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Številka: 090-156/2012/18 
Datum: 17. 12. 2013 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 
tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – 
uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2, v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem 
pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega odstavka 248. 
člena ter prvega in drugega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 
8/2010-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritoţbi podjetja Tal.si. d.o.o., Druţbe za inţeniring in izvedbo talne 
signalizacije, Brege 68, 8273 Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa direktor Igor Avsec (v nadaljevanju prosilec), 
zoper odločbo Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v 
nadaljevanju organ), št. 010-2/13-mkk-39, z dne 13. 6. 2013, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega 
značaja naslednjo  
 
                                                          
              O D L O Č B O: 

 
1. Pritoţbi se delno ugodi in se odločba Druţbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., št. 010-2/13-mkk-

39, z dne 13. 6. 2013 delno odpravi ter se odloči: Organ je dolţan prosilcu v roku enaintridesetih (31) 
dni od vročitve te odločbe omogočiti vpogled in fotokopijo naslednjih informacij:  
- TEE za izvedbo talne signalizacije za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A3 0668 Gabrk – 

Seţana V, AC A3 0669 Seţana V – Seţana Z in priključek 0156 razcep Gabrk – Krak D, ter obnova 
podvozja VA0475 z dne 6. 7. 2012, podjetja CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, s tem, da je 
organ v dokumentih dolţan prekriti: 

- ime in priimek podpisnika TEE, 
- ime in priimek odgovornega vodje del, 
- navedbo stroja za nanos talne signalizacije v točkah 1.2 in 5.2 

- TEE – dopolnitev za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A3 0668 Gabrk – Seţana V, AC 
A3 0669 Seţana V – Seţana Z in priključek 0156 razcep Gabrk – Krak D, ter obnova podvozja 
VA0475 z dne 30. 7. 2012, podjetja CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper s tem, da je organ v 
dokumentih dolţan prekriti: 

- ime in priimek podpisnika TEE, 
- tehnično dokumentacijo stroja za nanos talne signalizacije; 

- TEE za izvedbo talne signalizacije za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Šentilj – 
Koper z dne 7. 8. 2012 podjetja CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper s tem, da je organ v 
dokumentih dolţan prekriti: 

- ime in priimek podpisnikov TEE, 
- ime in priimek odgovornega vodje del v točki 3, 
- navedbo stroja za nanos talne signalizacije v točkah 1.2 in 5.2 ter tehnično dokumentacijo 

stroja za nanos talne signalizacije; 
- TEE za sanacijo zgornjega ustroja na viaduktu 6-1 Čateţ – desni objekt, oktober 2012, podjetja 

CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto s tem, da je organ v dokumentih dolţan prekriti 
sledeče: 

- ime in priimek nosilca naloge kot podpisnika TEE, 
- tipe in modele strojev freze, finišerjev, kombiniranih valjarjev, valjarjev in vibracijskih 

valjarjev, 
- slike mehanizacije od 1 do 8, 
- celotno poglavje 3 »Način izvedbe«, 
- imeni in priimka oseb, ki so pripravile TEE, 
- imeni in priimka obdelovalca in sodelavca na grafičnem delu ter 
- ime in priimek osebe, ki je pripravila program povprečne pogostosti preskusov za notranjo 

in zunanjo kontrolo, 
- TEE za objekt: Izdelava horizontalne signalizacije na ČCP Dob, podjetja CVP inţeniring 

d.o.o.,Tbilisijska ulica 81,1000 Ljubljana s tem, da je organ v dokumentu dolţan prekriti navedbo in 
slike strojev za nanos talnih označb v točki 3. 
 

2. Pritoţba prosilca se zavrne v delu, v katerem drugi dokumenti ne obstajajo in v delu, v katerem mora 
organ v skladu s prejšnjo točko izreka te odločbe v posredovanih dokumentih prekriti varovane osebne 
podatke in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.  
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3. V tem postopku posebni stroški niso nastali. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Prosilec je dne 19. 4. 2013 na organ naslovil zahtevo po ZDIJZ, v kateri je zahteval vpogled in fotokopije 
tehnološko ekonomskih elaboratov (v nadaljevanju TEE) za sledeče projekte: 
a. št. pogodbe 000335/2012, z dne 15. 6. 2012, s pogodbeno stranko J.V. CPK d.d. in CGP d.d.; 
b. št. pogodbe 000344/2012, z dne 20. 6. 2012, s pogodbeno stranko J.V. CPK d.d. in CGP d.d.; 
c. št. pogodbe 000456/2012, z dne 4. 10. 2012, s pogodbeno stranko CGP d.d.; 
d. št. pogodbe 000140/2012, z dne 9. 3. 2012, s pogodbeno stranko J.V. Strabag d.o.o. in Vianova Slovenija 

d.o.o.; 
e. št. pogodbe 000555/2011, z dne 29. 9. 2011, s pogodbeno stranko Signa d.o.o.; 
f. št. pogodbe 000596/2012, z dne 13. 12. 2012, s pogodbeno stranko J.V. CVP IN d.o.o. in AGM NEMEC 

d.o.o.; 
g. št. pogodbe 000594/2012, z dne 13. 12. 2012, s pogodbeno stranko J.V. LEKA d.o.o. in HIP PLUS d.o.o.; 
h. št. pogodbe 000495/2012, z dne 18. 10. 2012, s pogodbeno stranko CGP d.d.; 
i. št. pogodbe 001481/2010, z dne 29. 10. 2010, s pogodbeno stranko J.V. STC Asfalti d.o.o. in CPL d.d.; 
j. št. pogodbe 001422/2010, z dne 12. 10. 2010, s pogodbeno stranko Primorje d.d.; 
k. št. pogodbe 001416/2010, z dne 21. 10. 2010, s pogodbeno stranko CP Nova Gorica d.d. in 
l. št. pogodbe 001260/2010, z dne 28. 6. 2010, s pogodbeno stranko Signa d.o.o.. 
 
Organ je dne 13. 6. 2013 izdal odločbo št. 010-2/13-mkk-39, s katero je prosilcu zavrnil dostop do zahtevanih 
dokumentov v delu, ki se nanaša na informacije, ki v skladu z določbami ZDIJZ niso informacije javnega 
značaja, saj ne izpolnjujejo kriterija materializiranosti ter v delu, ki se nanaša na informacije, ki predstavljajo 
poslovno skrivnost. V preostalem delu je zahtevi prosilca ugodil in mu posredoval dokumente iz točk d., e. in g. 
zahteve.  
 
