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Številka: 090-1/201412 
Datum: 25. 3. 2014 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na 
podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS-A, v 
nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka  27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, 
št. 51/2006- uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ), prvega odstavka 
252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G, v nadaljevanju ZUP) o pritožbi Petre 
Sovdat, novinarke Poslovnega dnevnika Finance, Bleiweisova 30, Ljubljana (v nadaljevanju prosilka), 
zoper odločbo Ministrstva za finance, Ţupančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 
090-42/2013/6 z dne 16. 12. 2013, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo 
 
 

O D L O Č B O: 
 
 
1. Pritoţbi prosilke z dne 17. 12. 2013 se ugodi in izpodbijana odločba št. 090-42/2013/6 z dne 16. 12. 2013 
se odpravi ter se odloči:  
 
Organ je dolţan prosilki v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati fotokopijo 
dokumenta »Odločitev o podelitvi mandata za izdajo obveznic Republike Slovenje v EUR na ameriškem in 
izven ameriškega trga« brez priloge, z dne 15. 11. 2013, pri čemer mora prekriti vse podatke razen glave 
dokumenta, datuma, celotnega naziva dokumenta, tretjega odstavka, ki se začne z besedo »Obveznice« in 
zaključi z zaklepajem in piko ter ţiga, podpisnika in podpisa na dokumentu. 
 
2. V postopku reševanja te pritoţbe niso nastali posebni stroški. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
 

Prosilka je dne 19. 11. 2013 na organ naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kater i je 
zahtevala naslednje podatke: 

(1) kdo je kupec v petek (tj. 15. 11. 2013, op. Pooblaščenca) izdanih drţavnih obveznic, 
(2) kakšne so klavzule pri zaprti izdaji, 
(3) kdo je prodajo organiziral, 
(4) kakšen je bil strošek izdaje obveznic in 
(5) ali je s kupcem obveznic sklenjen še kakšen stranski dogovor, če da, kakšen. 

Glede na to, da gre za vrednostni papir, ki ga bodo financirali davkoplačevalci, meni, da gre za informacijo 
javnega značaja. 
 
Organ je dne 13. 12. 2013 preko elektronske pošte naslovil vprašanje kupcu obveznic, in sicer je v dopisu 
navedel, da je treba v skladu z ZDIJZ na zahtevo prosilca večino informacij drţave razkriti javnosti, kljub 
temu pa obstajajo določene izjeme. Ena od teh je tudi, da ena od strank, na katero se nanaša informacija, 
šteje navedeno informacijo kot zaupno. Glede na to, da je organ prejel zahtevo prosilca za razkritje imena 
investitorja v obveznice drţave, bi ţeleli potrditev investitorja, da informacijo šteje za zaupno. Organ je istega 
dne prejel potrditev, da kupec zahtevano informacijo šteje za občutljivo in ţeli, da se identiteta kupca ohrani 
kot zaupna. 
 
Organ je prosilki dne 3. 12. 2013 posredoval odgovore na vprašanja iz druge do pete alineje zahteve, in 
sicer je navedel, da so bili pogoji obveznic v bistvenem enaki kot pri prejšnjih javnih izdajah obveznic 
Republike Slovenije, denominiranih v USD, v mesecu maju leta 2013 in mesecu oktobru leta 2012. Mandat 
za vodenje izdaje je bil podeljen banki (primarnemu vpisniku Republike Slovenije) JP Morgan Securities. 
Provizija za zaprto transakcijo je predmet dogovora med izdajateljem in organizatorjem izdaje, pri plasmaju 
zaprte izdaje obveznic RS 15. 11. 2013 je ta provizija znašala 0,045% nominalnega zneska izdaje obveznic 
in je bila bistveno niţja od standardne provizije za javno izdajo za enako ročnost (3 leta). Provizije za 
vodenje javnih izdaj obveznic so skladne standardnim provizijam za izdajatelje (drţave evroobmočja in 
supranacionalne institucije) za različne ročnosti izdaj obveznic (provizija na nominalni znesek izdaje 3-letnih 
obveznic znaša 0,1-0,125%, za izdajo 5-letnih obveznic 0,125%, za izdajo 10-letnih 0,175%, za izdaje z 
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ročnostjo nad 10 let 0,20 do 0,25%). S kupcem obveznic ni bil sklenjen noben stranski dogovor. Glede 
posredovanja podatka o tem, kdo je kupec izdanih obveznic, bo odločeno v skladu z ZDIJZ. 
 
Organ je dne 16. 12. 2013 izdal odločbo št. 090-42/2013/6, s katero je zahtevo prosilke v delu, ki se nanaša 
na posredovanja podatka o tem, kdo je kupec izdaje obveznic Republike Slovenije z dne 15. 11. 2013, 
zavrnil v celoti. V odločbi je obrazloţil, da podatek o tem, kdo je kupec izdaje obveznic z dne 15. 11. 2013 
predstavlja izjemo v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, v skladu s katero organ prosilcu 
zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna 
skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe ter izjemo v skladu z 11. točko prvega odstavka 
6. člena ZDIJZ, v skladu s katero organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za podatek iz 
dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organa in bi njegovo 
razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.  
 
Na podlagi 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane 
informacije, če gre za podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov. V skladu z ustaljeno trţno prakso na mednarodnih trgih Republika Slovenija, tako kot 
ostali izdajatelji vrednostnih papirjev, ne razkriva imen investitorjev pri izdajah, namenjenih ozkemu krogu 
investitorjev (t.i. private placement). Navedeno velja tudi pri izdajah, ki so ponujene širšemu krogu 
investitorjev v skladu s pravili Regulation S oziroma 144A, predpisi ZDA o vrednostnih papirjih. Razkritje 
imena investitorja bi oteţilo nadaljnje izdaje dolţniških vrednostnih papirjev Republike Slovenije, saj bi 
razkritje dosedanjih investitorjev potencialne investitorje odvrnilo od investiranja v dolţniške vrednostne 
papirje Republike Slovenije. Navedeno bi z veliko verjetnostjo privedlo do poslabšanja pripravljenosti 
investitorjev za naloţbe v dolţniške vrednostne papirje RS ter v skrajnem primeru celo do zaprtja dela 
financiranja drţavnega proračuna Republike Slovenije na mednarodnih dolţniških trgih, kar bi imelo za 
posledico nepopravljivo škodo za delovanje Republike Slovenije. Zato v skladu z navedenim, razkritje tega 
podatka zagotovo izpolnjuje opis izjeme po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ zavrne prosilcu dostop do zahtevane informacije, 
če gre za podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe. 
V skladu z drugim odstavkom 39. člena ZGD-1 za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, ki kot taki niso 
določeni s sklepom druţbe, je pa očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena 
oseba. Odločitev za nakup vrednostnih papirjev je za finančne institucije zaupen podatek o njihovem 
poslovanju. Investitorji svoje naloţbe v vrednostne papirje posameznih izdajateljev upravljajo v skladu s 
svojo strategijo in zakonodajo trga vrednostnih papirjev. Morebitno razkrivanje posameznih naloţb na 
kapitalskih trgih bi zmanjšalo konkurenčne prednosti posameznih investitorjev nasproti ostalim investitorjem. 
V konkretnem primeru je tudi vlagatelj v elektronskem sporočilu z dne 13. 12. 2013 potrdil, da predstavlja 
podatek o tem, da je investiral v obveznice Republike Slovenije z dne 15. 11. 2013, zaupen podatek, ter 
prosil, naj ga organ ne razkrije. V skladu z navedenim, organ meni, da podatek, ki ga zahteva prosilka, 
predstavlja izjemo v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 
Na podlagi drugega odstavka 6. člena ZDIJZ se kljub navedenima izjemama v skladu z 2. in 11. točko 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes za razkritje 
močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije. Pri 
uporabi testa prevladujočega interesa javnosti je treba presoditi, ali je interes javnosti za razkritje informacij 
javnega značaja lahko močnejši od potencialno storjene škode, ki bi nastala z razkritjem informacije. V teoriji 
se poudarja, da je test interesa javnosti treba uporabljati z veliko mero previdnosti in skrbnosti, saj zahteva 
bistveno večjo kakovost odločanja v obliki tehtanja posameznih nasprotujočih si pravic oziroma interesov. Po 
mnenju ministrstva dodatno razkritje imena investitorja v vrednostne papirje Republike Slovenije v 
konkretnem primeru ne bi bistveno in kvalitativno pripomoglo k širši razpravi in razumevanju nečesa 
pomembnega za širšo javnost. Javni interes glede razkritja je podan, če so ogroţene take vrednote, kot je 
npr. ţivljenje, zdravje ali varnost ljudi in podobno, česar pa v predmetnem primeru ni moč trditi. Bi pa takšno 
razkritje imena vlagatelja nesorazmerno poseglo v njegove interese ter povzročilo motnje pri delovanju 
oziroma dejavnosti ministrstva, kot je opisano v prejšnjih dveh odstavkih, saj bi zmanjšanje pripravljenosti 
investitorjev za nadaljnje investiranje v vrednostne papirje Republike Slovenije negativno vplivalo tudi na 
nadaljnje izvedbe transakcij zadolţevanja Republike Slovenije. Glede na navedeno po mnenju ministrstva ni 
moč trditi, da je interes javnosti za razkritje podatka o tem, kdo je kupec izdaje obveznic Republike Slovenije 
z dne 15. 11. 2013, močnejši od interesa za preprečitev morebitne škode za investitorja oziroma Republiko 
Slovenijo, ki bi nastala z razkritjem informacije, še posebej ob upoštevanju stališča, da je test interesa 
javnosti potrebno uporabljati z veliko mero previdnosti in skrbnosti. Organ ob tem poudarja, da dejstvo, da je 
podatek za javnost zanimiv, še ne pomeni, da gre za podatek, katerega razkritje je v interesu javnosti. 
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Na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ se kljub izjemama v skladu z 2. in 11. točko prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ dostop do zahtevane informacije dovoli tudi, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali 
podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja usluţbenca. Prosilka je v vlogi 
navedla, da gre pri njeni zahtevi za podatke o obveznicah, ki jih financirajo davkoplačevalci. Podatek o tem, 
kdo je kupec izdaje obveznic Republike Slovenije, pa ne predstavlja podatka o porabi javnih sredstev. 
Podatke o porabi javnih sredstev predstavljajo podatki o stroških zadolţitve (te podatke pa je organ prosilki 
ţe posredoval, oz. jih je objavil), iz imen kupca pa podatkov o porabi javnih sredstev nikakor ni mogoče 
razbrati. Poleg tega je višina porabe javnih sredstev popolnoma neodvisna od tega, kdo je kupec oziroma 
vsakokratni imetnik obveznic. 
 
