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Številka: 090-161/2010/17                                        
Datum: 23. 3. 2011 
 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 
3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, s 
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. 
RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZInfP), prvega odstavka 251. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP) 
in prvega odstavka 252. člena ZUP, o pritožbi …… (v nadaljevanju: prosilec), zoper odločbo Občine 
Cankova, Cankova 25, 9261, (v nadaljevanju: organ), opr. št. 090-02/2010 z dne 17. 8. 2010, v zadevi 
odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo 
 
 
 
                                                                

        O D L O Č B O: 
 
 

1. Pritožbi prosilca se ugodi, izpodbijana odločba organa št. 090-02/2010 z dne 17. 8. 2010 se odpravi. 
Organ je dolžan prosilcu v roku 30 dni od prejema te odločbe posredovati fotokopije naslednjih 
dokumentov: 
- Kartice finančnega knjigovodstva konto 42040201 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  – rekonstrukcija 

ceste Domajinci – G. Črnci – Gerlinci I. in II. faza; 
- Obračuna zamudnih obresti  (številka bremepisa: 160051RC-0020), pri čemer mora na dnu 

dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Obračuna zamudnih obresti  (številka bremepisa: 160051RC-0018), pri čemer mora na dnu 

dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Obračuna zamudnih obresti  po sporazumu za april 2009 (številka bremepisa: 160051RC-0108), pri 

čemer mora na dnu dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Obračuna zamudnih obresti  po sporazumu za maj 2009 (številka bremepisa: 160051RC-0109), pri 

čemer mora na dnu dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Obračuna zamudnih obresti  po sporazumu za junij 2009 (številka bremepisa: 160051RC-0115), pri 

čemer mora na dnu dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Obračuna zamudnih obresti (številka bremepisa: 160051RC-0107), pri čemer mora na dnu 

dokumenta v rubriki »pripravil« prekriti ime in priimek posameznika; 
- Gradbene pogodbe št. 38/2006 POM o rekonstrukciji (preplastitvi) lokalne ceste Domajinci – G. 

Črnci – Gerlinci – I. faza s prilogami k pogodbi, pri čemer mora v 15. točki pogodbe prekriti ime in 
priimek odgovornega vodje del izvajalca; 

- Pogodbe št. 106/2007 o rekonstrukciji lokalne ceste Domajinci – Gerlinci – Fikšinci – 2. faza s 
prilogami k pogodbi, pri čemer mora v 17. točki pogodbe prekriti vse telefonske številke ter ime in 
priimek odgovornega vodje pogodbenih del oziroma vodje gradbišča; 

- Kartice finančnega knjigovodstva konto 42040202 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 – rekonstrukcija 
ceste Dom. – G. Č. – Gerlinci III. faza; 

- Račun za izvedbo strokovnega nadzora nad preplastitvijo asfalta na L.C. G. Črnci – Gerlinci, ki ga je 
izdal Investing Gizela Makari Pucko s.p.; 

- Pogodbe JNMV št. 04/2008 o rekonstrukciji lokalne ceste Domajinci – Gerlinci – Fikšinci – 3. faza s 
prilogami k pogodbi, pri čemer mora v 12. točki pogodbe prekriti ime in priimek odgovornega vodje 
del; 

- Kartice finančnega knjigovodstva konto 42040203 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  – rekonstrukcija 
LC Domajinci – Gornji Črnci – Gerlinci Romi; 

- I. začasne Situacije št. 2008/466 z dne 14. 10. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti ime 
in priimek posameznika; 

- Končne Situacije št. 2008/490 z dne 30. 10. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti ime in 
priimek posameznika; 

- Računa št. 00254/2008, ki ga je izdal G.M.W Branko Weindorfer, s.p.; 
- Pogodbe št. 106/2008 o rekonstrukciji lokalne ceste Domajinci – Gornji Črnci – Romi s prilogami k 

pogodbi, pri čemer mora v 17. točki pogodbe prekriti ime in priimek odgovornega vodje pogodbenih 
del oziroma vodjo gradbišča; 
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- Predračun št. 2008/735-1 z dne 1. 8. 2008, ki ga je izdalo Cestno podjetje Murska Sobota, pri čemer 
mora levo spodaj prekriti ime in priimek posameznika pod »sestavil«; 

- Aneks št. 1 k Pogodbi CP MS št. 106/2008; 
- Predračun št. 2008/1046-1 z dne 2. 10. 2008, ki ga je izdalo Cestno podjetje Murska Sobota, pri 

čemer mora levo spodaj prekriti ime in priimek posameznika pod »sestavil«; 
- Kartice finančnega knjigovodstva konto 4205012 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 – obnova 

rokometnega igrišča pri OŠ Cankova; 
- Računa št. 729-0133 z dne 26. 5. 2009, ki ga je izdal NIROS – kovinarstvo; 
- Računa št. 2009/500156 z dne 30. 6. 2009, ki ga je izdalo Cestno podjetje Murska Sobota, pri 