Prosilec je zoper odločbo organa pravočasno vloţil pritoţbo zaradi napačne uporabe materialnega prava in 
zaradi nepopolne in napačne ugotovitve dejanskega stanja. Iz pritoţbe prosilca izhaja, da se pritoţuje zoper 
odločitev glede točk od a. – g.. Prosilec je navedel, da mu ni jasno, kako bi čisto tehnični podatki, dokazi o 
izpolnjevanju tehnoloških pogojev, dokazi o izpolnjevanju kvalitetnih parametrov kvalitete uporabljenih 
materialov, kadrovska sestava izvajalca in ostalo, navedeno v kazalu vsebine TEE, lahko vplivali na objektivno 
presojo utemeljitve morebitne nastale občutne škode. Saj gre za javni razpis in dokazovanje zahtevanih pogojev 
javnega razpisa. Vsakemu ponudniku je ţe s tem, da nastopa na javnem razpisu, jasno in razumljivo, da bodo 
njegovi dokumenti razkriti javnosti. Gre namreč tudi za porabo javnih sredstev in ugotavljanje dejanskega stanja 
pri izvedbi javnega naročila. Poudarja, da zakonsko vsebina TEE ni določena, zato jo naročnik določa v 
odvisnosti od predvidene vrste pogodbenih del. Za vsako vrsto del bi morala biti jasno določena in vsebinsko za 
vse izvajalce zahtevana enako. Naročniki vsebino TEE določijo ali vsaj nakaţejo ţe v razpisni dokumentaciji oz. 
dokumentaciji, ki se izvajalcu odda najmanj takoj po podpisu izvajalske pogodbe. Za vse izvajalce naj bi vsebina 
TEE bila enako in jasno pisno in vsebinsko določena, da ne pride do nezakonitosti in diskriminacije med 
izvajalci. Vse navedeno je organ pred izvedbo javnega naročila v podobnih poslih zahteval tudi od prosilca, saj 
mu v nasprotnem ni dovolil začetka izvedbe del. Če z vsebino TEE organ ni bil zadovoljen, je prosilca pozival na 
dopolnitev. Prosilec predvideva, da je organ enako ravnal tudi pri drugih izvajalcih. Prosilec je predloţil vsebino 
TEE, ki jo je organ zahteval od prosilca za izvedbo del talne signalizacije za objekt Šentrupert – Vransko in 
navaja, da se z vpogledom v zahtevane dokumente omogočila kontrola, ali vsi izvajalci izpolnjujejo strokovne 
pogoje naročnika javnega razpisa. Obrazloţitev posebnosti tehnologije izvedbe za poslovno skrivnost ni 
korektna in razumljiva. Vsebina elaborata ne zahteva razkritja poslovne skrivnosti, saj gre za dokazila kvalitete 
materialov in izvedbe. Tudi če bi bila, nikakor ne more biti nad interesi seznanitve javnosti oz. pregleda in 
kontrole kvalitete in s tem pravice kontrole porabe javnih sredstev izvajanja del s strani konkurenčnih podjetij. 
Prosilec navaja, da gre za porabo javnih sredstev in splošno znano tehnologijo, ki je dostopna na prostem trgu 
in ne vsebuje nobenih tehnoloških skrivnosti. Ne nazadnje je zakonodajalec v Zakonu o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/2013 - UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) nekorektno ravnanje in neizpolnjevanje zahtevanih 
pogojev s strani ponudnikov, tudi nadzora ter laţno navajanje podatkov o kvaliteti in ne izpolnjevanje pogojev 
nastopanja na javnih razpisih, označil kot moţnost izključitve iz nadaljnjih nastopih na javnih razpisih. Po 
mnenju prosilca imajo javnost in konkurenčna podjetja močan interes, da se spoštujejo načela javnega 
naročanja, zlasti načelo transparentnosti in enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Nadalje prosilec navaja, 
da mu je organ dostavil nepopolno dokumentacijo, za katero je dostop odobril. K dokumentaciji iz točke d. in e. 
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ni bila priloţena celotna vsebina TEE, k dokumentaciji iz točke g. zahteve pa je organ posredoval dokumentacijo 
drugega izvajalca in po drugi izvedbeni pogodbi.    
 
Organ po prejemu pritoţbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo odločbo, zato jo je na podlagi 245. člena ZUP 
odstopil v reševanje Pooblaščencu kot dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene osebe. Naknadno 
je organ, z dopisom z dne 14. 8. 2013 in 27. 11. 2013, posredoval dokumente, ki so predmet zahteve in dodatna 
pojasnila.   
 
Pritožba je delno utemeljena. 
 
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 prosilec izpodbija. 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. 
 
Iz pritoţbe izhaja, da so predmet tega pritoţbenega postopka dokumenti, ki jih je prosilec zahteval v točkah a., 
b., c. in f., ker je organ dostop do njih zavrnil v celoti ter dokumenti iz točk d., e. in g., ker organ prosilcu 
dokumentov ni posredoval v celoti oz. mu je posredoval napačne dokumente.   
 
Organ je z izpodbijano odločbo delno zavrnil zahtevo prosilca tako, da je v izreku izpodbijane odločbe navedel, 
da se zahteva zavrne v delu, ki se nanaša na informacije, ki v skladu z določbami ZDIJZ niso informacije 
javnega značaja, saj ne izpolnjujejo kriterija materializiranosti ter v delu, ki se nanaša na informacije, ki v skladu 
z določbo druge točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ predstavlja izjemo, v preostalem delu pa se zahtevi 
prosilca ugodi. 
  
V skladu s prvim odstavkom 213. člena ZUP se v izreku odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank. 
Nadalje šesti odstavek 213. člena ZUP določa, da mora biti izrek kratek in določen; če je potrebno, se lahko 
razdeli tudi na več točk. Izrek ali dispozitiv je najpomembnejši del upravne odločbe, ker med vsemi sestavnimi 
deli edini pridobi status dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti. Pravnomočen postane namreč le izrek 
odločbe in le-ta ima pravne učinke vse dotlej, dokler ni na zakonit način odločba odpravljena ali razveljavljena. 
Zato je treba v samem izreku odločiti o predmetu postopka in vseh zahtevkih strank. Hkrati pa mora biti izrek 
jasen, kratek in določen, vendar kratkost ne sme iti na račun nedvoumnosti. Izčrpnosti je sicer mesto v 
obrazloţitvi odločbe, ne v izreku. Kadar se odloča o več pravicah ali obveznostih, o več različnih delih zahtevka, 
ki so med seboj ločljivi, o več vprašanjih, o več zahtevkih, med katerimi se nekaterim ugodi in drugim ne, se 
izrek zaradi jasnosti formulira v obliki več točk. 
 