Prosilka se je zoper odločbo organa pravočasno pritoţila. V pritoţbi z dne 17. 12. 2013 je navedla, da so bile 
obveznice izdane v t. i. zaprti izdaji, brez zbiranja ponudb morebitnih vlagateljev, s kuponsko obrestno mero 
4,7 odstotka, kar bistveno odstopa od obrestnih mer drugih primerljivih drţav. Glede na to, da gre za 
obveznost, ki jo bodo morali plačati davkoplačevalci, so ti upravičeni do transparentnih podatkov, tako o 
porabi javnega denarja kot o prilivih, ker gre za podatek, ki pomembno vpliva na finančno stabilnost drţave. 
Ob upoštevanju dejstva, da so delniške knjige v Sloveniji javne, prosilka meni, da gre za informacijo javnega 
značaja. 
 
Organ je z dopisom št. 090-42/2013/8 z dne 3. 1. 2014 pritoţbo prosilke, kot pravočasno, dovoljeno in 
vloţeno po upravičeni osebi, odstopil v reševanje Pooblaščencu. V odstopu pritoţbe je organ še navedel, da 
zaradi občutljivosti podatka o tem, kdo je kupec obveznic, dokumentacije o tem ni posredoval, temveč se 
Pooblaščenec lahko seznani z njo v prostorih organa. Hkrati je organ pojasnil, da so predmetne obveznice 
Republike Slovenije vpisane oziroma vknjiţene v elektronski obliki v mednarodnih klirinških sistemih, in sicer 
Clearstream Banking SA, Luksemburg, Euroclear Bank S.A/N.V., Belgija in The Depository Trust Company, 
New York. Za razkritje imetnikov obveznic, ki so vpisani v posameznem registru, se uporablja zakonodaja 
Belgije, Luksemburga in New Yorka in obenem tudi pogoji oziroma pravila zadevnih klirinških sistemov. Ker 
predmetne obveznice niso vpisane v Centralno klirinško depotno druţbo v Sloveniji, niti se za razkritje imena 
imetnikov obveznic ne uporablja slovensko pravo, pritoţbena navedba prosilke, da so delniške knjige v 
Sloveniji javne, v predmetnem primeru ni relevantna. 
 
Z namenom pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja je Pooblaščenec dne 31. 1. 2014 v prostorih 
organa opravil ogled in camera. Organ je na ogledu in camera pojasnil, da ni v interesu drţave, da sama 
razkrije podatek o kupcu, saj bi bilo razkritje za drţavo škodljivo. Drţava bi, kot partner v postopku izdaje 
obveznic, izgubila kredibilnost in ugled, saj se je neformalno zavezala k varovanju identitete kupca. Ocena 
organa je tudi, da bi bila javna izdaja obveznic v času, ko so bile izdane predmetne obveznice, za drţavo 
draţja, saj stresni testi bank še niso bili objavljeni. 
 
Pooblaščenec je organu dne 3. 2. 2014 naloţil dolţnost, da preveri, ali so delniške knjige po zakonodaji 
Belgije, Luksemburga in ZDA / New Yorka javne. Iz odgovora vseh treh klirinških bank je bilo moţno 
ugotoviti, da za vse velja smiselno podoben sistem, in sicer imetništvo obveznic ni javna informacija in jo 
banke razkrijejo zgolj izdajatelju ter skrbniku tega vrednostnega papirja. Njima je mogoče razkriti le podatek 
o imetništvu vrednostnih papirjev s strani neodvisnega skrbnika, ki pa ne omogoča identifikacije končnega 
imetnika vrednostnega papirja. Neodvisni skrbniki so običajno banke, borznoposredniške druţbe in podobne 
finančne institucije, ki vodijo »zbirne račune«, iz katerih izhaja zgolj, kolikšen znesek vrednostnih papirjev 
vodijo za svoje stranke – končne vlagatelje. Podatki o končnih vlagateljih niso javni. 
 
Pooblaščenec je ugotovil tudi, da je bil v postopku na prvi stopnji kupec obveznic sicer obveščen o postopku, 
dana mu je bila tudi moţnost, da v postopku varuje svoje pravice in pravne koristi, ni mu pa bila vročena 
odločba organa. Na ogledu in camera je Pooblaščenec ugotovil, da organ razen telefonskih in elektronskih 
kontaktov zaposlenih oseb pri kupcu obveznic, ne razpolaga z naslovom kupca obveznic, kamor bi bilo 
mogoče vročiti odločbo. Na podlagi navedenih dejstev je Pooblaščenec organu naloţil nalogo, da sam 
kontaktira kupca obveznic, od njega pridobil naslov za vročanje in mu sam vročil poziv za priglasitev 
stranske udeleţbe. Kljub temu, da se je organ k temu zavezal dne 31. 1. 2014 ter pri telefonskem 
poizvedovanju Pooblaščenca dne 14. 2. 2014 potrdil, da mu bo vročil poziv za priglasitev stranske udeleţbe 
predvidoma še istega dne, je Pooblaščenec ugotovil, da tega do dne 13. 3. 2013 organ ni storil. Organ je 
poslal poziv za priglasitev stranske udeleţbe kupcu obveznic po elektronski pošti šele 13. 3. 2014. 
 
Stranski udeleţenec je v dopisu z dne 19. 3. 2014, ki ga je Pooblaščenec prejel šele dne 24. 3. 2014, 
navedel, da ne nasprotuje razkritju svojega imena v povezavi z njegovo vlogo investitorja v zasebni izdaji 
obveznic Republike Slovenije. Navedeno pride v poštev zgolj v primeru, da se zahteva prosilke nanaša na 
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njegovo identiteto, ne pa tudi na identiteto strank, na račun katerih je bila investicija opravljena. V primeru, 
da se zahteva prosilke nanaša izključno na ime investitorja, ne pa tudi na podatke o investitorjevih strankah, 
ter da se pritoţbeni postopek ne more razširiti tudi na razkritje podatkov o strankah investitorja, stranski 
udeleţenec ne priglaša stranske udeleţbe. Stranski udeleţenec je v nadaljevanju dopisa obširno pojasnil, da 
podredno priglaša stransko udeleţbo v primeru morebitnega razkritja strank stranskega udeleţenca ter 
pojasnjuje, da predstavljajo podatki o njegovih strankah poslovno skrivnost ter da bi razkritje baze strank 
stranskega udeleţenca slednjemu povzročilo občutno premoţenjsko škodo. 
 
Glede na to, da razkritje strank kupca obveznic (investitorja) ni predmet tega pritoţbenega postopka, saj 
prosilko zanima izključno identiteta investitorja, ne pa tudi v imenu in na račun koga jih je ta kupil, je 
Pooblaščenec upošteval izjavo kupca obveznic, da se v takem primeru ne ţeli udeleţiti pritoţbenega 
postopka kot stranski udeleţenec. 
 