čemer mora levo spodaj prekriti ime in priimek posameznika pod »fakturiral«; 
- Končne Situacije št. 2008/500395 z dne 21. 11. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
- Pogodbe št. 099/2008 o obnovi rokometnega igrišča pri OŠ Cankova, pri čemer mora v 17. točki 

prekriti ime in priimek odgovornega vodje pogodbenih del oziroma vodjo gradbišča; 
- Kartice finančnega knjigovodstva konto 412 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 – transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 25. 3. 2009 ob 13:09:14; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 16. 4. 2009 ob 8:17:01; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 22. 4. 2009 ob 12:50:23; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 7. 5. 2009 ob 9:56:54; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 17. 6. 2009 ob 12:47:59, pri čemer mora pod zaporedno 

št. 20 prekriti naslov in številko računa prejemnika; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 15. 7. 2009 ob 13:19:11; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 20. 8. 2009 ob 13:13:33; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 23. 9. 2009 ob 13:56:25; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 25. 11. 2009 ob 13:15:13; 
- Zbirnega naloga za prenos – datum izpisa 30. 12. 2009 ob 12:49:15, pri čemer mora pod zaporedno 

št. 1 prekriti naslov in številko računa prejemnika; 
- Zapisnika 6. seje odbora za komunalno infrastrukturo, ki je bila v četrtek, dne 19. 11. 2009, št. 

6a/2009 z dne 20. 11. 2009, pri čemer mora v rubriki »ostali prisotni« prekriti ime in priimek 
predstavnika izvajalca; 

- Prijavnega obrazca – ukrep 322 obnova in razvoj vasi – Naziv naložbe: Izgradnja javne razsvetljave 
in ureditev avtobusnega čakališča v naselju Korovci; 

- Pogodbe št. 01/03 o izdelavi lokacijskega načrta (»urbanistični del projektne dokumentacije« - po 
novi zakonodaji) za sekundarno vodovodno omrežje na območju občine Cankova; 

- Pogodbe št. 02/03 o izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za sekundarno vodovodno omrežje 
na območju občine Cankova; 

- Aneksa št. 1 k Pogodbama št. 01/03 in št. 02/03 projektna dokumentacija PGD, PZI za sekundarno 
vodovodno omrežje na območju občine Cankova; 

- Pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI za sekundarno vodovodno omrežje za 
naselje Krašči; 

- Aneksa št. 1 k Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI za sekundarno vodovodno 
omrežje za naselje Krašči; 

- Pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI za sekundarno vodovodno omrežje v 
občini Cankova; 

- Aneksa št. 1 k Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI za sekundarno vodovodno 
omrežje v občini Cankova – 2. faza; 

- Prodajne pogodbe z dne 26. 8. 2009 o prodaji nepremičnin s parcelnimi št. 545, 547 in 550, ki ležijo 
v katastrski občini Cankova in so vpisane pod vložno številko 63, ki jo je sestavil Odvetnik Oskar 
Šooš, pri čemer mora v celotnem dokumentu prekriti ime, priimek, rojstne podatke, EMŠO, naslov, 
davčno številko in podatke o osebnem računu posameznika, ki je stranka št. 2 te pogodbe ter 
rojstne podatke, EMŠO, naslov in davčno številko posameznika, ki je stranka št. 3 te pogodbe; 

- Notarskega zapisa SV 731/09 o sklenitvi prodajne pogodbe, ki ga je sestavila notarka Romana 
Gajšek, pri čemer mora v celotnem dokumentu prekriti rojstne podatke in naslov župana Vogrinčič 
Draga, ime, priimek, rojstne podatke, EMŠO, naslov, številko, dan ter kraj izdaje osebne izkaznice in 
podatke o transakcijskem računu posameznika, ki je kot stranka naveden pod točko b) tega 
notarskega zapisa, ter rojstne podatke, naslov, EMŠO, številko, dan in kraj izdaje osebne izkaznice 
posameznika, ki je kot stranka naveden pod točko c) tega notarskega zapisa; 

- Notarskega zapisa SV 730/09 o sklenitvi prodajne pogodbe, ki ga je sestavila notarka Romana 
Gajšek, pri čemer mora v celotnem dokumentu prekriti, ime, priimek, rojstne podatke, EMŠO, 
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naslov, številko, dan ter kraj izdaje osebne izkaznice in podatke o transakcijskem računu 
posameznika, ki je kot stranka naveden pod točko b) tega notarskega zapisa, ter rojstne podatke, 
naslov, EMŠO, številko, dan in kraj izdaje osebne izkaznice posameznika, ki je kot stranka naveden 
pod točko c) tega notarskega zapisa, ter imena, priimke in naslove posameznikov, ki so navedeni 
pod točko »tretjič« tega notarskega zapisa za besedilom »Ponudbo prodajalcev so prav tako 
sprejeli«; 

- Prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine s parcelno št. 499/1, ki leži v katastrski občini Cankova in 
je vpisana pod vložno številko 63, z dne 26. 8. 2009, ki jo je sestavil Odvetnik Oskar Šooš, pri čemer 
mora v celotnem dokumentu prekriti rojstne podatke, EMŠO, naslov, davčno številko ter številko in 
datum izdaje osebnega dokumenta posameznika, ki je stranka št. 2 te pogodbe; 

- Kartice finančnega knjigovodstva konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov – 
Proračunska postavka 401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko 
vzdrževanje) od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 – stran 1 in 2; 

- V. začasne Situacije št. 2008/500238 z dne 31. 07. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- VI. začasne Situacije št. 2008/500295 z dne 31. 08. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- VII. začasne Situacije št. 2008/500331 z dne 30. 09. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« 
prekriti ime in priimek posameznika; 