Glede na navedeno je Pooblaščenec ugotovil, da je izrek izpodbijane odločbe nejasen in neizvršljiv, saj iz izreka 
ni jasno razvidno, glede katerih dokumentov je bil prosilcu dostop zavrnjen ali ugoden. Prav tako je obrazloţitev 
odločbe pomanjkljiva in skopa, predvsem glede razlogov za zavrnitev dostopa in pavšalnih navedb glede škode, 
ki bi lahko nastala z razkritjem dokumentov. Navedeno predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka 
po 7. točki drugega odstavka 237. člena ZUP, saj se odločbe ne da preizkusiti. Bistvene kršitve postopka glede 
pomanjkljivosti izreka kot temeljnega elementa same odločbe pa so lahko sankcionirane ţe v samem 
pritoţbenem postopku. Pooblaščenec je tako, na podlagi prvega odstavka 251. člena ZUP, dopolnil postopek in 
odpravil omenjene pomanjkljivosti. 
 
Kot ţe navedeno, se je prosilec pritoţil tudi zoper del odločbe, s katero mu je organ odobril dostop do 
dokumentov. Pooblaščenec je pritoţbo prosilca v tem delu štel kot pritoţbo, dano na podlagi drugega odstavka 
27. člena ZDIJZ, ki določa, da ima prosilec pravico do pritoţbe tudi v primeru iz četrtega odstavka 25. člena 
tega zakona ali če ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval v skladu z drugim in četrtim odstavkom 17. člena. 
V tem primeru gre torej za pritoţbo, ko prosilec meni, da ni prejel informacije, ki jo je zahteval, ampak neko 
drugo, organ pa je na njegovo zahtevo po posredovanju ţelene informacije bodisi izdal negativno odločbo bodisi 
sploh ni odločal (več: Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Senko Pličanič et al., Inštitut 
za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2005, str. 218). Četrti odstavek 25. člena ZDIJZ, za razliko o 
ostalih določb v tem členu, ne določa načina posredovanja informacij. Predvideva namreč način ravnanja 
stranke v primeru, ko organ njeni zahtevi ugodi in ji posreduje informacije javnega značaja, vendar pa je prosilec 
mnenja, da to niso informacije, ki jih je zahteval (več: Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja, Senko Pličanič et al., Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2005, str. 214). Na podlagi 
navedenega izhaja, da organ zahteve prosilca ni zavrnil, temveč mu je ugodil in mu posredoval zahtevane 
podatke, vendar prosilec vztraja, da informacija, ki jo je prejel, ni informacija, ki jo je zahteval. 
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V pritoţbenem postopku je Pooblaščenec ugotavljal, ali so posredovani dokumenti, torej TEE za izvedbo del po 
pogodbah št. 140/2012, z dne 9. 3. 2012, št. 555/2011, z dne 29. 9. 2011 in št. 594/2012, z dne 13. 12. 2012, 
dejansko zahtevani dokumenti iz d., e. in g. točke zahteve prosilca oz. ali organ razpolaga z morebitnimi drugimi 
dokumenti ali deli dokumentov, ki ustrezajo d., e. in g. točki zahteve prosilca. 
 
Pojem informacije javnega značaja je opredeljen v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, ki določa, da je informacija 
javnega značaja informacija, 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 omenjeni določbi so zapisani trije osnovni kriteriji, ki morajo biti 
kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja:  
1.) informacija mora izvirati iz delovnega področja organa, 
2.) organ mora z njo razpolagati, 
3.) nahajati se mora v materializirani obliki. 
 
Za popolno ugotovitev dejanskega stanja in pravilno odločitev je Pooblaščenec od organa pridobil dodatna 
pojasnila in dokumente. Organ je dne 14. 8. 2013 Pooblaščencu posredoval: 

- TEE za izvedbo del horizontalne signalizacije na odseku H3/0009 in 0609 Ljubljana (Celovška – 
Koseze) od km 0,000 do km 1,500 (po pogodbi št. 140/2012, z dne 9. 3. 2012); 

- TEE - Sanacija talnih označb na trasi AC Hrastje – Lešnica in na priključkih Novo mesto vzhod in zahod 
(po pogodbi št. 555/2011, z dne 29. 9. 2011) in 

- TEE za izvedbo prometne opreme na A1, Šentilj – Srmin, odsek št. 044, km 13,20 do km 15,11 in odsek 
št. 0611, km 14,56 do km 16,45 ČCP Kompolje (po pogodbi št. 594/2012, z dne 13. 12. 2012). 

 
Organ je v dopisu z dne 27. 11. 2013 pojasnil, da so prosilcu, tako kot izhaja iz izpodbijane odločbe, posredovali 
zahtevane TEE iz točk d., e. in g. v celoti. Glede TEE po pogodbi št. 594/2012 je organ pojasnil, da so prosilcu 
posredovali TEE, ki se nanaša na pogodbo št. 594/2012, in sicer naročnika DARS d.d., izvajalca Leka d.o.o. in 
podizvajalca ZMAS SI d.o.o.. 
 
Upoštevaje navedeno Pooblaščenec nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da je organ 
prosilcu posredoval zahtevane dokumente iz točk d., e. in g. v celoti, ter da z drugimi zahtevanimi dokumenti v 
točkah d., e. in g. ne razpolaga. Pooblaščenec se je namreč v pritoţbenem postopku prepričal, da organ drugih 
dokumentov nima. Prosilec pa tudi ni predlagal nobenih dokaznih sredstev oz. ni navedel nobenih okoliščin, iz 
katerih bi izhajalo, da prejeti dokumenti dejansko ne predstavljajo zahtevanih dokumentov oz. popolnih 
dokumentov. Zgolj pavšalna navedba, da prejeti dokumenti niso popolni, oz. da ne predstavljajo zahtevanih 
dokumentov, brez konkretnih okoliščin, iz katerih bi to očitano izhajalo, pa Pooblaščenca tudi ni mogla voditi do 
drugačne ugotovitve v tem postopku. Upoštevaje navedeno Pooblaščenec nima nikakršnega razloga, da ne bi 
sledil navedbam organa, da drugi dokumenti pri organu ne obstajajo, poleg tega Pooblaščenec tudi ob 
reševanju te pritoţbe ni mogel posumiti, da organ z drugimi informacijami iz točk d., e. in g. razpolaga, vendar 
jih v celoti ne posreduje oz. ne ţeli posredovati (drugi odstavek 10. člena ZInfP). Glede na navedeno je 
Pooblaščenec pritoţbo prosilca v tem delu, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno 
zavrnil. 
  
Izjema po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in stranski udeleženci 
 
V nadaljevanju je Pooblaščenec presojal zahtevane TEE iz točk a., b., c. in f. zahteve, ki jih je organ zavrnil iz 
razloga obstoja izjeme poslovne skrivnosti. Pooblaščenec je ugotovil, da je organ v postopek pravilno poklical 
subjekte, na katere se nanašajo dokumenti, ki so predmet tega pritoţbenega postopka. Stransko udeleţbo so 
priglasili CGP, d.d., CPK, d.d. in CVP inţeniring d.o.o. Ni pa organ ravnal v skladu z 241. členom ZUP in 
pritoţbe posredoval zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, da se kot stranke z nasprotnimi interesi 
izrečejo o pritoţbi in morebitnih novih dejstvih in dokazih. Navedeno pomanjkljivost je na drugi stopnji odpravil 
Pooblaščenec in v skladu s četrtim odstavkom 246. člena ZUP stranskim udeleţencem posredoval pritoţbo in 
jim omogočil, da se izrečejo glede pritoţbe in morebitnih novih dejstev in dokazov.  
 
