profilov pa so nato na izbrane institucije poslali prošnjo za pridobitev
informacije, ki je v prvem intervalu vsebinsko obsegala standardizirano vprašanje, za katero
institucije ne potrebujejo veliko časa za odgovor. Takšna vprašanja so se vsebinsko
nanašala na letna poročila, finančna poročila, število pritožb in podobno. V drugem intervalu
pa so bila vprašanja vsebinsko zahtevnejša, saj so povpraševala po bolj podrobnih podatkih.



Pridobljeni odgovori oziroma odzivi so bili nato postavljeni v osem različnih kategorij, med
katerimi sta v našem primeru prevladovali kategoriji »informacija prejeta« (6), ter »zavrnitev z
molkom« (5)9.

Izvajanje testov dostopa do informacij javnega značaja je potekalo v obdobju od marca do
aprila 2011. Rezultate pa bomo ponovno preverili po izdani publikaciji, v začetku leta 2012,
ko bodo institucije in širša javnost že seznanjeni s pridobljenimi rezultati.

9 Kategorije prejetih odgovorov:
(1) poslati prošnjo ni bilo izvedljivo,
(2) zavrnitev sprejetja prošnje,
(3) ustna zavrnitev,
(4) pisna zavrnitev,
(5) zavrnitev z molkom,
(6) informacija prejeta,
(7) nepopoln odgovor,
(8) napotitev na ustrezno institucijo.



Rezultati

V prvem krogu, ko so bila poslana lažja vprašanja, nismo prejeli kar štirih odgovorov na
zaprošene informacije. V sklopu težjih vprašanj, nismo prejeli dveh odgovorov, v dveh
primerih pa smo dobili zgolj nadaljnje napotke brez odgovorov na zastavljena vprašanja. V
obeh intervalih nismo prejeli odgovora od politične stranke (Socialni Demokrati), vendar pa je
potrebno ponovno opozoriti, da politične stranke niso vezane z ZDIJZ.

Negativno presenečeni smo bili nad spoznanjem, da med prostovoljci, ki so pošiljali prošnje,
samo študentka muslimanske narodnosti ni prejela odgovora od nobene institucije. Tako na
primer študentka ni prejela odgovora od Varuha človekovih pravic, ki je sicer odgovoril na
drugo vprašanje, ki ga je poslal prostovoljec z drugačnim profilom. Drugih razlik med
osebami z različnimi profili nismo zasledili.

Poleg Varuha človekovih pravic in političnih strank, smo molk ob zahtevi po informaciji
javnega značaja prejeli tudi s strani sodstva (Vrhovno sodišče RS), Komisije za
preprečevanje korupcije in javnega sektorja (Upravne enote Radovljica). Ob ustnem
zaprosilu slepe osebe, pa smo v sodstvu sprva naleteli na številne napotitve in na koncu na
zahtevo o vložitvi pisnega zaprosila. Enako smo nadaljnjo usmeritev prejeli s strani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje OE Ljubljana (javni sektor), ki so prošnjo po pridobitvi informacij
javnega značaja zahtevali v pisni fizični obliki, saj elektronskih ne sprejemajo.

Pri dostopu do informacij javnega značaja pa so zaradi hitrih in izčrpnih odgovorov izstopali
organi pregona (Nacionalni preiskovalni urad in Policija), Državni zbor, Računsko sodišče in
Državna volilna komisija. Poleg vidnega kontakta, kjer lahko zaprosiš za informacije javnega
značaja, so omenjene institucije ne glede na težavnost, obliko vprašanja ter profil
zaprositelja, temeljite odgovore priskrbele najkasneje v roku treh dni.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v svojem 4. členu opredeljuje
informacijo javnega značaja kot informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja
pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega
gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih
oseb10. Pri opredelitvi je pomembno tudi vedeti, da med informacije javnega značaja ne
sodijo izjeme, ki so določene v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ, kamor sodijo na primer osebni
podatki, tajni podatki, poslovne skrivnosti, itd.