- VI. začasne Situacije št. 2009/500168 z dne 31. 07. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- Računa št. 004704, ki ga je izdal Granit, d.d., pri čemer mora levo spodaj prekriti ime in priimek 
posameznika pod »sestavil«; 

- Račun št. 2008/2345, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 
priimek posameznice pod »fakturirala«; 

- X. začasne Situacije št. 2008/500448 z dne 31. 12. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- IX. začasne Situacije št. 2008/500427 z dne 30. 11. 2008, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika;; 

- VIII. začasne Situacije št. 2008/500381 z dne 31. 10. 2008 pri čemer mora v rubriki »sestavil« 
prekriti ime in priimek posameznika; 

- Bremepisa št. 2008/32 z dne 30. 06. 2008, ki ga je izdalo Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., pri 
čemer mora prekriti ime in priimek posameznika pod »fakturiral«; 

- Računa št. 2009/1651, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 
priimek posameznice pod »fakturirala«; 

- Računa št. 161/2009 z dne 31. 08. 2009, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- V. začasne Situacije št. 2009/500219 z dne 31. 08. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
- Računa št. 2009/1607, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 

priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 2009/1444, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 

priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 2009/1104, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 

priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 09/0571, ki ga je izdalo Gradbeno podjetje Gomboc, pri čemer mora levo spodaj prekriti 

ime in priimek posameznika pod »obračunal«; 
- V. začasne Situacije št. 2009/500151 z dne 30. 06. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
- Računa št. 2009/671, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora prekriti ime in 

priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 089/2009 z dne 06. 06. 2009, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Obračuna obresti št. 46, ki ga je izdala Kmetijska zadruga Lenart, z.o.o.; 
- Računa št. 46 – specifikacija obračuna zamudnih obresti, ki ga je izdala KZ Lenart, z.o.o.; 
- XI. začasne Situacije št. 2009/500008 z dne 31. 01. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
- I. začasne Situacije št. 2009/500029 z dne 28. 02. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
- II. začasne Situacije št. 2009/500051 z dne 31. 03. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 

ime in priimek posameznika; 
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- III. začasne Situacije št. 2009/500078 z dne 30. 04. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- IV. začasne Situacije št. 2009/500108 z dne 31. 05. 2009, pri čemer mora v rubriki »sestavil« prekriti 
ime in priimek posameznika; 

- Račun št. 90001 z dne 31. 01. 2009, ki ga je izdal Izkopi s strojno mehanizacijo Bojan Hajdinjak, 
s.p.; 

- Računa št. 001/2009 z dne 12. 02. 2009, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa z oznako FA 09000007, ki ga je izdal Püngrad, Javno komunalno podjetje, d.o.o., pri čemer 

mora na prvi strani levo spodaj prekriti ime in priimek posameznika pod »fakturiral-a« ter na drugi 
strani levo spodaj prekriti ime in priimek posameznika pod »komercialist«; 

- Račun št. 3/09 za posip in pluženje občinskih in vaških cest, pri čemer mora v rubriki »Izdajatelj« 
prekriti naslov posameznika in identifikacijsko št. za DDV posameznika ter na dokumentu zapisano 
TRR številko; 

- Računa št. 000058, ki ga je izdal Granit, d.d., pri čemer mora levo spodaj prekriti ime in priimek 
posameznika pod »sestavil«; 

- Račun št. 99/09 za pluženje snega v zimski sezoni 2008/2009, pri čemer mora v rubriki »Izdajatelj« 
prekriti naslov, telefonsko številko in ID za DDV posameznika ter na dokumentu zapisano TRR 
številko in navedbo banke;  

- Računa št. 2008-00360 z dne 02. 12. 2008, ki ga je izdal Debok Kuzma, d.o.o.; 
- Računa št. 206/2008 z dne 30. 11. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 204/2008 z dne 30. 11 .2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 207/2008 z dne 30. 11. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 2008/2618, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora levo spodaj prekriti 

ime in priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 2008/2788, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora levo spodaj prekriti 

ime in priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa, ki ga je izdalo Združenje za medsosedsko pomoč Strojni krožek Murska Sobota, za 

posipavanje cest, bager in prevoz gramoza, pri čemer mora prekriti številko računa; 
- Računa – dobavnice št. 10030496 z dne 26. 11. 2008, ki ga je izdala KZ Lenart, z.o.o.; 
- Računa št. 191/2008 z dne 30. 10. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 189/2008 z dne 30. 10. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 205/2008 z dne 30. 11. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 210/2008 z dne 30. 11. 2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 2008/2541, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora levo spodaj prekriti 

ime in priimek posameznice pod »fakturirala«; 
- Računa št. 236/2008 z dne 24.12.2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 232/2008 z dne 24.12.2008, ki ga je izdalo Avtoprevozništvo Kranjec Štefan, s.p.; 
- Računa št. 2008/2736, ki ga je izdal SGP Pomgrad – GM, d.o.o., pri čemer mora levo spodaj prekriti 

ime in priimek posameznice pod »fakturirala«. 
 

V preostalem delu se zahteva prosilca zavrne. 
 