Odgovoru investitorja je organ priloţil še dodatna pojasnila, in sicer je v dopisu št. 090-42/2013/11 z dne 24. 
3. 2014 ponovno pojasnil in izpostavil škodljive posledice, ki bi nastale za Republiko Slovenijo v primeru 
razkritja imena investitorja v obveznice Republike Sloveniji v višini 1,5 milijarde EUR, izdane po postopku 
zaprte ponudbe v mesecu novembru 2013. Organ je pojasnil, da Republika Slovenija v skladu z ustaljeno 
trţno prakso na mednarodnih trgih ne razkriva imen investitorjev pri izdajah, namenjenih ozkemu krogu 
investitorjev, kot tudi investitorjev pri izdajah, ki so ponujene širšemu krogu investitorjev. Razkrivanje 
investitorjev oziroma kupcev slovenskih obveznic v primarnih izdajah vrednostnih papirjev, bi lahko odvrnilo 
investitorje v nadaljnje nakupe obveznic Republike Slovenije. V primeru, da se večje število investitorjev 
odloči, da ne sodeluje v primarnih izdajah obveznic, oziroma ne investira v obveznic ob izdaji teh, bi 
Republika Slovenija, bodisi neuspela izdati celoten znesek planirane izdaje, torej bi prišlo do zaprtja dela 
financiranja drţavnega proračuna Republike Slovenije na mednarodnih dolţniških trgih, bodisi bi vlagateljem 
za nakup obveznic v primarni izdaji morala ponuditi višje donose, torej izdati obveznice po višji obrestni meri. 
Slednje glede na standardne velikosti izdaj obveznic Republike Slovenije na mednarodnih trgih, pomeni 
ogromne stroške za drţavni proračun Republike Slovenije. Po mnenju organa, bi imelo razkrivanje 
investitorjev v obveznice Republike Slovenije za posledico tako finančne posledice za drţavo, kot tudi motnje 
pri delovanju oziroma dejavnosti organa. 
 
Pritožba je utemeljena. 
 
1.    Meje preizkusa pritožbe s strani pritožbenega organa 
 
V postopku dostopa do informacij javnega značaja se subsidiarno uporabljajo določbe ZUP (drugi odstavek 
15. člena ZDIJZ), kar pomeni, da je Pooblaščenec, kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP 
dolţan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritoţnica oziroma prosilka izpodbija. Pooblaščenec 
prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritoţbenih navedb, po uradni dolţnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v 
postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. 
 
Kot izhaja iz vloţene pritoţbe, prosilka izpodbija zavrnilno odločbo organa, ker ji organ ni omogočil dostopa 
do informacij javnega značaja, kot jih je zahtevala v točki (1) zahteve, in sicer podatka o identiteti kupca dne 
15. 11. 2013 izdanih drţavnih obveznic. Na podlagi navedenega je Pooblaščenec ob reševanju pritoţbe 
ugotavljal, ali zahtevani podatki predstavljajo informacijo javnega značaja, ki je po določbi prvega odstavka 
5. člena ZDIJZ prosto dostopna pravnim in fizičnim osebam, ter ali so v konkretnem primeru podane izjeme 
od prostega dostopa do konkretne informacije javnega značaja. 
 
2.    Pojem in obstoj informacije javnega značaja 
 
ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, saj v prvem 
odstavku 1. člena vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo 
drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb. ZDIJZ ima nedvomno močan vpliv na delovanje javnega sektorja, in 
sicer ne samo v delu, ko med zavezance zajema izjemno širok krog organov javnega sektorja, ki morajo na 
prvi stopnji slediti določilom zakona, temveč tudi v segmentu same definicije informacije javnega značaja. 
Oboje je v interesu zagotavljanja transparentnosti delovanja celotnega javnega sektorja, ne le drţavne 
uprave. Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti 
uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, pri čemer si 
morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da doseţejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem 
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delu.  
 
Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je 
informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki 
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike 
uporablja izraz dokument, op. Pooblaščenca), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, 
ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno 
izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer: 

1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa, 
2. organ mora z njo razpolagati in 
3. nahajati se mora v materializirani obliki. 

 
Pooblaščenec ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ. Prosilka je 
zahtevala dostop do podatkov o kupcu obveznic Republike Slovenije, kar pomeni, da zahtevana informacija 
nedvomno sodi v delovno področje organa, saj gre za dokumente, ki jih je organ pridobil ali izdelal v okviru 
izdaje drţavnih obveznic. Prav tako ni sporno, da organ z zahtevanimi dokumenti, ki izkazujejo kupca 
obveznic, razpolaga in da se ti nahajajo v materializirani obliki, saj jih je organ Pooblaščencu pri ogledu in 
camera tudi predal. 
 
3.   Ogled in camera na podlagi 11. člena ZInfP 
 
Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in vpogleda v vsebino zahtevanih dokumentov je Pooblaščenec 
dne 31. 1. 2014 pri organu opravil ogled in camera na podlagi 11. člena ZInfP. Navedeni člen določa, da 
lahko Pooblaščenec opravi procesna dejanja v zadevi dostopa do informacije javnega značaja brez 
prisotnosti stranke, ki zahteva dostop do informacije javnega značaja, če je to potrebno, da se ji pred 
dokončno odločitvijo Pooblaščenca prepreči dostop do zahtevane informacije.  
 
In camera ogled brez prisotnosti strank, po teoretičnih izvajanjih pomeni izpeljavo odločanja de novo. To 
pomeni, da Pooblaščenec kot pritoţbeni organ sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na moţne 
škodljive posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov. Pooblaščenec mora namreč kot pritoţbeni 
organ imeti polna pooblastila za preiskovanje vseh pritoţb, kot tudi to, da od prvostopenjskega organa 
zahteva vse relevantne dokumente na vpogled. Tako delovanje pa Pooblaščencu nalaga tudi spoštovanje 
načela materialne resnice (8. člen ZUP), ki določa, da je treba v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje 
in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Ogled se je nanašal na 
dokumente, povezane z informacijami, ki jih je zahtevala prosilka. 
 
Organ je pojasnil, da ni v interesu drţave, da sama razkrije podatek o kupcu, saj bi bilo razkritje za drţavo 
škodljivo. Drţava bi, kot partner v postopku izdaje obveznic, izgubila kredibilnost in ugled, saj se je 
neformalno zavezala k varovanju identitete kupca. Ocena organa je tudi, da bi bila javna izdaja obveznic v 
času, ko so bile izdane predmetne obveznice, za drţavo draţja, saj stresni testi bank še niso bili objavljeni. 
 
Pooblaščenec je prevzel v spis dokument Odločitev o podelitvi mandata za izdajo obveznic Republike 
Slovenije v EUR na ameriškem in izven ameriškega trga z dne 15. 11. 2013, s priloţeno utemeljitvijo 
predloga izbora banke za vodenje izdaje obveznic v EUR in utemeljitvijo zadolţitve z izdajo obveznic 
Republike Slovenije, iz katerega izhaja podatek o predvidenem kupcu obveznic. Organ je zatrdil, da je 
predvideni kupec, s katerim je drţava v bilateralnih pogajanjih obravnavala moţnost investicije kupca v 
dolţniške vrednostne papirje RS, tudi poznejši dejanski kupec, zato je Pooblaščenec, na podlagi zatrjevanja 
organa, odločil, da predloţeni dokument izkazujejo informacijo, do katere ţeli dostopati prosilka, saj jo je kot 
takšno opredelil organ sam. Organ namreč z drugim dokumentom, ki bi nedvomno potrjeval, kdo je dejanski 
kupec obveznic (pogodba, izpis iz baze, ipd.) ne razpolaga. 
 
Pooblaščenec tako ugotavlja, da organ razpolaga z dokumentom Odločitev o podelitvi mandata za izdajo 
obveznic Republike Slovenije s prilogo, v nadaljevanju Odločitev o podelitvi mandata), iz katerega izhaja 
podatek o kupcu obveznic, ne pa tudi z drugimi dokumenti, ki bi vsebovali podatke o kupcu obveznic. Organ 
je namreč pojasnil, da je na podlagi navedenega dokumenta sklenil pogodbo z banko za vodenje izdaje 
obveznic – primarni vpisnik, ki je v skladu z določili v medsebojni pogodbi vodila postopek izdaje obveznic, 
dolţnost banke pa je bila potem pravno-formalno urediti prenos obveznic na kupca, zaradi česar z dodatnimi 
dokumenti o končnem kupcu lahko razpolaga le banka - primarni vpisnik, ne pa tudi organ. 
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Na podlagi navedenega je v nadaljevanju predmet presoje Pooblaščenca navedena Odločitev o podelitvi 
mandata s prilogo, ki vsebuje podatek o kupcu predmetnih obveznic ter predstavlja zahtevane informacije v 
okviru zahteve prosilke. Glede predmetnega dokumenta se je organ skliceval na obstoj poslovne skrivnosti 
kot izjeme iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in na obstoj izjeme iz 11. točke prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ, ki določa, da gre za dokument, sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo 
organa, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti organa. 
 
4.   Stranski udeleženec 
 
V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve se subsidiarno uporabljajo 
določbe ZUP (drugi odstavek 15. člena ZDIJZ). Iz tega razloga mora organ po uradni dolţnosti skrbeti, da se 
postopka udeleţijo vsi tisti, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločitev organa. V postopek 
mora torej pritegniti vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne koristi bi z ugoditvijo zahtevi za dostop do 
informacij javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti udeleţbo v postopku. 
 
Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je organ v postopku odločanja na prvi stopnji, dne 13. 12. 2013 pozval 
v postopek kupca obveznic, na katerega pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala njegova odločba. Kupec 
obveznic je v elektronski pošti z dne 13. 12. 2013 izjavil, da so zahtevane informacije zanj še vedno 
občutljive narave in da prosi, da se ohrani identiteta kupca obveznic kot zaupna. 
 
V skladu s četrtim odstavkom 246. člena ZUP je organ druge stopnje, torej Pooblaščenec, dolţan poslati 
pritoţbo v odgovor morebitnim strankam z nasprotnim interesom in jim določiti rok za odgovor, če tega ne 
stori organ prve stopnje. V obravnavanem primeru organ prve stopnje tega ni storil, prav tako pa tudi ni 
razpolagal z naslovom, na katerega bi bilo mogoče v skladu s postopkom po ZUP vročiti stranskemu 
udeleţencu poziv. Pooblaščenec je zato organu naloţil dolţnost, da sam pridobi kontaktne podatke 
stranskega udeleţenca in mu pošlje poziv za priglasitev stranske udeleţbe. Organ je to storil dne 13. 3. 
2014. 
 
Stranski udeleţenec je v dopisu z dne 19. 3. 2014 navedel, da ne nasprotuje razkritju svojega imena v 
povezavi z njegovo vlogo investitorja v zasebni izdaji obveznic Republike Slovenije. Slednje pride v poštev 
zgolj v primeru, da se zahteva prosilke nanaša na njegovo identiteto, ne pa tudi na identiteto strank, na 
račun katerih je bila investicija opravljena. V primeru, da se zahteva prosilke nanaša izključno na ime 
investitorja, ne pa tudi na podatke o investitorjevih strankah ter da se pritoţbeni postopek ne more razširiti 
tudi na razkritje podatkov o strankah investitorja, stranski udeleţenec ne priglaša stranske udeleţbe. 
Stranski udeleţenec je v nadaljevanju dopisa obširno pojasnil podredno priglasitev stranske udeleţbe v 
primeru morebitnega razkritja strank stranskega udeleţenca ter pojasnil, da predstavljajo podatki o njegovih 
strankah poslovno skrivnost ter da bi razkritje baze strank investitorja slednjemu povzročilo občutno 
premoţenjsko škodo. 
 
Glede na to, da razkritje strank investitorja ni predmet tega pritoţbenega postopka, saj prosilko zanima 
izključno identiteta investitorja, ne pa tudi v imenu in na račun koga jih je ta kupil, je Pooblaščenec upošteval 
izjavo kupca obveznic, da se v takem primeru ne ţeli udeleţiti pritoţbenega postopka kot stranski 
udeleţenec. 
 
5.   Izjema po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (obstoj poslovne skrivnosti) 
 
Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če je podana katera izmed zakonsko določenih izjem, 
opredeljenih v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. Organ se je v izpodbijani odločbi skliceval na obstoj izjeme iz 
2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da je izjema od prosto dostopnih informacij podatek, ki je 
opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe. Zato se je 
Pooblaščenec v nadaljevanju ukvarjal z vprašanjem, ali zahtevana informacija, do katere je organ prosilki 
zavrnil dostop, predstavlja zatrjevano izjemo. 
 
Pooblaščenec opozarja, da je poslovna skrivnost, ki lahko predstavlja izjemo po ZDIJZ, vezana zgolj na 

Zakon o gospodarskih druţbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-

1), v katerem je ţe na podlagi prvega odstavka 3. člena jasno določeno, kdo se lahko na poslovno skrivnost 

sklicuje oz. komu je institut varstva konkurenčne prednosti namenjen. Namenjen je gospodarskim druţbam, 

ki so na podlagi ZGD-1 pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo 

izključno dejavnost, pa tudi druţbam, ki v skladu z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni 
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pridobitna (ob smiselni uporabi 3. člena ZGD-1). S pomočjo instituta poslovne skrivnosti, ki je urejen v 39. 

členu ZGD-1, druţbe varujejo podatke, ki za njih pomenijo konkurenčno prednost v kakršnemkoli pogledu. 

Organ sodi v izvršilno vejo oblasti, zato kot organ drţavne uprave zagotovo ne sodi med gospodarske 

subjekte (gospodarske druţbe) po ZGD-1, zato po mnenju Pooblaščenca tudi ne more uporabljati instituta 

poslovne skrivnosti za dokument, ki je bil izdelan v okviru opravljanja njegovih javno-pravnih nalog. Ker pa 

gre v obravnavanem primeru za informacijo, ki izhaja iz obligacijsko-pravnega razmerja z gospodarskim 

subjektom, ki deluje na trgu, je organ v skladu z drugim odstavkom 40. člena ZGD-1 zavezan varovati 

poslovne skrivnosti teh subjektov. Na podlagi navedenega je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali je 

stranski udeleţenec za zahtevano informacijo izkazal obstoj poslovne skrivnosti, ki jo je tudi organ zavezan 

varovati.  

 

Ker je predmet presoje informacija, ki se nahaja na dokumentu, ki ga je ustvaril organ, je glede na gornjo 

obrazloţitev povsem jasno, da niso podani pogoji, ki bi izkazovali obstoj poslovne skrivnosti po subjektivnem 

kriteriju. Tako je tudi organ v izpodbijani odločbi pravilno ugotavljal obstoj poslovne skrivnosti po objektivnem 

kriteriju, pri katerem je nujno, da je potreba po varstvu očitna, kar pomeni, da je, ali bi lahko bilo vsaki 

povprečni osebi jasno, da podatek mora biti zaupen ţe po svoji vsebini. Upoštevati je treba, da so lahko 

predmet poslovne skrivnosti samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost druţbe v kakršnemkoli 

pogledu in katerih sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu poloţaju druţbe. Ne morejo pa 

biti kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne vplivajo na trţni konkurenčni poloţaj (več o tem glej Komentar 

ZGD, 39. člen, str. 194 do 196). Dokazno breme glede obstoja poslovne skrivnosti po drugem odstavku 39. 

člena ZGD-1 je primarno na gospodarski druţbi, čigar podatki naj bi se s poslovno skrivnostjo varovali. 

Druţba ima praviloma vsa ustrezna znanja in izkušnje o trgu, na katerem deluje in natančno ve, kaj, kako in 

zakaj bi lahko vplivalo na konkurenčni poloţaj druţbe. Takšno je tudi stališče Upravnega sodišča v sodbi pod 

opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008 in pod opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 5. 2009.    

 

Organ je v izpodbijani odločbi zatrjeval, da bi morebitno razkrivanje posameznih naloţb na kapitalskih trgih 
zmanjšalo konkurenčne prednosti posameznih investitorjev nasproti ostalim investitorjem. Odločitev za 
nakup vrednostnih papirjev je za finančne institucije zaupen podatek o njihovem poslovanju. Investitorji svoje 
naloţbe v vrednostne papirje posameznih izdajateljev upravljajo v skladu s svojo strategijo in zakonodajo 
trga vrednostnih papirjev. Stranski udeleţenec je na poziv organa zgolj navedel, da predstavlja podatek o 
tem, da je investiral v obveznice Republike Slovenije zaupen podatek, ter prosil, naj ga organ ne razkrije.  
 
V obravnavanem primeru je torej bistveno vprašanje, ali bi stranskemu udeleţencu, ne drţavi, nastala 

občutna škoda, če bi bila zahtevana informacija prosto dostopna. Po oceni Pooblaščenca organ ni izkazal 

občutne škode, ki bi z razkritjem zahtevanih informacij nastala kupcu obveznic. Organ se je zgolj na splošno 

skliceval, da so tovrstni podatki za finančne institucije zaupni podatki, ob tem pa spregledal, da gre pri večini 

tovrstnih poslov, ko gre za vprašanje prodaje obveznic drţave, za odprte postopke, saj je jasno, da je podan 

širši interes javnosti, da se tovrstni postopki vodijo transparentno ne samo z vidika, za koliko se mora drţava 

zadolţiti, temveč tudi kdo je pripravljen v drţavo na ta način investirati. Pooblaščenec poudarja, da 

zahtevana informacija izkazuje, ali drţava gospodarno razpolaga z javnimi sredstvi, saj gre za razpolaganje 

z denarjem vseh davkoplačevalcev.  

 

V konkretnem primeru je bistvenega pomena to, da je kupec obveznic sam, v dopisu z dne 19. 3. 2014 

navedel, da njegova identiteta v vlogi investitorja v novembrsko zaprto izdajo obveznic, zanj ne predstavlja 

poslovne skrivnosti ter da ne nasprotuje razkritju svoje identitete (v primeru, da se to razkritje ne nanaša tudi 

na razkritje njegovih strank). Investitor sam je torej ocenil, da njegova identiteta v vlogi kupca obveznic ni 

poslovna skrivnost ter da mu razkritje tega podatka ne bo povzročilo škode. 