Vsi stranski udeleţenci so se sklicevali na izjemo 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. Po 39. členu Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s 
spremembami in dopolnitvami; ZGD-1) je poslovna skrivnost opredeljena kot podatek, ki ga določi druţba s 
pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni druţbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so 
dolţne varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 39. člena ZGD-1). Ne glede na to pa se za poslovno skrivnost 
štejejo tudi podatki, ki kot taki niso določeni s sklepom druţbe, pa je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi 
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zanje izvedela nepooblaščena oseba (drugi odstavek 39. člena ZGD-1). Poleg tega Pooblaščenec še opozarja, 
da ZGD-1 v tretjem odstavku 39. člena izrecno določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki 
so po zakonu javni ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev. 
 
Glede na obširnost in hkrati raznolikost (gre za več javnih naročil) zahtevanih dokumentov, je Pooblaščenec 
dokumente presojal z vidika izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ po posameznem zahtevanem 
dokumentu. 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da prosilec zahteva dostop do dokumentov, ki so bili pridobljeni v okviru postopka 
javnega naročanja, ki je urejen v ZJN-2. Temeljna načela (5. - 10. člena) tega zakona zagotavljajo javnost javnih 
naročil, tako splošni, kot tudi posebnim javnostim (npr. na javnem razpisu neuspelim ponudnikom), nadzor nad 
pravilnostjo dela javnega sektorja, kar preprečuje slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo. Postopki javnih 
naročil morajo biti pregledni (transparentni), s tem pa je povezana tudi zahteva po javnosti (publiciteti). 
Preglednost in javnost postopkov sta določena v javnem interesu in v interesu zainteresiranih ponudnikov. V 
javnem interesu je namreč, da sta razvidna namen in način porabe javnih sredstev. Vsakdo, ki ţeli pridobiti 
javno naročilo, se mora podrediti posebnemu načinu sklepanja pravnih poslov. Ponudniki in naročniki se morajo 
torej ţe na podlagi samega zakona zavedati, da ne morejo pričakovati popolnega varstva poslovne skrivnosti v 
pogodbi, sklenjeni na podlagi postopka javnega naročila. 
 
Poleg tega Pooblaščenec poudarja, da gre v konkretnem primeru za izbrane ponudnike, zato je treba upoštevati 
tudi določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri se ne glede na izjeme iz prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ, dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, 
povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega usluţbenca, razen v primerih iz 1. in 5. 
do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, 
določata drugače. V zvezi s tem se je treba zavedati, da je sklepanje pogodbe z naročnikom v javnem sektorju 
specifično predvsem v tem, da gre za porabo javnih sredstev, zato je nadzor javnosti na tem področju izrednega 
pomena. Bistvena funkcija ZDIJZ je namreč ravno nadzorna funkcija, ki javnosti omogoča, da izvaja nadzor nad 
porabo javnih sredstev. Nadzor širše javnosti je potreben vedno in vselej, ko gre za porabo javnih sredstev. 
Temu je namenjen tudi tretji odstavek 6. člena ZDIJZ kot institut nadzora, ki omogoča vsem, da se lahko 
seznanijo s podatki o porabi javnih sredstev. Pooblaščenec ob tem pojasnjuje, da je zato, da se javnost 
dejansko seznani s podatkom o porabi javnih sredstev, bistvenega pomena, da se seznani s podatki o tem, 
kako so bila porabljena javna sredstva. Le na opisan način je omogočeno doseganje namena nadzora javnosti, 
ki naj bi ga institut transparentnosti zasledoval, to pa je spodbujanje oziroma zagotavljanje upravičene in 
smotrne porabe javnih sredstev. Slednje je mogoče zagotoviti zgolj s tem, da se javnosti omogoči tudi dostop do 
podatkov o tem, kaj točno naj bi izbrani ponudnik opravil v okviru porabe javnih sredstev. Šele celovita 
seznanjenost javnosti zagotavlja učinkovit nadzor v zvezi s smotrno porabo javnih sredstev. Ker gre v 
obravnavanem primeru za poslovno razmerje s subjektom javnega sektorja, se mora, glede na navedeno, vsak, 
ki vstopa v tako razmerje, še dodatno zavedati, da je njegova svoboda pri določitvi podatkov za poslovno 
skrivnost omejena ravno zaradi zahteve po transparentni porabi javnih sredstev, ko se troši denar 
davkoplačevalcev. Pooblaščenec ob tem poudarja, da javni del dokumentov tako nedvomno predstavljajo 
podatki, ki izkazujejo izpolnjevanje meril in tudi podatki, na podlagi katerih naročnik ugotavlja izpolnjevanje 
zahtev iz razpisne dokumentacije ter ocenjuje in razvršča ponudbe ter skladno z merili iz razpisne 
dokumentacije izbere najugodnejšo ponudbo. Po oceni Pooblaščenca za poslovno skrivnost v postopkih 
javnega naročanja tako ni mogoče določiti tistih podatkov, ki odraţajo izpolnjevanje pogojev, saj jih je dopustno 
razkriti javnosti tudi na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. V primeru neizpolnjevanja pogojev bi 
namreč morala biti ponudba izločena, zato morajo biti v postopku dostopa do informacij javnega značaja prosto 
dostopni vsi tisti podatki, ki predstavljajo ne le merila, temveč tudi pogoje, da ima lahko javnost v skladu z 
načelom transparentnosti moţnost preveriti, ali je bila ponudba, ki je bila izbrana kot najugodnejša, v prvi vrsti 
tudi primerna, pravilna in popolna. Glede na to, da je šlo v konkretnem primeru za izbrane ponudnike, 
Pooblaščenec ugotavlja, da ima javnost preko instituta dostopa do informacij javnega značaja širšo pravico 
preverjanja izpolnjevanja pogojev javnega naročila, saj je na podlagi ocene organa, da ponudnik izpolnjuje vse 
pogoje, prišlo do porabe javnih sredstev. Izpolnjevanje pogojev se lahko preveri z dostopom do prosto 
dostopnih informacij iz ponudb izbranih ponudnikov in tudi iz TEE, ki ga morajo izvajalci po podpisu pogodbe 
naročniku dostaviti pred pričetkom izvajanja del v pregled in potrditev. TEE morajo namreč biti v skladu z določili 
razpisa oz. pravili posla.   
 