2. V tem postopku posebni stroški niso nastali.  
 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V: 

 
 
Prosilec je 16. 4. 2010 na organ naslovil zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja, v katerem je 
zahteval fotokopije: 

1. gradbenega dovoljenja  sekundarnega vodovoda  Domajinci - Topolovci, 
2. gradbenega dovoljenja - javna razsvetljava Korovci, 
3. pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja Domajinci - Topolovci s ponudbami del izvajalcev, konto  

42040193-  74.616 evrov, 
4. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci - G. Črnci – Gerlinci - konto 4204021, 
5. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci - G. Črnci – Gerlinci - konto 4204022, 
6. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci - G. Črnci – Romi - konto 4204023, 
7. pogodbe in računov za obnovo rokometnega igrišča - konto 4205012, 
8. nakazil konto 412 - dejavnost OGZ Cankova, 
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9. pogodbe za izgradnjo javne razsvetljave Korovci s ponudbami del izvajalcev - konto 42029901, 
10. zapisnika sestanka župana, g. Zvera, Skledar Franca in Benkič Milana jeseni 2009 v zvezi izgradnje 

vodovoda v Domajincih, 
11. dopisa na MF in odgovora MF v zvezi najetja kredita v višini 800.000 evrov v letu 2008/09, na kar se 

sklicuje župan v 4. tč. svojega dopisa z dne 10.3.2010, 
12. prijave na razpis za sredstva za izgradnjo javne razsvetljave Korovci, 
13. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova - do 

konca leta 2009, 
14. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova - v 

letu 2010, 
15. pogodb o odprodaji nepremičnin Občine Cankova – konto 722, 
16. računov - Tekoče vzdrževanje objektov – konto  402503 - vzdrževanje lokalnih cest- znesek 55.974 

evrov. 
 
Pooblaščenec je dne 20. 5. 2010 prejel pritožbo prosilca zaradi molka organa, ker mu organ v zakonskem roku 
ni posredoval informacij javnega značaja, ki jih je prosilec zahteval z dopisom dne 16. 4.2010, niti o tem ni izdal 
odločbe. 
 
Pooblaščenec je 28. 5. 2010 prejel dopis organa št. 090-01b/2010 z dne 27. 5. 2010, v katerem je organ 
pojasnil, da je prosilcu dne 21. 5. 2010 posredoval fotokopije: 

1. gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Skakovci, 
2. gradbenega dovoljenja za pločnike Skakovci, 
3. gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod Domajinci – Topolovci, 
4. gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod Korovci, 
5. gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod Gornji Črnci, 
6. gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod Krašči, 
7. gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod Gerlinci, 
8. gradbenega dovoljenja za javno razsvetljavo Korovci 
9. pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja Domajinsko-kraški vrh, 
10. pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja Romi, 
11. pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja Romi – Gornji Črnci, 
12. pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja Domajinci - Topolovci, 
13. pogodbe za izgradnjo javne razsvetljave Korovci, 
14. pogodb za rekonstrukcijo cest Domajinci – Gornji Črnci – Gerlinci  
15. zapisnikov sestankov za izgradnjo vodovoda – sistem B, 
16. dopisa na MF in odgovora MF v zvezi z najetjem kredita v višini 800.000 evrov v letu 1008/09, na kar se 

sklicuje župan v 4. točki svojega dopisa z dne 10. 3. 2010. 
Organ je prosilca obvestil tudi, da mu bodo vse ponudbe z izvajalci del dane na vpogled na seji odbora za 
financiranje, proračun in finance, fotokopij zahtevanih projektov pa mu ne more posredovati, ker naj bi bile 
predmet avtorskih pravic in pogodb, kjer je država sofinancer. 
 
Pooblaščenec je z dopisom št 0900-84/2010/10 z dne 14. 6. 2010 prosilca pozval, da v roku 5 dni od prejema 
poziva obvesti Pooblaščenca, kolikor dokumentacije ni prejel oziroma da natančno opredeli, pri katerem delu 
svoje pritožbe vztraja in zakaj. Prosilec je v odgovoru z dne 17. 6. 2010 pojasnil, da od organa še vedno ni 
prejel fotokopij: 

1. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Gerlinci- konto 4204021, 
2. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Gerlinci- konto 4204022, 
3. pogodbe in računov za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Romi- konto 4204023, 
4. pogodbe in računov za obnovo rokometnega igrišča- konto 4205012, 
5. nakazil konto 412- dejavnost OGZ Cankova, 
6. zapisnika sestanka župana, g. Zvera, Skledar Franca in Benkič Milana jeseni 2009 v zvezi izgradnje 

vodovoda v Domajincih, 
7. prijave na razpis za sredstva za izgradnjo javne razsvetljave Korovci, 
8. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova- do 

konca leta 2009, 
9. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova- v letu 

2010, 
10. pogodb o odprodaji nepremičnin Občine Cankova – konto 722, 
11. računov - Tekoče vzdrževanje objektov – konto  402503- vzdrževanje lokalnih cest- znesek 55.974 

evrov. 
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Pooblaščenec je z dopisom št. 0900-84/2010/12 z dne 23. 6. 2010 pozval organ, da ga obvesti, zakaj odločbe ni 
izdal pravočasno oziroma, da v roku 8 dni procesno ustrezno odloči o zahtevi prosilca z dne 16. 4. 2010, v delih 
pri katerih prosilec še vedno vztraja, torej da odloči o prosilčevi zahtevi za posredovanje fotokopij dokumentov, 
ki jih je prosilec opredelil v odgovoru Pooblaščencu z dne 17. 6. 2010. 
 