 
Pooblaščenec v zvezi s tem pojasnjuje še, da Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, uradno 
prečiščeno besedilo, s spremembam in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJF) v 84. členu določa, da o sklepanju 
poslov v zvezi z zadolţevanjem drţave in upravljanjem z drţavnimi dolgovi odloča minister, pristojen za 
finance, na podlagi letnega programa financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada (prvi odstavek). Posle iz 
prejšnjega odstavka sklepa minister, pristojen za finance, ali druga oseba po njegovem pisnem pooblastilu 
(drugi odstavek).  
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Iz letnega programa financiranja proračuna, ki je veljal za leto 2013 (dostopen na spletni strani: 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Program_financiranja/PF-2013.pdf) 
izhaja, da se struktura instrumentov zadolţevanja, razmerje med kratkoročnim in dolgoročnim financiranjem 
in dinamika zadolţevanja v programu financiranja praviloma načrtuje predvsem na podlagi strateških ciljev in 
načel zadolţevanja za proračun Republike Slovenije in ocenjene dinamike proračunskih denarnih tokov. 
Primarni instrument financiranja drţavnega proračuna je dolgoročno zadolţevanje z izdajo referenčnih 
drţavnih obveznic, kratkoročno zadolţevanje pa je v stabilnih razmerah praviloma namenjeno upravljanju 
likvidnosti drţavnega proračuna med letom. V okviru dolgoročni instrumentov zadolţevanja je kot primarni 
instrument predvidena javna izdaja referenčnih drţavnih obveznic, na evropskem ali drugih trgih, na 
sindiciran način.  
 
Drugi moţni alternativni dolgoročni instrumenti zadolţevanja so lahko tudi dodatna izdaja ţe obstoječih 
referenčnih obveznic (re-odprtje izdaj obstoječih obveznic) na sindicirani ali avkcijski način, izdaja obveznic 
na avkcijski način, izdaja obveznic, namenjena omejenemu krogu investitorjev (zasebni plasma), izdaja 
obveznic po programu EMTN, bančna posojila, »schuldschein« ali drugi dolgoročni instrumenti 
zadolţevanja, uveljavljeni na finančnem trgu. Vrsto dolgoročnih instrumentov zadolţevanja, njihovo ročnost 
in dinamiko izdaje določi Ministrstvo za finance, na podlagi odločitve ministra po prvem odstavku 84. člena 
ZJF v odvisnosti od trţnih razmer, v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, opredeljenimi v točki 1.2. 
navedenega Programa financiranja, upoštevaje rokovno strukturo obstoječega drţavnega dolga. 
 
Na podlagi navedenega je razvidno, da minister za finance sam odloča o vrsti dolgoročnega instrumenta 
zadolţevanja, njegovi ročnosti in dinamiki izdaje, prav tako v okviru določenih vrednosti odloča o višini 
potrebnih sredstev. V konkretnem primeru se je tako minister za finance odločil za izdajo obveznic, v okviru 
bilateralnega pogajanja z enim potencialnim kupcem, s čimer je odstopil od sicer običajne prakse javne 
izdaje drţavnih obveznic. Da je tak način izdaje obveznic primarni instrument, določa tudi zgoraj navedeni 
Program financiranja proračuna. Sam postopek izdaje obveznic sicer ni normativno določen, temveč je 
odvisen od trţne prakse in poslovnih običajev drţave, v kateri se obveznice izdajajo. Zgolj dejstvo, da trţna 
praksa predvideva, da se podatek o investitorjih ne razkriva, še ne pomeni, da je slednje mogoče vedno 
upoštevati v primerih, kadar je izdajatelj obveznic drţava. V primeru drţavne izdaje obveznic, je izdajatelj 
subjekt javnega prava, za katerega veljajo drugačna pravila, saj upravlja z javnimi sredstvi, zato je tudi 
podan širši interes javnosti, da se tovrstni postopki vodijo transparentno, gospodarno in da so javnosti 
dostopni ne samo podatki za koliko se mora drţava zadolţiti, temveč tudi, kdo je pripravljen v drţavo na ta 
način investirati. Razlika med javno izdajo drţavnih obveznic in zasebnim plasmajem obveznic je v tem, da 
imajo v prvem primeru moţnost kupiti drţavne obveznice vsi potencialni investitorji ter da se drţava odloči za 
tistega investitorja, ki ponudi najbolj ugodno ceno in pogoje, pri zasebni izdaji drţavnih obveznic, pa se 
drţava pogaja z enim samim investitorjem, pri čemer ni mogoče brez dvoma vedeti, ali je drţava iztrţila 
boljše pogoje in ugodnejšo ceno, kot bi jo sicer z javno ponudbo svojih obveznic. Pooblaščenec je zato 
mnenja, da morajo biti izdaje obveznic na podlagi dogovorov med drţavo in enim investitorjem (oz. oţjim 
krogom investitorjem) toliko bolj transparentne in obrazloţene. 
 
Pooblaščenec je na podlagi navedenega presodil, da kriterij za določitev poslovne skrivnosti po drugem 
odstavku 39. člena ZGD-1 ni izpolnjen, saj kupec obveznic sploh ni nasprotoval razkritju zahtevane 
infomracije, kar pomeni, da ni podana izjema iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 
6.   Izjema po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (notranje delovanje organa) 
 
Organ je prosilcu zavrnil dostop do dokumenta, ki izkazuje podatek o tem, kdo je kupec predmetnih 
obveznic, sklicujoč se tudi na obstoj izjeme iz 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Prosilec v pritoţbi 
nasprotuje odločitvi organa, zato je Pooblaščenec presojal njeno pravilnost tudi v tem delu. 
 
Skladno z 11. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, 
če se ta nanaša na podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem organa in bi  
njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Za obstoj navedene izjeme 
morata biti torej kumulativno izpolnjena dva pogoja: 

- podatek mora izhajati iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organa in 

- razkritje takšnega podatka bi povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa (specifični 
škodni test). 

 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Program_financiranja/PF-2013.pdf
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Pri tej izjemi gre za podatke za notranjo rabo organa, iz katerih izhaja postopek oziroma način dela organa, 
kot tudi njegova notranja politika. Varuje se torej notranje razmišljanje organa, s čimer naj bi se omogočilo 
odkrito in odprto razmišljanje organa, ki pa bi bilo ovirano, če bi bilo povsem odprto za javnost. Opisano 
izjemo pozna tudi večina primerjalno-pravnih ureditev, v katerih zakoni varujejo »notranji proces razmišljanja 
organa«. Varujejo se podatki, ki nastajajo ob oblikovanju politike organa. Gre za dokumente za notranjo rabo 
organa, iz katerih izhaja postopek oziroma način dela organa, kot tudi njegova notranja politika. To je pravni 
teoriji znano kot »deliberative process privilege«, torej proces, ki varuje notranje razmišljanje organa, s čimer 
naj bi se omogočilo odkrito in odprto razmišljanje organa, ki pa bi bilo ovirano, če bi bilo povsem odprto za 
javnost. Namen te izjeme je preprečiti škodo, ki bi nastala pri kakovosti odločanja organa, saj razumno 
varovanje procesa »notranjega razmišljanja organ« ni nujno v neskladju z načelom odprtosti uprave. Če bi 
namreč vsi tovrstni dokumenti postali javni, bi to lahko resno ogrozilo kritično, inovativno in učinkovito delo 
javnega sektorja. 
 
Dejstvo je, da v obravnavanem primeru prosilka ne zahteva posredovanja celotnega dokumenta, temveč 
zgolj določen podatek iz dokumenta, in sicer, kdo je kupec obveznic Republike Slovenije, ki jih je drţava 
izdala 15. 11. 2013.  
 
Pooblaščenec ugotavlja, da ţe prvi pogoj za izjemo po 11. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ v konkretnem primeru ni 
izpolnjen. Obravnavani dokument namreč ni akt beleţenja notranjega delovanja oziroma postopka 
oblikovanja odločitev organa. Na podlagi 84. člena ZJF o sklepanju poslov v zvezi z zadolţevanjem drţave 
in upravljanjem z drţavnimi dolgovi odloča minister, pristojen za finance, na podlagi letnega programa 
financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada. Ena takšnih odločitev je bila tudi odločitev o podelitvi mandata 
za izdajo obveznic Republike Slovenije v EUR z dne 15. 11. 2013. Dokument, v katerem je ta odločitev 
zabeleţena in je predmet presoje v konkretnem primeru ni istovrsten primerom, ki se v teoriji navajajo kot 
podatki, sestavljeni v zvezi z notranjim delovanjem (to so npr. notranja korespondenca med funkcionarji in 
uradniki vlade (uprave), ki je namenjena pripravi odločitev vlade (uprave) oziroma drugih zavezancev, 
interna komunikacija organa, zlasti dopisi, mnenja, poročila, navodila, smernice, občutljiva notranja navodila 
in načrti, ki določajo način zbiranja in izvajanja raznih vrst nadzora in podobni interni dokumenti - več o tem 
glej: Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s pravom EU in primerjalno-pravno prakso, 
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2005, stran 139). V konkretnem primeru 
obravnavani dokument namreč ne vsebuje podatkov oz. informacij, iz katerih bi bilo razvidno, kako je organ 
oblikoval svojo politiko oziroma, kako je potekal postopek notranjega razmišljanja organa, preden je prišel do 
odločitve, ki je zabeleţena v njem. Obravnavani dokument vsebuje bistvene podatke o mandatu, ki je bil s 
strani drţave podeljen banki, zato slednja brez teh podatkov ne bi mogla izpolniti svojih obveznosti. Iz tega 
jasno izhaja, da v obravnavanem dokumentu navedeni podatki niso namenjeni samo organu, ampak tudi 
tretji osebi, t.j. banki. Navedeni dokument se posreduje tudi borzi, na kateri izdane drţavne obveznice 
kotirajo. Opredelitev takšnega dokumenta kot dokument, sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organa, bi bila zato contradictio in adiecto.  
 