TEE po pogodbi št. 335/2012 in TEE po pogodbi št. 344/2012 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti iz a. in b. točke zahteve prosilca, in sicer: 



 6 

- TEE za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A3 0668 Gabrk – Seţana V, AC A3 0669 Seţana 
V – Seţana Z in priključek 0156 razcep Gabrk – Krak D, ter obnova podvozja VA0475 z dne 6. 7. 2012, 
podjetja CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper; 

- dopolnitvijo TEE za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A3 0668 Gabrk – Seţana V, AC A3 
0669 Seţana V – Seţana Z in priključek 0156 razcep Gabrk – Krak D, ter obnova podvozja VA0475 z 
dne 30. 7. 2012, podjetja CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ter 

- TEE za objekt: Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Šentilj – Koper z dne 7. 8. 2012 podjetja CPK, 
d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper. 
 

Stranski udeleţenec CPK, d.d. je navedel, da se ne strinja s pritoţbenimi navedbami in da ima sprejet Pravilnik 
o določitvi in varovanju poslovne skrivnosti, na podlagi katerega štejejo, da je celotna dokumentacija, ki se 
zahteva, poslovna skrivnost. Omenjeni pravilnik v 2. členu določa, da kot poslovna skrivnost druţbe štejejo 
podatki in informacije v materializirani ali nematerializirani obliki, za katero je očitno, da bi nastala občutna 
škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. V zadevnem primeru je očitno, da bi mu z razkritjem 
zahtevane dokumentacije nastala škoda, prav tako bi z razkritjem bile kršene njegove pravice in pravne koristi, 
saj bi jih lahko tretje osebe zlorabile v trţne namene, namene oškodovanja ali pa bi te podatke izdale naprej 
tretjim osebam, ki so njegovi konkurenti. Navedeno ima zaslombo v 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih 
druţbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGD-1). Prosilec 
namreč ţeli s sistematičnim zbiranjem podatkov pridobiti informacije (tehnične značilnosti, know-how,…), ki bi 
jih zlorabil v trţne namene. Ker bi imele zlorabe lahko velike razseţnosti, škode kvantitativno ne more opredeliti. 
Stranski udeleţenec CPK, d.d. predlaga, da se pritoţba zvrne in se vpogled v dokumentacijo ne dovoli oz. se ga 
omeji na dele, s katerimi ne bodo razkrite poslovne skrivnosti. 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da se zahtevani TEE nanašajo na javno naročilo »Obnovitvena dela na krovnih 
plasteh vozišča« št. JN14641/2011, datum objave 23. 12. 2011 in št. JN1095/2012, datum objave 30. 1. 2012.  
Zahtevani TEE se nanašajo na talne označbe. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora izvajalec v roku 10 dni 
po veljavnosti pogodbe, izdelati tehnološki elaborat del, ki ga potrdi inţenir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z 
navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji in obsegati tudi terminski plan ter analizo enotnih cen. V poglavju 
4 so posebej predpisani tehnični pogoji za izvedbo talnih označb. Pooblaščenec je ugotovil, da mora izbrani 
ponudnik izdelati TEE še pred začetkom del, pri čemer je zavezan v celoti izpolnjevati pogoje javnega naročila. 
In pogoj je dolţnost v celoti upoštevati določila tehničnih pogojev za izvedbo talnih označb in določila Pravilnika 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/2000, s spremembami in 
dopolnitvami). TEE mora vsebovati sledeče podatke: vrsto uporabljenih materialov z vsemi podatki o proizvodu, 
navodilo za izvedbo del, podatki o opremi, ki se bo uporabila za nanos materialov in opis načina izvedbe del, 
reference, poročila referenčnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih označb, poročilo 
meritev o karakteristikah izvedenih označb, program povprečne pogostosti notranjih kontrol kakovosti. 
 
Pooblaščenec je pregledal zahtevani TEE in ga presojal z vidika zatrjevane izjeme poslovne skrivnost. Stranski 
udeleţenec je navedel, da TEE predstavlja poslovno skrivnost v skladu z 2. členom pravilnika o določitvi 
poslovne skrivnosti, ki določa, da kot poslovna skrivnost druţbe štejejo podatki in informacije v materializirani ali 
nematerializirani obliki, za katero je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena 
oseba. Iz omenjene dikcije pravilnika izhaja, da TEE predstavlja poslovno skrivnost po objektivnem kriteriju. Pri 
objektivnem kriteriju 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. Zakon pa dodaja še negativno določitev, z izdajo 
podatka bi nastala občutna škoda (škodni test). Upoštevati je treba, da so lahko predmet poslovne skrivnosti 
samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetja v kakršnemkoli pogledu in katerih sporočanje 
neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu poloţaju podjetja. 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 
podjetju, čigar podatki naj bi se s poslovno skrivnostjo varovali. Druţba oz. podjetje 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.  
 
Kot ţe navedeno, mora izbrani ponudnik v celoti izpolnjevati zahteve iz javnega naročila ter pri izvedbi del v 
celoti zadostiti zahtevam iz tehničnih pogojev za izvedbo talnih označb in Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah. Ali izbrani ponudnik izpolnjuje omenjene predpisane zahteve, izhaja iz TEE. 
Torej TEE ne predstavljajo nič drugega kot predpisane pogoje javnega naročila za izvedbo del. Kljub temu je 
Pooblaščenec dokument podrobneje vsebinsko presojal in ugotavljal, ali bi z razkritjem TEE stranskemu 
udeleţencu nastala občutna škoda in ugotovil, da dokumenti vsebujejo sledeče podatke:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
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- splošne opise izvedbe del;    
- kakšni materiali bodo uporabljeni, ne pa kako se ti materiali proizvedejo; 
- kakšne so lastnosti materialov; Pooblaščenec meni, da z razkritjem lastnosti oz. karakteristik materialov 

stranskim udeleţencem ne more nastati občutna škoda, ki se zahteva za obstoj poslovne skrivnosti po 
objektivnem kriteriju. Da imajo njihovi materiali takšne karakteristike, ki ustrezajo predpisanim pogojem, 
je samo prednost podjetja na trgu. Prav tako razkritje certifikatov, izjav o skladnosti in poročil 
laboratorija za prometno opremo predstavlja le prednost gospodarskih druţb na trgu; 

- reference; po mnenju Pooblaščenca z razkritjem informacij o referencah, stranskemu udeleţencu ne 
more nastati občutna škoda. Ravno nasprotno, reference dokazujejo, da je določeno podjetje sposobno 
določeno delo opraviti oziroma, da ga je ţe opravilo, kar pomeni, da je vredno zaupanja. Z vidika 
konkurenčnega poloţaja na trgu predstavlja podatek oziroma informacija o referencah pozitiven 
kazalnik, neke vrste priporočilo, da podjetje na trgu deluje dobro. Zato dejstvo, da ima podjetje 
reference, predstavlja za druţbo prednost na trgu, ne pa škodo.   