Informacija javnega značaja je poimenovana tudi kot »pravica vedeti« in je ključno ter
učinkovito sredstvo za povečanje transparentnosti državnih organov. Dostop do informacij je

10 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uradni list RS 96/05 z dne 7.3.2003.



tako prvi pogoj, ki omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti ter tako zagotavlja njeno
odgovornost državljanom11.

Pravica dostopa do informacij javnega značaja pa ima, kot navaja Ministrstvo za javno
upravo, več dimenzij, saj ima kot ena izmed temeljev sodobne odprte demokratične in
pravne države več funkcij:
 demokratično funkcijo:  ki se izvaja iz deliberativnh modelov,
 nadzorno funkcijo: ki izpostavlja pravico državljanov do neposrednega nadzora

javnega sektorja.
 ekonomsko funkcijo:  ki se ukvarja z ekonomsko vrednostjo javnih informacij in

potencialno dodano vrednostjo ob kombiniranju le-teh,
 funkcijo posodabljanja javnega sektorja: ki se veže predvsem na informatizacijo

dostopa do informacij javnega značaja preko iniciativ za razvoj državnih portalov e-
uprave12.

11 Ministrstvo za javno upravo, Informacije javnega značaja. Pridobljeno 12.9.2011 iz
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/informacije_javnega_znacaja/.
12 Ministrstvo za javno upravo, Informacije javnega značaja. Pridobljeno 12.9.2011 iz
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/informacije_javnega_znacaja/.



ZAKLJUČEK

Dostop do informacij javnega značaja je temeljna pravica demokratične države, saj omogoča
odprtost in preglednost državnih institucij, hkrati pa omogoča aktivno sodelovanje širše
družbe pri delovanju države. Tako se z dostopom do informacij veča zaupanje ljudstva v
delovanje države, prav tako pa viša informiranost družbe, kar zmanjšuje možnosti za
korupcijo, nepravilnosti in zlorabe pri izvajanju javnih nalog13. Z dostopom do javnih
informacij se vzpostavlja kritičnost družbe in tudi organov samih do lastnega delovanja, kar
posledično pomeni večji nadzor in že omenjeno zaupanje.

Republika Slovenija je s sprejetjem primerne zakonodaje naredila velik korak k uresničevanju
temeljne pravice dostopa javnosti do informacij javnega značaja. Iz Letnega poročila
Informacijskega pooblaščenca za leto 2010 je razvidno14, da kljub vsemu, da sprva ni bilo
tako samoumevno, da bi vsi državljani lahko dostopali do informacij javnega značaja, se
danes državni organi tega vse bolj zavedajo. Še bolj pomembno pa je, da se tega zavedajo
državljani, ki se vse pogosteje obračajo na informacijsko pooblaščenko, saj bo zavedanje
širše družbe pravico dostopa do informacij javnega značaja nadgradilo in okrepilo.

[MNENJE INFORMACIJSKE POOBLAŠČENKE]

Preko dostopa do informacij javnega značaja državljani lahko spoznajo svoje pravice in
obveznosti ter izboljšajo znanje in zavedanje o delu državnih organov. Z uresničevanjem
temeljne pravice državljani pridobijo na razumevanju širšega družbenega konteksta
demokracije in so pri tem tudi spodbujeni k sodelovanju. Navsezadnje je dostop do informacij
javnega značaja tudi samo merilo demokratičnosti države.

Višja informiranost družbe tako prinaša večjo izobraženost mladih in starejših, pomaga
razumeti demokracijo ter spodbuja udeležbo in oblikovanje varne in stabilne demokracije.
Večja vključenost tako krepi družbene vezi, kar pripomore k večji odgovornosti in tudi
integriteti posameznika.

13 Mirković, M. (2003). Dostop do informacij javnega značaja, Primerjava: ZDA, Nizozemska in Slovenija.
Ljubljana, Mirovni inštitut.
14 Informacijski pooblaščenec. Informacije javnega značaja. Pridobljeno 13.9.2011 iz https://www.ip-rs.si/pogosta-
vprasanja/informacije-javnega-znacaja/.