Tudi če bi bil prvi pogoj v konkretnem primeru izpolnjen, pa to ne zadostuje za uporabo izjeme iz 11. točke 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Gre namreč za izjemo, pri kateri morajo dokumenti oziroma podatki prestati 
še t.i. škodni test, se pravi, da je potrebna ocena, ali bi razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 
dejavnosti organa. Ta test spada med teste tehtanja. Dostop do informacije je mogoče zavrniti le, če se 
tehtnica med škodo oziroma motnjami pri delovanju in dejavnosti organa ter razkritjem informacije, nagne 
proti škodi. Navedeno pomeni, da se dostop do informacije zavrne le v primeru, če bi bila škoda, ki bi zaradi 
motenj pri delovanju nastala organu, večja od pravice javnosti, da se seznani z informacijo. Pri uporabi te 
izjeme moramo biti še posebej previdni, saj se neredko lahko zgodi, da organi tovrstnih informacij ne ţelijo 
razkriti, ker bi jih lahko spravile v zadrego, jih osramotile, jim škodovale v političnem smislu ali pa celo 
razkrile nepravilnosti in nezakonitosti njihovega delovanja (Pravica dostopa do informacij javnega značaja, 
mag. Prepeluh U., str. 301). Besedo motnje je treba tolmačiti v smislu, da bi razkritje podatka (dokumenta) 
pomenilo resno oviro za nadaljnje delo organa, oziroma bi bilo to delo bistveno drugače (po kvaliteti slabše), 
kot je bilo pred razkritjem, oziroma kakršno bi bilo, če do razkritja dokumenta ne bi prišlo. Pooblaščenec 
poudarja, da je pri tej izjemi škodni test zelo strog, saj mora razkritje dokumenta, ne samo ogroziti varovano 
pravno dobrino, ampak ţe resno ogroziti proces odločanja institucije, da bi se dostop do dokumentov lahko 
zavrnil. Stališče, da je treba izjemo iz 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ presojati v luči čim večje 
odprtosti in preglednosti javnega sektorja, je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi št. I U 1857/2012-12, 
z dne 9. 10. 2013. Poleg tega je Upravno sodišče RS v zvezi s to izjemo v sodbi št. I U 1176/2010-13, z dne 
30. 11. 2011 navedlo, da je zakonodajalec v skladu z restriktivnim konceptom uporabe izjem do dostopa do 
informacije javnega značaja za dokazni standard postavil, da »bi razkritje povzročilo motnje«, kar je dokazni 
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standard »onkraj dvoma«. Po mnenju Pooblaščenca organ s svojimi navedbami ni uspel zadostiti temu 
standardu, kar je pojasnjeno v nadaljevanju te obrazloţitve. 
 
Organ, na čigar strani je dokazno breme, je namesto, da bi poskušal izkazati konkretne motnje pri delovanju 
organa zaradi razkritja zahtevanega dokumenta, svoje argumente usmerjal na problem ustaljene prakse, da 
se bodo bodoči investitorji na trgu obnašali drugače in ne bodo ţeleli investirati v Republiko Slovenijo, saj bo 
tako njihova investicija razkrita javnosti. Na tem mestu Pooblaščenec pripominja, da je namen, ki ga običajno 
zasleduje sklepanje poslov v zvezi z zadolţevanjem drţave in upravljanjem z drţavnimi dolgovi, v tem, da se 
pridobijo sredstva, ki so pomembna zaradi tekočega delovanja drţave in financiranje potrebnih izdatkov 
drţave. Pooblaščenec na načelni ravni ne zanika, da bi lahko z razkritjem informacij o takšnih poslih lahko 
nastale motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Dejanske okoliščine so namreč spremenljive in 
odvisne od faze, v kateri je takšen pravni posel. Zato je zahteve za posredovanje informacij javnega značaja 
treba presojati od primera do primera in vsakokrat znova presojati vse dejavnike, saj je rezultat te presoje 
lahko različen s potekom postopka in s potekom časa.  
 
Organ nobene izmed motenj, ki jih navaja, ni konkretno povezal s posledicami pri delovanju organa v zvezi s 
sprejemanjem odločitev, vezanih na zahtevani dokument. Takšno dokazovanje nastanka motenj pri 
delovanju organa zagotovo ne zadosti dokaznemu standardu »onkraj dvoma«. Poleg tega bi organ nastanek 
motenj, ki jih sicer na splošno navaja, lahko na enostaven način in v celoti preprečil, če bi bodoči investitorji 
napačno dojemali, da bo njihovo poslovno sodelovanje z Republiko Slovenijo v vsakem primeru javno 
razkrito, pravilno informiral, kaj točno glede na upravno-sodno prakso pomenijo izjeme iz prvega in drugega 
odstavka 6. člena ZDIJZ, in da posledica ZDIJZ ni ta, da so vsi tovrstni podatki javnosti dostopni. Smiselno 
enako stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi št. I U 1857/2012-12, z dne 9. 10. 2013. Kot ţe 
rečeno, razkritje navedbe kupca v obravnavanem dokumentu namreč ne pomeni, da je v vsakem primeru, ki 
bi se pojavil v prihodnosti, treba omogočiti dostop do tovrstnega podatka. Kot je ţe bilo pojasnjeno, bi bilo 
treba obstoj izjeme od prostega dostopa ocenjevati v vsakem primeru posebej. Zato je odveč strah organa, 
da bi razkritje dokumenta v konkretnem primeru dolgoročno vplivalo na način opredeljevanja t.i. izjeme 
notranjega delovanja organa v zvezi s podatki o kupcih obveznic Republike Slovenije.  
 
Pooblaščenec meni, da je dvom v to, da se drţava z razkritjem zahtevane informacije ne bo več uspela 
zadolţiti odveč, saj je drţava v februarju 2014 izdala nove petletne in desetletne dolarske obveznice in se 
uspešno zadolţila za dodatnih 3,5 milijarde dolarjev. Iz člankov tudi izhaja, da je med vlagatelji za slovenske 
obveznice vladalo izjemno zanimanje in povpraševanje, celo v višini do 16 milijard dolarjev (več o tem v 
člankih, dostopnih na spletnih straneh:  

- https://www.dnevnik.si/poslovni/novice/uspesno-do-35-milijarde-dolarjev, 
- http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2014/02/zahtevan_donos_na_slovenske_obveznice_najnizj

e_po_pomladi_2011.aspx 
- http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zadolzevanje-strmo-raste-dodatne-evre-bomo-se-

potrebovali/329675, 
- http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/slovenija-gre-spet-po-denar/332822, idr.). 

 
Glede na to, da gre v pritoţbenem postopku za odločanju o razkritju konkretnega investitorja, ki je sam 
zatrdil, da temu ne nasprotuje, Pooblaščenec ugotavlja, da je sklicevanje organa na nastanek škode pri 
razkritju podatkov o potencialnih bodočih investitorjih, ki bodo morda predmet prihodnjih, hipotetičnih zahtev 
prosilcev, za konkretni pritoţbeni postopek irelevantno. Razkritje konkretnega investitorja, glede na to, da je 
izdaja obveznic ţe zaključena ter da investitor ne nasprotuje razkritju svoje identitete, po mnenju 
Pooblaščenca nikakor ne more povzročiti motenj v delovanju oziroma dejavnosti organa. Pooblaščenec pri 
tem poudarja še, da je razkritje informacije javnega značaja vedno predmet posameznega postopka ter da 
odločitev v tem primeru ne prejudicira vseh prihodnjih odločitev v morebitnih podobnih postopkih, saj je 
zahteve za posredovanje informacij javnega značaja treba presojati od primera do primera in vsakič znova 
presojati vse dejavnike in okoliščine posameznega primera. 
 