- terminski plan, ki je opisan zelo pavšalno, z enim stavkom.  
- plan mehanizacije; V zadevnem primeru je mehanizacija našteta zelo na splošno, tako da ne razkriva 

finančnega poloţaja podjetja in strukture mehanizacije. Hkrati pa TEE mora vsebovati podatek o 
opremi, ki se bo uporabila za nanos materialov in da je nanos izveden strojno. Podatki o specifikaciji 
stroja za nanos materiala pa po mnenju Pooblaščenca predstavljajo podatke o mehanizaciji in razkritje 
teh podatkov nepooblaščenim tretjim osebam bi izvajalcu lahko povzročilo občutno škodo ter vplivalo na 
njegov konkurenčni poloţaj, saj bi s tem konkurenca izvedela, s kakšno mehanizacijo izvajalec 
razpolaga. Ti podatki namreč kaţejo na finančni poloţaj podjetja in na strukturo mehanizacije, s katero 
podjetje razpolaga in konkurira na trgu. Po mnenju Pooblaščenca so ti podatki nedvomno take narave, 
da izpolnjujejo pogoje, ki jih za obstoj poslovne skrivnosti zahteva drugi odstavek 39. člena ZGD-1, zato 
je treba te podatke v zahtevanem dokumentu prekriti. 

- plan delovne sile; razpoloţljiva delovna sila je opisana na splošno in ne kaţe na kadrovsko zmogljivost 
izvajalca, posledično pa tudi ne na način organizacije njegovega dela. 

Pooblaščenec je ugotavil, da podatki iz TEE, razen specifikacija stroja za nanos materiala, ne predstavljajo 
poslovne skrivnosti stranskega udeleţenca, saj z njihovim razkritjem stranskemu udeleţencu ne bi nastala 
občutna škoda. Zahtevani dokumenti namreč vsebujejo le informacije, ki so predpisane za prometno (talno) 
signalizacijo in izvajalec lahko prometno signalizacijo postavi le v okviru predpisanih pogojev. Navedeno 
pomeni, da je izbrani ponudnik vezan na določene pogoje prometne signalizacije in dejansko iz TEE ne izhaja 
nekaj novega, nekaj inovativnega, kar je plod znanja, razvoja in dela stranskega udeleţenca. Kot ţe omenjeno, 
iz zahtevanih dokumentov niso razvidni natančni postopki izvedbe del, natančna tehnologija izdelave materiala, 
kadrovska struktura in način organizacije dela, ki bi predstavljali poslovno skrivnost stranskega udeleţenca. Ne 
gre torej za informacije, ki razkrivajo know-how stranskega udeleţenca, ki bi razkrivale finančni poloţaj podjetja 
ali kadrovsko zmogljivost podjetja. Prav tako ne razkrivajo načina organizacije dela podjetja, inovativnosti in 
vlaganja v razvojne študije. Pooblaščenec meni, da nikakor ni mogoče pričakovati, da bi se kot poslovna 
skrivnost varoval podatek, kaj in kako bo konkretno podjetje za določen skupni znesek iz ponudbe izvedlo, 
katero storitev in za kakšno ceno. Javnost takšnih podatkov je nujna ţe z vidika varstva konkurence in 
morebitnih zlorab. 
 
Po oceni Pooblaščenca za poslovno skrivnost v postopkih javnega naročanja tako ni mogoče določiti tistih 
podatkov iz predloţenih dokumentov, ki odraţajo izpolnjevanje pogojev, saj jih je dopustno razkriti javnosti tudi 
na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Glede na navedeno Pooblaščenec zaključuje, da TEE, 
razen dela, ki se nanaša na tehnično specifikacijo stroja za nanos materiala, ne predstavlja izjeme poslovne 
skrivnosti.  
 
TEE po pogodbi št. 456/2012 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti iz c. točke zahteve prosilca, in sicer TEE za sanacijo 
zgornjega ustroja na viaduktu 6-1 Čateţ – desni objekt, oktober 2012, podjetja CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 
8000 Novo mesto. 
 
Stranki udeleţenec CGP, d.d., je navedel, da se druţba s samim sodelovanjem na javnem razpisu a priori ne 
odreče varovanju poslovne skrivnosti svoje ponudbe. Ker ponudba nedvomno obsega podatke, katerih razkritje 
bi konkurenčni druţbi lahko omogočilo poslovno skrivnost in posledično stranskemu udeleţencu povzročilo 
poslovno škodo (npr. atesti uporabljenih materialov, poslovne povezave, know-how,…), je stranski udeleţenec 
mnenja, da je treba te ščititi, upoštevajoč zakonodajo na področju gospodarskih druţb (39. člen ZGD-1). Hkrati 
je navedel, da ponudbena dokumentacija, ki je predmet zahteve, vsebuje tudi osebne podatke.   
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Pooblaščenec je ugotovil, da se zahtevan TEE nanaša na javno naročilo »Gradbena dela na mostovih, 
predorih, jaških in podhodih«, št. JN8553/2012, datum objave 7. 8. 2012. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da 
mora izvajalec v roku 10 dni po veljavnosti pogodbe, izdelati tehnološki elaborat del, ki ga potrdi inţenir. 
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji in obsegati tudi terminski 
plan. V poglavju 4 so posebej predpisani tehnični pogoji in ostale tehnične regulative za gradnjo cest. 
Pooblaščenec je ugotovil, da je izvajalec del glede postopkov in materialov, potrebnih za gradnjo cest in cestnih 
objektov, vezan na tehnične pogoje, ki so določeni v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest, ki 
obsegajo osem knjig. 
 
Pooblaščenec je pregledal zahtevani TEE in ga presojal z vidika zatrjevane izjeme poslovne skrivnost po 
objektivnem kriteriju s strani stranskega udeleţenca in organa. Stranski udeleţenec, kot izvajalec del, mora 
izpolnjevati zahteve iz javnega naročila ter pri izvedbi del v celoti zadostiti zahtevam iz splošnih in posebnih 
pogojev za gradnjo cest, tehničnih specifikacij za javne ceste, tehničnih pogojev za izvedbo talnih označb, 
programa povprečne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del ter ostalih tehničnih regulativ za 
gradnjo cest. Ali izbrani ponudnik izpolnjuje omenjene predpisane zahteve, izhaja iz TEE, ki ne predstavlja nič 
drugega, kot predpisane pogoje javnega naročila. Kljub temu je Pooblaščenec dokument podrobneje vsebinsko 
presojal in ugotavljal, ali bi z razkritjem TEE stranskemu udeleţencu nastala občutna škoda. Pri tem je ugotovil, 
da za poslovno skrivnost po objektivnem kriteriju veljajo naslednji podatki: 

- podatki o tipu mehanizacije, saj je za preizkus izpolnjevanja pogojev in moţnosti izvedbe del dovolj, da 
organ razpolaga z vozili in stoji, s katerimi lahko izvede dela, ne pa tudi natančen podatek, v kakšnimi 
tipi mehanizacije razpolaga. Torej podatki o tipu in specifikaciji stroja po mnenju Pooblaščenca 
predstavljajo podatke, katerih razkritje nepooblaščenim tretjim osebam bi lahko izvajalcu povzročilo 
občutno škodo ter vplivalo na njegov konkurenčni poloţaj, saj bi s tem konkurenca izvedela, s kakšno 
mehanizacijo izvajalec razpolaga. Ti podatki namreč kaţejo na finančni poloţaj podjetja in na strukturo 
mehanizacije, s katero podjetje razpolaga in konkurira na trgu ter 

- podatki o načinu izvedbe, opisani v poglavju 3 »Način izvedbe«; gre namreč za podrobnejši opis načina 
izvedbe del in tehnološke postopke posameznih faz izvedbe del.  