Ker Pooblaščenec ni prejel odgovora, je z dopisom št. 0900-84/2010/16 z dne 5. 8. 2010 organ ponovno pozval, 
da v roku 8 dni odloči o zahtevi prosilca z dne 16. 4. 2010, v delih pri katerih prosilec še vedno vztraja, torej da 
odloči o prosilčevi zahtevi za posredovanje fotokopij dokumentov, ki jih je prosilec opredelil v odgovoru 
Pooblaščencu z dne 17. 6. 2010.  
 
Pooblaščenec je dne 18. 8. 2010 v vednost prejel odločbo organa št. 090-02/2010 z dne 17. 8. 2010, s katero je 
organ zavrnil prosilčevo zahtevo za posredovanje fotokopij dokumentov, ki jih je prosilec opredelil v odgovoru 
Pooblaščencu z dne 17. 6. 2010. Organ je v obrazložitvi odločbe navedel, da zahtevane informacije izpolnjujejo 
vse pogoje za obstoj informacije javnega značaja po 4. členu ZDIJZ, saj brez dvoma izhajajo iz delovnega 
področja organa, saj jih je ta pridobil v zvezi s sprejetimi sklepi Občinskega sveta Občine Cankova v mandatih 
od leta 2002 do 2006 in letih 2006 do 2010. Organ je zahtevo prosilca zavrnil, ker so bili v štirih letih mandata s 
strani župana in občinske uprave izpolnjeni vsi pogoji, vendar je prosilec od prvega dneva s svojo skupino z 
lažnimi insinuacijami in pisarjenjem obračunaval in blatil župana in občinsko upravo. V obrazložitvi izpodbijane 
odločbe je organ navedel, da so bili zahtevani dokumenti prosilcu kot članu občinskega sveta na voljo 4 leta, 
vendar je prosilec v teh štirih letih ignoriral vse, kar je bilo v interesu razvoja občine in zlorabljal vse akte in 
Zakon o lokalni samoupravi. Nadalje je navedel, da je prosilec v štirih letih pisaril v imenu neke skupine, ki mu je 
bila slepo poslušna, da v celotnem mandatu ni sodeloval z občinsko upravo, županom ali občani, temveč je v 
ilegali iz druge občine po e-pošti zlorabljal in prijavljal župana in občinsko upravo, ki je odgovorno in pošteno 
delala v interesu razvoja Občine Cankova in vseh občanov in občank. Organ je ugotovil da se informacije, ki jih 
je zahteval prosilec, nahajajo v prostorih in arhivih Občine Cankova in so bile v vseh štirih letih mandata na 
voljo.  
 
Ker je prosilec pritožbo z dne 19. 8. 2010 zoper odločbo organa št. 090-02/2010 z dne 17. 8.2010 vložil 
neposredno pri Pooblaščencu, jo je Pooblaščenec v skladu z drugim odstavkom 239. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-Odl.US: U-I-
54/06-32 (48/09 popr.), 8/10; v nadaljevanju ZUP) odstopil organu. 
 
Pooblaščenec je dne 8. 9. 2010 prejel dopis organa št. 090-03a/2010 z dne 7. 9.2010, s katerim je organ 
Pooblaščencu v reševanje odstopil pritožbo prosilca z dne 19. 8. 2010 in mu sporočil, da je pritožba dovoljena, 
pravočasna in da jo je vložila upravičena oseba, da pa vztraja pri svoji odločitvi in izpodbijane odločbe ne bo 
nadomestil z novo. Pri tem je navedel, da je dokumentacija, ki jo zahteva prosilec, zelo obsežna, zato je ni 
poslal po pošti, hkrati pa je Pooblaščenca prosil, da si pride uradna oseba Pooblaščenca dokumentacijo 
pogledat v prostore občine Cankova.  
 