Organ v obravnavanem primeru torej ni izpolnil dokaznega bremena, ki je izključno na njegovi strani. Kot 
izhaja iz sodbe Upravnega sodišča RS št. I U 1857/2012-12, z dne 9. 10. 2013, Pooblaščencu ni treba 
samoiniciativno ugotavljati s pomočjo primerljivih situacij, ali bi prišlo do motenj zaradi razkritja predmetnega 
zapisa, ali ne. Ob upoštevanju okoliščine, da je bila odločitev o podelitvi mandata banki ţe sprejeta, in da so 
bile obveznice na podlagi tega mandata ţe prodane, Pooblaščenec zaključuje, da ne obstaja resna in 
konkretna nevarnost povzročitve motenj v delovanju oziroma dejavnosti organa, ki naj bi nastale zaradi 
posredovanja obravnavanega dokumenta prosilki. V obravnavanem primeru torej nista kumulativno 

https://www.dnevnik.si/poslovni/novice/uspesno-do-35-milijarde-dolarjev
http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2014/02/zahtevan_donos_na_slovenske_obveznice_najnizje_po_pomladi_2011.aspx
http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2014/02/zahtevan_donos_na_slovenske_obveznice_najnizje_po_pomladi_2011.aspx
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zadolzevanje-strmo-raste-dodatne-evre-bomo-se-potrebovali/329675
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zadolzevanje-strmo-raste-dodatne-evre-bomo-se-potrebovali/329675
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/slovenija-gre-spet-po-denar/332822
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izpolnjena oba pogoja, ki ju za obstoj izjeme po 11. točki prvega odstavka 6. člena določa ZDIJZ, kar 
pomeni, da ta izjema glede obravnavanega dokumenta ni podana.  
 
7.   Ostale izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja 
 
Pooblaščenec je po uradni dolţnosti, na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP izvedel preizkus, ali v 
konkretnem primeru morda, poleg izjeme iz 2. in 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, na kateri se je 
skliceval organ, obstaja katera izmed preostalih moţnih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Na podlagi pregleda vsebine 
zahtevanega dokumenta je Pooblaščenec ugotovil, da v njem ni nobenih drugih izjem od prosto dostopnih 
informacij. 
 
8.   Javni interes 
 
Ne glede na to, da je Pooblaščenec ugotovil, da pri predmetnem dokumentu ne obstajajo izjeme iz prvega 
odstavka 6. člena ZDIJZ, podredno vseeno pojasnjuje, da je v konkretnem primeru javni interes glede 
razkritja zahtevanega dokumenta močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa 
do zahtevanega dokumenta. 
 
Test prevladujočega interesa javnosti je urejen v drugem odstavku 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se ne glede 
na določbe prejšnjega odstavka (v katerem so določene izjeme od prosto dostopnih informacij, op. 
Pooblaščenca), dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede razkritja močnejši od 
javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije, razen v primerih, ki 
jih določa ZDIJZ v petih alinejah drugega odstavka 6. člena ZDIJZ (ti primeri pa v obravnavanem primeru 
niso podani, op. Pooblaščenca). Izvajanje testa interesa javnosti je torej dovoljeno v primerih, ko gre za 
obstoj izjeme po 2. in 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, tj. glede izjem, na katere se je skliceval 
organ v svoji odločbi. 

 
Interes javnosti kot splošen interes, ki ne sluţi samo interesom ozke skupine oseb, je opredeljen kot nekaj, 
kar bi koristilo javnemu vedenju in s tem omogočilo nadzor in sodelovanje javnosti pri oblikovanju tistih 
tematik, nad katerimi bi morala bdeti z vso skrbnostjo. Javni interes za razkritje je na primer močan v 
situacijah, ki se navezujejo na pridobivanje ali porabo javnih sredstev, javno varnost, javno zdravje, 
odgovornost in transparentnost odločanja, ki sproţijo javno ali parlamentarno razpravo ipd. Pojem interesa 
javnosti ni v vsaki zadevi enak ali vnaprej definiran, temveč se lahko kaţe v različnih pojavnih oblikah. Prav 
tako se lahko interes javnosti s časom spreminja, saj je odvisen od številnih dejanskih okoliščin. Zasnova 
interesa javnosti torej ni konstantna, ampak spremenljiva in odvisna od trenutnega dejanskega stanja. S tem 
pa je pri izvajanju testa interesa javnosti omogočena presoja od primera do primera, ki upošteva različne in 
prav tako spremenljive dejavnike, ki tvorijo interes javnosti. 

 
Interes javnosti običajno ni natančen in ozek kot interes za nerazkritje informacij, temveč je abstraktne in 
splošne narave. Kaţe se predvsem kot zahteva po preglednosti, odprtosti delovanja in v zavezi organov 
javnega sektorja, da delujejo odgovorno in skrbno pri odločanju o pomembnih javnih zadevah in pri porabi 
javnih sredstev. Pomembna korist je torej zagotavljanje preglednosti dela in odgovornosti ter s tem 
zmanjšanje moţnosti neodgovornega sprejemanja političnih in strokovnih odločitev, saj preglednost prispeva 
k bolj premišljenim odločitvam in s tem k dvigu kakovosti dela. Odprtost informacij javnega značaja je 
pomembna tudi z vidika razumevanja posledic odločitev javnega sektorja, saj drţavljani le na ta način lahko 
razumejo posledice odločitev javnih organov in izrazijo pomisleke glede takih odločitev. Interes javnosti se 
kaţe tudi v odprti razpravi o pomembnih druţbenih temah. Med najpomembnejšimi koristmi za javnost zaradi 
odprtosti informacij javnega značaja je tako nedvomno razumevanje vsebin in moţnost javne razprave, saj 
preglednost informacij povečuje razumevanje aktualnih vsebin v javni razpravi ter prispeva k verodostojni in 
odgovorni razpravi. Pri izvajanju testa javnega interesa je torej treba upoštevati situacije, v katerih je 
izraţena potreba po odgovornosti in transparentnosti odločanja, obenem pa tudi situacije, ki sproţajo javno 
razpravo. 
 
Pooblaščenec je glede dostopa do podatka o kupcu drţavnih obveznic ugotovil, da obstajajo okoliščine, ki se 
nagibajo v prid javnemu interesu za seznanitev z zahtevano informacijo. Bistveno za to ugotovitev je dejstvo, 
da je zahtevani dokument povezan z v zadnjem času medijsko zelo odmevnimi temami (zadolţenost drţave, 
milijardni primanjkljaji v bankah, stresni testi in dokapitalizacija bank, upravljanje s slabimi terjatvami bank, 
potreba po zadolţevanju, visoka stopnja korupcije, niţje bonitetne ocene drţave, špekuliranje v zvezi s 
potrebo po zaprosilu za evropsko denarno pomoč) ter da je zadolţevanje drţave postalo predmet širše javne 
razprave, ki se navezuje tudi na način in vrsto zadolţevanja drţave, v zvezi s čimer se pojavljajo vprašanja 
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glede potrebe po zadolţevanju, načinu najprimernejšega zadolţevanja, kot tudi o tem, kdo so subjekti, ki 
zadolţenim drţavam posojajo sredstva, s kakšnimi nameni to počnejo, kakšno je njihovo obnašanje na trgu. 
Gre za tematiko, ki ni povezana zgolj z imenom kupca predmetnih obveznic, temveč se v javnosti pojavljajo 
tudi številne dileme in vprašanja v zvezi z načinom izdaje obveznic, saj je drţava pri izdaji predmetnih 
obveznic odstopila od svoje prakse in obveznic ni izdala z javno ponudbo, temveč v okviru zaprte ponudbe. 
Slednje ni bilo neobičajno le za našo drţavo, temveč tudi za prakso sicer, saj se drţave le redko odločajo za 
zaprto izdajo obveznic. Javni interes se zato kaţe v širši razpravi o tem, ali so bila ravnanja organa v zvezi z 
izdajo obveznic v zaprti izdaji za drţavo finančno smotrna in primerna ter ali netransparentnost izdaje 
obveznic ne daje vtisa, da je bilo morda z izdajo teh obveznic povezana morebiti še kaj drugega ter da smo 
kupcu obveznic morda obljubili nekaj, česar ne bi smeli. Ob tem ne gre spregledati, da v zvezi s tem mediji 
špekulirajo, da za nakupom obveznic stojijo »plenilske« druţbe, ki so neusmiljene ter drţave, ki so pred 
bankrotom, prisilijo v izplačilo dolgovanih sredstev ter da je z nakupom slovenskih obveznic nekdo »precej 
zasluţil«, kar v druţbi zbuja vtis nelagodnosti in negotove prihodnosti. O navedenem se je špekuliralo npr. v 
članku v reviji Dnevnik, dosegljivem na spletni strani: http://www.dnevnik.si/slovenija/skrivnostni-vlagatelj-ze-
sluzi-s-prodajo-slovenskih-obveznic. V javnosti so se pojavili tudi članki, ki so izpostavili dvom o 
upravičenosti prikaza negativnega kapitala, saj naj bi pri ocenjevanju NLB dva različna ocenjevalca dobila za 
1,5 milijarde evrov različno oceno manjka kapitala. O tej razliki ni bilo razprave, odločili so se upoštevati kar 
višji primanjkljaj, kljub temu, da nova nadzorna oblast v Evropski centralni banki o tem sploh še ni določila 
nobenih kriterijev (več o tem: Dr. France Arhar, tiskana izdaja časopisa Večer, z dne 19. 3. 2014, stran 8).  
 