 
Preostali podatki v TEE izkazujejo izpolnjevanje pogojev, hkrati pa ne gre za podatke, katerih razkritje bi 
stranskemu udeleţencu povzročilo nastanek občutne škode. Gre za podatke, opisane v prejšnji točki »TEE po 
pogodbi št. 335/2012 in TEE po pogodbi št. 344/2012«, kot so splošni opisi vrste del, organizacije gradbišča, 
kakšni materiali bodo uporabljeni in njihove lastnosti (razvidno iz certifikatov in izjav o skladnosti), način kontrole 
preverjanja kakovosti izvedbe del, vrednost dela, gradbena situacija in terminski plan. Navedeni podatki ne 
predstavljajo izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in jih je dopustno razkriti javnosti na podlagi 1. 
alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.   
    
TEE po pogodbi št. 596/2012 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti iz f. točke zahteve prosilca, in sicer TEE za objekt: 
Izdelava horizontalne signalizacije na ČCP Dob, podjetja CVP inţeniring d.o.o., Tbilisijska ulica 81,1000 
Ljubljana. 
 
Stranki udeleţenec CVP inţeniring d.o.o. je dne 23. 5. 2013 navedel, da je direktor v skladu z 39. členom ZGD-
1 sprejel sklep, s katerim je v njem navedene listine in s tem podatke določil za poslovno skrivnost, vključno z 
tehnično ekonomskimi elaborati za izvedbo talne in vertikalne signalizacije po pogodbi DARS št. 596/2012. Gre 
namreč za pripravo elaborata, ki zajema posebne konkurenčne prednosti druţbe pri njegovi pripravi in bi tretje 
nepooblaščene osebe z vpogledom vanje pridobile know-how druţbe in bi s tem protipravno pridobile podatke o 
konkurenčnih prednostih druţbe. Poleg tega bi seznanitev javnosti ali konkurenčnosti ponudnikov s podatki, 
navedenimi v 1. in 2. točki sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, lahko druţbi povzročilo občutno škodo in bi to 
lahko imelo vpliv na njen trţni oz. konkurenčni poloţaj. Kakršnokoli razkritje podatkov nepooblaščenim tretjim 
osebam bi pomenilo kršitev poslovne skrivnosti druţbe in morebitno kazensko in odškodninsko odgovornost 
osebe, ki bi navedeno dolţnost varovanja prekršila. Priloţil je Sklep o določitvi poslovne skrivnosti z dne 23. 5. 
2013.      
 
Pooblaščenec je pregledal Sklep o določitvi poslovne skrivnosti z dne 23. 5. 2013 in ugotovil, da ureja varovanje 
poslovne skrivnosti, ki se nanaša na dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom št. JN10295/2012 – Rušenje in 
preureditev ČCP Dob. V 2. točki sklepa je določeno, da se za poslovno skrivnost druţbe šteje tudi TEE za 
izvedbo talne in vertikalne signalizacije po pogodbi DARS št. 596/2012. Hkrati je Pooblaščenec ugotovil, da je 
stranski udeleţenec sklep sprejel dne 23. 5. 2013, torej šele po datumu vloţitve zahteve prosilca in dne, ko se 
je stranski udeleţenec opredelil glede stranske udeleţbe.  
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Subjektivni kriterij poslovne skrivnosti se odraţa v tem, da upravičenec sam s svojim aktom in s svojo voljo 
označi podatek kot zaupen in prepove njegovo neupravičeno sporočanje. Pri tem kriteriju ni pomembno 
vprašanje, kakšen pomen imajo zaupni podatki za podjetje. Nosilec lahko za poslovno skrivnost določi tudi 
morebitne manj pomembne podatke, saj je določitev poslovne skrivnosti prepuščena njemu samemu. Za 
izpolnitev tega kriterija pa mora biti podana izrecna odredba o tem, kateri podatki se štejejo za poslovno 
skrivnost. Ta odredba je lahko dana v splošnem aktu (npr. v pravilniku o poslovni skrivnosti), lahko pa je tudi 
posamična. Zaradi določnosti in preprečevanja nejasnosti mora biti odredba pisna, z njo pa morajo biti 
seznanjene osebe, ki so dolţne podatek varovati (komentar ZGD-1 k prvi odstavek 39. člena). S pisnim 
sklepom mora druţba določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolţne 
varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1). Tem zahtevam pa je treba dodati tudi zahtevo, ki 
velja za vse normativne akte. Odredba ne sme veljati za nazaj. Kar pomeni, da so lahko kršitve poslovne 
skrivnosti samo tista dejanja, ki so bila kot taka določena ţe v času, ko je odredba veljala (komentar ZGD-1 k 
prvemu odstavku 39. člena). 
 
V zadevnem primeru je stranski udeleţenec TEE kot poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju označil s 
sklepom šele po posredovanju TEE organu, kar pomeni, da organ v času prejema TEE ni bil seznanjen s 
sklepom o poslovni skrivnosti. Pooblaščenec poudarja, da je dolţnost vsakega posameznega poslovnega 
subjekta, da varuje svoje poslovne skrivnosti sam. Če tega ne stori pravočasno, mora sam trpeti posledice 
svojega ravnanja. Pooblaščenec je ugotovil, da glede TEE ni izpolnjen subjektivni kriterij, saj je stranski 
udeleţenec s sklepom za nazaj označil TEE kot poslovno skrivnost. Hkrati pa Pooblaščenec ugotavlja, da 
četudi bi šteli, da je stranski udeleţenec TEE pravilno označil kot poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju, je 
treba ugotoviti, ali TEE vsebujejo podatke, ki so javni ţe na podlagi zakona in ki, po tretjem odstavku 39. člena 
ZGD-1, ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. V zadnjem odstavku 39. člena ZGD-1 namreč napotuje na 
področne zakone, ki izrecno določajo, kateri podatki morajo biti javni. Ker v obravnavanem premeru prosilec 
zahteva dostop do dokumentov, ki so bili pridobljeni v okviru postopka javnega naročanja, je potrebno primarno 
ugotoviti, ali so zahtevani podatki javni ţe na podlagi določb ZJN-2. Ne glede na moţnost varovanja podatkov 
kot poslovne skrivnosti, so vselej javni podatki, navedeni v drugem odstavku 22. člena ZJN-2. Ker gre v 
zadevnem primeru za izbranega ponudnika, je treba upoštevati tudi določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena 
ZDIJZ.  
 