Prosilec je v pritožbi z dne 19. 8. 2010 navajal, da tako iz izreka kot iz obrazložitve izpodbijane odločbe ni 
razvidno, na koga se odločba nanaša, ali jo je prosilec prejel na svoj naslov kot svetnik občinskega sveta, kot 
predsednik delovnega telesa ali kot občan oziroma ali gre samo za pomoto. Kot vlagatelj je v odločbi naveden 
Odbor za financiranje, proračun in finance, Slavko Javk pa ni naveden nikjer, niti kot prejemnik – kot prejemnik 
je naveden prosilec, ki je v izreku opredeljen kot Odbor za financiranje, proračun in finance. Prosilec je nadalje 
navedel, da iz izreka izpodbijane odločbe ni razvidno, o čem se je odločilo v konkretnem primeru. Iz obrazložitve 
sicer izhaja zavrnitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja, vendar to v izreku ni navedeno. 
Obrazložitev po mnenju prosilca ni ustrezna glede na samo zahtevo, polna je subjektivnih ocen, žalitev in 
podtikanj, kar po mnenju prosilca ne sodi v upravni akt, prav tako pa ne navaja vseh dejstev in okoliščin vložitve 
zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Prosilec je v pritožbi navajal, da izpodbijana odločba nima 
vseh potrebnih sestavin, na primer kdo je vodil postopek in kdo je podpisnik odločbe. Odločbi naj bi bil dodan 
nek dopis, ki ga prosilec ne razume, niti ne ve na koga se nanaša, vendar je podpisan župan občine Cankova, 
podpis pa je očitno enak kot na odločbi, kjer je podpisan pod »uradna oseba za posredovanje informacij 
javnega značaja«. Prosilec je v pritožbi navajal še, da se z izpodbijano odločbo nadaljujejo samovoljnosti in 
nezakonitosti ter se želi na nepravilen način onemogočiti legitimna zahteva občinskih svetnikov, da pridobijo 
ustrezne podatke in informacije, kar naj bi bilo podprto s tem, da je Komisija za preprečevanje korupcije v 
mesecu maju 2010 izdala sklep o začetku postopka za razrešitev župana občine Cankova zaradi ugotovljenih 
nezakonitosti ter s tem, da je Računsko sodišče RS izdalo negativno mnenje o poslovanju občine Cankova za 
leto 2008. Prosilec je v pritožbi predlagal Pooblaščencu, da izpodbijano odločbo kot nezakonito razveljavi in 
občini naloži, da posreduje zaprošene podatke. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200947&stevilka=2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=251
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 Ker organ po določilu drugega odstavka 245. člena ZUP Pooblaščencu ni priložil popolne dokumentacije, ki se 
tiče zadeve, ga je Pooblaščenec z dopisom št. 090-161/2010/4 z dne 14.10. 2010 pozval, naj mu posreduje 
celotno dokumentacijo iz zadevnega spisa, skupaj s celotno dokumentacijo, ki je predmet zahteve prosilca, 
zlasti pa dokumentacijo, ki jo je prosilec zahteval, v izvirniku, to je brez prekritih podatkov. 
 
Ker je organ po telefonu ponovno zaprosil, da je dokumentacija, ki jo je zahteval prosilec preobsežna, da bi jo 
organ poslal Pooblaščencu po pošti, je Pooblaščenec z dopisom št. 090/161/2010/5 z dne 21. 10. razpisal t.i. 
ogled in camera. 
 
Uradna oseba Pooblaščenca je opravila ogled in camera dne 29. 10. 2010 na sedežu organa, v okviru katerega 
je prevzela rdeč fascikel s fotokopijami zahtevane dokumentacije, ki je vložena v 11 ločenih map po točkah, ki 
se ujemajo s popisom dokumentov, kot to izhaja iz zapisnika o ogledu in camera št. 090/161/2010/6. 
 
Pooblaščenec je v skladu s 43. in 44. členom ZUP v postopek pozval Tehnični biro, d.o.o., Slovenska 11, 9000 
Murska Sobota, SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Kmetijsko zadrugo Lenart, z.o.o., 
Jurovska cesta 1a, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, G.M.W., gradbeništvo, Branko Weindorfer, s.p., Turjunci 
26, 9252 Radenci, in Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lipovci 256 B, 9231 Beltinci, kot stranske 
udeležence, saj je prosilec zahteval tudi dokumente, ki se nanašajo na navedena podjetja.  
 
Pooblaščenec je dne 14. 12. 2010 prejel dopis podjetja Tehnični biro, d.o.o., ki ga zastopa direktorica Majda 
Frangež, v katerem je navedlo, da v postopek ne želi vstopiti kot stranski udeleženec. Do pogodb, ki jih je organ 
sklenil s podjetjem, se podjetje ni opredelilo. 
 
Podjetje SGP Pomgrad, ki ga zastopa Tadej Ružič, predsednik uprave, je v odgovoru št. DD-1951/10 z dne 29. 
11. 2011 prijavilo udeležbo v pritožbenem postopku in navedlo, da pogodba, ki jo je podjetje sklenilo z organom, 
predstavlja poslovno skrivnost v skladu z 39. členom ZGD-1, zlasti v pogodbi dogovorjena cena. Nadalje je 
navedlo, da bi imelo razkritje cene škodljive posledice za družbo pri bodočih razpisih in pogajanjih s partnerji. 
 
Kmetijska zadruga Lenart, ki jo zastopa direktorica Kristina Peserl Vračič, je v dopisu z dne 24.11.2010 
Pooblaščencu sporočila, da »obračun obresti št. 46 z dne 8.6.2009« zanje ne predstavlja izjem, ki so določene 
v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.  
 
G.M.W. gradbeništvo, Branko Weindorfer, s.p., je v dopisu št. 0142/2010 z dne 29.11.2010 navedel, da ne 
vstopa v postopek kot stranski udeleženec za objekt: Rekonstrukcija lokalne ceste Domajinci – Gerlinci – 
Fikšinci – 3. Faza, saj naj bi šlo za podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe.  
 
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., ki ga zastopa direktor Janez Horvat, je v dopisu št. DD-13/2010 z dne 
29.11.2010 prijavilo udeležbo v pritožbenem postopku in navedlo, da pogodba, ki jo je podjetje sklenilo z 
organom, predstavlja poslovno skrivnost v skladu z 39. členom ZGD-1, zlasti v pogodbi dogovorjena cena. 
Nadalje je navedlo, da bi imelo razkritje cene škodljive posledice za družbo pri bodočih razpisih in pogajanjih s 
partnerji. 
 
Pritožba je utemeljena. 
 