Nenazadnje ni nepomembno niti to, da so zneski, za katere se je drţava zadolţila, tako visoki, da ne bodo 
bremenili le trenutne generacije, temveč tudi prihodnje. Javni interes se torej kaţe v zahtevi po preglednem, 
odprtem delovanju organov, potrebi po tem, da delujejo odgovorno in skrbno, kadar se odločajo o potrebi po 
javnem zadolţevanju. Zadolţevanje, ki bo bremenilo desetletja generacij, je tematika, razumevanje katere je 
pomembno za širšo javnost, kot tudi tematika, pri kateri je javnost dolţna bdeti nad odločitvami organov, ki 
se navezujejo na pridobivanje javnih sredstev, z vso potrebno skrbnostjo. Po mnenju organa zahteva 
prosilke ne predstavlja javnega interesa, ker ne gre za vprašanja, pri katerih bi bile ogroţene vrednote, kot 
so npr. ţivljenje, zdravje ali varnost ljudi. Vendar Pooblaščenec opozarja, da zadolţevanje in vrnitev teh 
sredstev z obrestmi dnevno terja zmanjševanje socialnih in drugih pravic drţavljanov, kar posledično pomeni 
tudi zmanjšanje kakovosti ţivljenja, zdravja in varnosti posameznikov, torej predmetna tematika zadeva tudi 
navedena področja. Pooblaščenec tudi poudarja, da zaprta izdaja obveznic, ki v javnosti ni bila obrazloţena 
in utemeljena, pušča odprt dvom, da bi se drţava morda uspela zadolţiti ugodneje, če bi svoje obveznice 
ponudila javno, vsem pod enakimi pogoji ter izbrala najbolj ugodnega ponudnika. Posledica nejasnih 
informacij in špekulacij v splošni javnosti vedno bolj povzroča odpiranje vprašanj, kako drţava upravlja denar 
davkoplačevalcev, kdo (če sploh) bo nosil odgovornost za sprejete odločitve, zakaj drţava določene podatke 
nepojasnjeno skriva. Pojavljajo se torej različna stališča in mnenja, katerih kredibilnost je po narav i stvari 
zelo različna. Zato interes javnosti vsekakor terja, da je postopek zadolţevanja drţave v obravnavanem 
primeru, ki bo ob zapadlosti obveznic terjal tudi razpolaganje z javnimi sredstvi, transparenten v prav vseh 
fazah. 
 
Vprašanja, povezana z izdajo drţavnih obveznic, povečanjem javnega dolga drţave, obveznostmi, ki bodo 
bremenile tako sedanjo, kot prihodnje generacije drţavljanov in podobna vprašanja, so splošna druţbena 
vprašanja, zaradi česar zadevajo širok krog javnosti. Problematika s tega področja se tako ne dotika le 
prosilke, temveč vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so zavezane za plačevanje davkov in prispevkov v 
Republiki Sloveniji, kot tudi preostale širše javnosti. Pooblaščenec zato ugotavlja, da je nedvomno v interesu 
javnosti, da se ugotovi, kako se drţava zadolţuje in na kakšen način in komu ponuja svoje obveznice, s 
katerimi subjekti je v bilateralnih pogajanjih za izdajo obveznic ter da se ukrene vse potrebno, da se zagotovi 
čim bolj transparentno in čim bolj ugodno zadolţitev drţave. Pooblaščenec na tem mestu poudarja, da ne 
zanika potrebe drţave po zadolţevanju, niti tega ni presojal, temveč ugotavlja le, da v primeru, da se drţava 
zadolţi, mora biti taka zadolţitev pregledna in ustrezno razkrita javnosti, saj so drţavljani tisti, ki so to 
zadolţitev dolţni financirati. Seznanjenost javnosti s podatkom o identiteti kupca bi omogočila javnosti 
izvedbo celovite kontrole nad načinom zadolţevanja organa v višini 1,5 milijarde evrov. S tem, da se javnosti 
onemogoči seznanitev z zahtevanimi informacijami, se namreč onemogoči celovita javna razprava o 
upravljanju z drţavo. Na tem mestu Pooblaščenec ponovno opozarja, da mora izjemno obseţno, milijardno 
zadolţevanje drţave potekati pod nadzorom javnosti. Pomembno je torej, da organi, ki vodijo drţavo, 
razkrijejo dokumente, ki so informacija javnega značaja in javnosti dajo moţnost, da kritično opazuje in 
nadzoruje dogajanje v drţavi, ki bo še desetletja vplivalo na naš poloţaj. Z zapiranjem informacij in brez 
jasnih odgovorov ni mogoče pričakovati zaupanja drţavljanov, ki ga je pri reševanju trenutnega poloţaja 
drţave ţe tako teţko pridobiti. Dejanja drţave morajo torej biti usmerjena v pridobivanje zaupanja javnosti, 
ne pa v vzbujanje vtisa, da so v ozadju skrita ali celo nepoštena ravnanja. Zgolj drţava, s svojim 

http://www.dnevnik.si/slovenija/skrivnostni-vlagatelj-ze-sluzi-s-prodajo-slovenskih-obveznic
http://www.dnevnik.si/slovenija/skrivnostni-vlagatelj-ze-sluzi-s-prodajo-slovenskih-obveznic


 13 

transparentnim ravnanjem in zaupanjem v kritično presojo javnosti, lahko vzbudi vtis, da je njenim dejanjem 
mogoče zaupati ter da sprejema ustrezne korake v smeri reševanja trenutnega gospodarskega poloţaja. 
Zaupanje pa lahko ustvari le tako, da se ne izogiba odgovornosti, odgovorom na vprašanja in javnemu 
razkritju dokumentov ter da javnosti pojasni, kateri tehtni razlogi so botrovali temu, da določenih informacij 
kljub vsemu ni bilo mogoče razkriti. Javnost ima pravico vedeti, kako drţava ravna z javnimi sredstvi in 
vsakdo si je upravičen ustvariti svoje mnenje o tem, četudi laično. 
 
Pooblaščenec tudi ocenjuje, da se mora vsak subjekt na trgu, kadar posluje z javnopravnimi subjekti, 
zavedati, da je narava takšnega posla drugačna ter da v zvezi z vprašanji, ki zadevajo širšo druţbo in 
predstavljajo javni interes, ne more pričakovati absolutnega varovanja svojih poslovnih skrivnosti, kot to 
predvideva ţe drugi odstavek 6. člena ZDIJZ. 
 
Na podlagi vsega navedenega Pooblaščenec zaključuje, da so v obravnavanem primeru izrazito močno 
izraţene okoliščine, ki so v prid interesu javnosti, tehtanje vseh okoliščin v danem primeru pa Pooblaščenca 
pripelje do zaključka, da je interes javnosti za razkritje zahtevanih informacij močnejši od interesa, da se ti 
podatki zavarujejo zaradi varovanja interesa notranjega delovanja organa in poslovne skrivnosti druţbe, na 
katere se je, sicer neutemeljeno, skliceval organ. 

 
Pooblaščenec na tem mestu pojasnjuje, da vse navedeno seveda ne pomeni, da je v vsakem primeru, ki bi 
se pojavil v prihodnosti, treba omogočiti dostop do vseh podatkov o zadolţevanju drţave. Kot je ţe bilo 
omenjeno, pojem interesa javnosti ni v vsaki zadevi enak ali vnaprej definiran, temveč se lahko kaţe v 
različnih pojavnih oblikah ter se s časom spreminja. Pri izvajanju testa interesa javnosti je treba presojati od 
primera do primera ter pri tem upoštevati različne (spremenljive) dejavnike, ki tvorijo interes javnosti. 
Razkritje tovrstnih podatkov na podlagi prevladujočega interesa javnosti zato praviloma ostaja izjema, ki jo je 
treba uporabljati z veliko mero skrbnosti in previdnosti. 
 
9.   Sklepno 

 
Iz obrazloţitve izhaja, da je organ na prvi stopnji napravil napačen sklep glede dejanskega stanja ter 
posledično napačno uporabil materialno pravo, zato je Pooblaščenec pritoţbi prosilca ugodil ter na podlagi 
prvega odstavka 252. člena ZUP izpodbijano odločbo odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te 
odločbe. Organ je dolţan prosilki v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati fotokopijo 
dokumenta »Odločitev o podelitvi mandata za izdajo obveznic Republike Slovenje v EUR na ameriškem in 
izven ameriškega trga«, brez priloge z dne 15. 11. 2013, pri čemer mora prekriti vse podatke razen glave 
dokumenta, datuma, celotnega naziva dokumenta, tretjega odstavka, ki se začne z besedo »Obveznice« in 
zaključi z zaklepajem in piko, ter ţiga in podpisa na dokumentu. Preostali deli navedenega dokumenta 
namreč niso bili del presoje Pooblaščenca, saj jih prosilka ni zahtevala. 
 
Posebni stroški v tem postopku niso nastali.Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, temveč se lahko sproţi upravni spor. Upravni spor se sproţi s toţbo, 
ki se vloţi v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Toţba se lahko 
vloţi pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se toţba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve 
sodišču šteje dan oddaje na pošto. Toţba z morebitnimi prilogami se vloţi v najmanj treh izvodih. Toţbi je 
treba priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 
 
Postopek vodila:      Informacijski pooblaščenec: 
Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,     Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 
svetovalka Pooblaščenca     pooblaščenka 