Pooblaščenec ob tem poudarja, da je bilo v zadevnem postopku javnega naročila merilo za izbor ponudnika 
sicer res le najniţja ponudbena cena, vendar pa se na najugodnejšo ceno ni mogoče opreti, če ponudnik ne 
izpolnjuje ostalih pogojev, ki so bili objavljeni v razpisni dokumentaciji. Po pregledu TEE je Pooblaščenec 
ugotovil, da je kot poslovna skrivnost lahko opredeljen samo podatek o razpoloţljivih strojih za nanos barve. 
Namreč pogoju, da mora biti barva nanošena strojno, zadostuje podatek, da bo nanos izveden strojno. Vsi 
preostali podatki iz TEE pa izkazujejo izpolnjevanje pogojev in niso opisani s takšno natančnostjo, da bi se z 
razkritjem le-teh stranskemu udeleţencu povzročila občutna škoda, ali bi razkritje lahko vplivalo na njegov 
konkurenčni poloţaj. Te podatke je torej dopustno razkriti javnosti na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. 
člena ZDIJZ. 
 
Izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ  
Ob vpogledu v zahtevane dokumente je Pooblaščenec ugotovil, da nekateri izmed njih vsebujejo osebne 
podatke posameznikov (ime in priimek, izobrazbo, kontaktne podatke, itd.). Pooblaščenec je zato presojal, ali je 
podana izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki kot izjemo od prosto dostopnih informacij določa 
osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov in tako napoti na uporabo ZVOP-1-UPB1. Ker razkritje osebnega podatka predstavlja 
vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za 
obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu (javni sektor) ZVOP-1-UPB1. Iz navedenih členov kot 
splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana 
privolitev posameznika. Ţe iz določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ pa izhaja, da nima vsak osebni 
podatek hkrati statusa t.i. varovanega osebnega podatka oziroma povedano drugače, razkritje osebnega 
podatka je v določenih primerih lahko dopustno, kar velja tudi za razkritje v okviru izvrševanja pravice dostopa 
do informacij javnega značaja. 
 
Kot varovanih osebnih podatkov ni mogoče šteti osebnih podatkov (imena in priimka) druţbenikov, 
ustanoviteljev ali članov organov gospodarskih druţb ter oseb, pooblaščenih za zastopanje, za katere je vpis v 
javni register obvezen. Navedeni podatki so javni v skladu z določbami ZGD-1, Zakona o poslovnem registru 
(Uradni list RS, št. 49/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 
54/2007-UPB2, s spremembami in dopolnitvami).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200754&stevilka=2889
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Dokumenti vsebujejo tudi ime in priimek pooblaščenih inţenirjev, ki so v dokumentih 1. sklopa navedeni kot 
odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant. Na podlagi drugega odstavka 123. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS št. 102/2004-UPB1, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGO-1) je bil 
sprejet Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in 
Inţenirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/2003, 56/2005 in 108/2009-ZGO-1C), ki v 32. členu 
določa, da je podatek o tem, ali je posameznik vpisan v imenik pooblaščenih inţenirjev, ki ga vodi Inţenirska 
zbornica Slovenije in podatek o tem, kakšno pooblastilo ima, javen. Navedeni osebni podatki pooblaščenih 
inţenirjev tako niso varovani osebni podatki, saj so prosto dostopni na spletni strani Inţenirske zbornice 
Slovenije, ki omogoča iskanje po imenih in priimkih. Pooblaščenec je preveril, ali so podatki za pooblaščene 
inţenirje, ki so navedeni v zahtevanih dokumentih, vpisani v imeniku pooblaščenih inţenirjev na spletnem 
naslovu http://www.izs.si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpogled-v-imenik-pooblascenih-
inzenirjev/. Pri tem je Pooblaščenec ugotovil, da so ime, priimek in izobrazba pooblaščenih inţenirjev javno 
dostopni na navedeni spletni strani, in ker so v konkretnem primeru pooblaščeni inţenirji navedeni v zvezi z 
izvrševanjem svojih pooblastil, ki jih imajo v skladu z določbami ZGO-1, ti podatki niso izjema od prostega 
dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Povedano drugače ime, priimek in izobrazba pooblaščenih 
inţenirjev so v konkretnem primeru prosto dostopne informacije javnega značaja. 
 
Glede na navedeno v zahtevanih dokumentih varovane osebne podatke predstavljajo imena in priimki oseb, ki 
niso niti pooblaščenci za zastopanje pravnega subjekta niti pooblaščeni inţenirji in vpisani v imenik pri IZS. Te 
podatke mora organ pred posredovanjem dokumentov prosilcu prekriti, saj za njihovo posredovanje prosilcu oz. 
javnosti ne obstaja zakonska podlaga.  
 
Pooblaščenec  ocenjuje, da je v konkretnem primeru z institutom delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, 
mogoče omogočiti dostop do v izreku te odločbe izrecno navedenih dokumentov, ne da bi s tem posegli v 
varovane osebne podatke.  
 
Zaključek 
Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritoţbi prosilca delno ugoditi. 
Pooblaščenec je, na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena ZUP, odločbo organa delno odpravil (v 
delu, ki se nanaša na informacije, ki v skladu z določbo 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ predstavljajo 
izjemo, na podlagi katere lahko organ prosilcu zavrne dostop do informacij) ter v tem delu sam odločil in organu 
naloţil, da je prosilcu dolţan omogočiti seznanitev (vpogled in fotokopije) z informacijami javnega značaja, ki ne 
predstavljajo nobene izmed zakonskih izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, kot je določeno v 1. točki izreka 
te odločbe.  
 
V preostalem delu, kjer je Pooblaščenec ugotovil, da organ z drugimi dokumenti ne razpolaga in da gre za 
izjemi po 2. in 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, je pritoţbo prosilca kot neutemeljeno zavrnil, na podlagi 
prvega odstavka 248. člena ZUP.  
 
V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena 
plačila upravne takse. 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, pač pa se lahko sproţi upravni spor. Upravni spor se sproţi s toţbo, k i 
se vloţi v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, 
pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se toţba pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Toţba z morebitnimi prilogami se 
vloţi najmanj v treh izvodih. Toţbi je treba priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 
 
 
          Informacijski pooblaščenec            
                          Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 
           pooblaščenka 
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