1. Meje preizkusa pritožbe s strani pritožbenega organa 
 
Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan 
preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah 
pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev 
postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Prosilec mora v skladu z drugim odstavkom 238. člena ZUP v 
pritožbi navesti, zakaj odločbo izpodbija. 
 
Kot izhaja iz vložene pritožbe, se prosilec pritožuje zoper odločbo organa št. 090-02/2010 z dne 17. 8. 2010, s 
katero je organ odločil o zahtevi prosilca z dne 16. 4. 2010, v delih, ki jih je prosilec opredelil v odgovoru 
Pooblaščencu z dne 17. 6. 2010, zato Pooblaščenec ugotavlja, da so predmet presoje dokumenti, ki jih je 
prosilec opredelil kot: 

1. pogodbe in računi za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Gerlinci- konto 4204021, 
2. pogodbe in računi za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Gerlinci- konto 4204022, 
3. pogodbe in računi za rekonstrukcijo ceste Domajinci-G.Črnci-Romi- konto 4204023, 
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4. pogodbe in računi za obnovo rokometnega igrišča- konto 4205012, 
5. nakazila konto 412- dejavnost OGZ Cankova, 
6. zapisnik sestanka župana, g. Zvera, Skledar Franca in Benkič Milana jeseni 2009 v zvezi izgradnje 

vodovoda v Domajincih, 
7. prijava na razpis za sredstva za izgradnjo javne razsvetljave Korovci, 
8. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova- do 

konca leta 2009, 
9. pogodbe z izvajalci priprave dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje v Občini Cankova- v letu 

2010, 
10. pogodbe o odprodaji nepremičnin Občine Cankova – konto 722, 
11. računi - Tekoče vzdrževanje objektov – konto  402503 - vzdrževanje lokalnih cest- znesek 55.974 

evrov. 
 
2. Bistvene kršitve pravil postopka 
 
Pooblaščenec je ob obravnavanju pritožbe ugotovil, da je v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvene kršitve 
pravil postopka po 2. točki drugega odstavka 237. člena ZUP s tem, ko organ osebam, ki bi jim v skladu s 44. 
členom ZUP v povezavi s 43. členom ZUP morala biti dana možnost, da se udeležijo postopka kot stranski 
udeleženci, te možnosti ni dal. V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve 
mora organ, v skladu z določbami ZUP, po uradni dolžnosti skrbeti, da se postopka udeležijo 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 udeležbo v postopku, česar pa organ ni storil. 
 
Z izpodbijano odločbo je prišlo tudi do bistvene kršitve pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena 
ZUP, saj izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, zaradi tega, ker ne vsebuje podatka, kdo je konkretni 
prosilec, ker ne vsebuje podatka, kdo je konkretna uradna oseba, ki je v zadevi odločila in ker iz obrazložitve 
izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi organ ugotavljal, ali navedene informacije predstavljajo prosto dostopne 
informacije javnega značaja oziroma ali obstoji katera izmed izjem, ki jih v prvem odstavku 6. člena določa 
ZDIJZ, temveč je organ zahtevo prosilca zavrnil s pavšalno navedbo, da so bili v štirih letih mandata s strani 
župana in občinske uprave izpolnjeni vsi pogoji, vendar je prosilec od prvega dneva s svojo skupino z lažnimi 
insinuacijami in pisarjenjem obračunaval in blatil župana in občinsko upravo.  
 
Pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da je iz navedenih razlogov treba postopek dopolniti in 
odpraviti omenjene pomanjkljivosti. Pooblaščenec je v skladu s prvim odstavkom 251. člena ZUP, upoštevaje 
načelo ekonomičnosti, postopek dopolnil sam in odpravil pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji. Na podlagi 
prvega odstavka 252. člena ZUP je Pooblaščenec izpodbijano odločbo tako odpravil in sam rešil zadevo. 
 
Bistveno kršitev pravil postopka po 2. točki drugega odstavka 237. člena ZUP je Pooblaščenec odpravil s tem, 
da je dne 19. 11. 2010, z dopisi št. 090-161/2010/6, št. 090-161/2010/7, št. 090-161/2010/8, št. 090-161/2010/9 
in št. 090-161/2010/10, v postopek kot stranske udeležence pozval Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., 
Lipovci 256 B, 9231 Beltinci, G.M.W. gradbeništvo, Branko Weindorfer, s.p. Turjunci 26, 9252 Radenci, 
Kmetijsko zadrugo Lenart, z.o.o., Jurovska cesta 1a, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, SGP Pomgrad, d.d., 
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota in Tehnični biro, d.o.o., Slovenska 11, 9000 Murska Sobota. 
Pooblaščenec ugotavlja, da so stransko udeležbo prijavili le podjetje SGP Pomgrad, d.d., Cestno podjetje 
Murska Sobota, d.d., in Kmetijska zadruga Lenart, z.o.o. 
 
Pooblaščenec je z vpogledom v upravni spis, ki ga je vodil pod opravilno št. 0900-84/2010 v zadevi pritožbe 
prosilca ….. zaradi molka Občine Cankova, ugotovil, da se izpodbijana odločba res nanaša na prosilca ….., saj 
je bila izdana na podlagi zahteve prosilca z dne 16.4.2010, po pozivih Pooblaščenca, v pritožbenem postopku 
zaradi molka organa. Poleg tega je organ, ki je izdal izpodbijano odločbo, sam ocenil, da je pritožbo vložila 
upravičena oseba, tj. prosilec.  
 
V skladu s katalogom informacij javnega značaja je uradna oseba, odgovorna za dostop do informacij javnega 
značaja pri organu, župan Drago Vogrinčič, ki je tudi podpisan na vseh drugih dokumentih, ki jih je 
Pooblaščenec v tem pritožbenem postopku prejel od organa. Pooblaščenec je s primerjavo podpisov ugotovil, 
da je odločbo na prvi stopnji izdal župan Drago Vogrinčič, za kar je kot odgovorna uradna oseba za dostop do 
informacij javnega značaja pri organu tudi pristojen.     
 
3. Splošno o pravici do dostopa do informacij javnega značaja 
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Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je opredeljena v drugem odstavku 39. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Ustava RS). 
Konkretizacijo te pravice predstavlja ZDIJZ, v katerem je urejen postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in 
ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, 
javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. 
ZDIJZ posega v širok spekter delovanja javnega sektorja, in sicer ne le v delu, ko med zavezance zajema širok 
krog organov javnega sektorja, ki morajo na prvi stopnji slediti določilom zakona, temveč tudi v delu same 
definicije informacije javnega značaja. 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, 
pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti 
o svojem delu. V prvem in drugem odstavku 5. člena ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop do informacij, ne 
glede na pravni interes. Načelo prostega dostopa pomeni tudi, da so vse informacije vseh zavezancev dostopne 
vsakomur. Organ torej nosi dokazno breme za dokazovanje, da so določene informacije izvzete iz prostega 
dostopa, in sicer zato, ker sploh ne gre za informacijo javnega značaja, ali pa ker sicer so izpolnjeni kriteriji za 
informacijo javnega značaja, vendar se lahko zavrne dostop do nje zaradi ene od zakonsko opredeljenih izjem 
po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. 
 
V konkretnem primeru ni sporno, da organ je zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja na podlagi 
ZDIJZ kot tudi ni sporno, da zahtevani dokumenti predstavljajo informacijo javnega značaja, je pa sporno, ali 
obstajajo razlogi, ki upravičujejo zavrnitev prosilčeve zahteve. Organ se v izpodbijani odločbi ni skliceval na 
nobeno od izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ in posledično tudi ni utemeljeval obstoja izjem, temveč je le 
pavšalno zavrnil zahtevo prosilca, ker naj bi ta z lažnimi insinuacijami in pisarjenjem obračunaval in blatil 
župana in občinsko upravo, kar pa ne pomeni izjeme od prostega dostopa po ZDIJZ. Pooblaščenec je zato po 
uradni dolžnosti z vpogledom v zahtevane dokumente sam presojal, ali obstajajo izjeme od prostega dostopa po 
prvem odstavku 6. člena ZDIJZ in ali je v primeru obstoja katere od izjem mogoče prosilcu omogočiti t. i. delni 
dostop do zahtevanih informacij javnega značaja, kot to izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe. 
 
4. Izjeme od prostega dostopa po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ in delni dostop 
 
V skladu z določbo prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če 
se zahteva nanaša na:  
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;  
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;  
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov;  
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah 
skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike;  
5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z 
zakonom, ki ureja davčni postopek;  
6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški 
in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi;  
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  
9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa 
bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;  
10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne 
dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote;  
11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi 
njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.  
  
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ se dostop do zahtevane informacije na podlagi tretjega 
odstavka istega člena dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem 
javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, 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. 
 
Določba 7. člena ZDIJZ določa, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki pomenijo izjemo 
od prostega dostopa po 6. členu ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo 
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zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino 
preostalega dela dokumenta (v teoriji t. i. delni dostop). 
 
5. Izjema od prostega dostopa po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09-Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8; v nadaljevanju: ZGD-1) v prvem odstavku 39. člena določa, da se za poslovno skrivnost štejejo 
podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom, vendar se v skladu s tretjim odstavkom istega člena za 
poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih 
poslovnih običajev. Ne glede na to, ali so podatki določeni za poslovno skrivnost s sklepi, se v skladu z drugim 
odstavkom istega člena za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna 
škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. ZGD-1 tako loči dva kriterija, subjektivnega in objektivnega, 
glede na to, na kakšni podlagi je prepovedano razkritje poslovne skrivnosti. Medtem, ko je pri subjektivnem 
načinu določitve poslovne skrivnosti vrsta podatka odvisna od volje podjetja, pa mora biti pri objektivnem 
kriteriju potreba po varstvu očitna – gre le za tiste podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če 
bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (glej Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. 
knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2006; v nadaljevanju Komentar ZGD-1). 

Subjektivni kriterij se odraža v tem, da upravičenec sam s svojim aktom in s svojo voljo označi podatek kot 
zaupen in prepove njegovo neupravičeno sporočanje. Po tem kriteriju ni pomembno vprašanje, kakšen pomen 
imajo zaupni podatki za podjetje. Nosilec lahko kot poslovno skrivnost določi tudi morebitne manj pomembne 
podatke, saj je določitev 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 dolžne podatek varovati (komentar ZGD-1 
k 1. odst. 39. čl.). S pisnim sklepom mora družba določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in 
odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (1. odst. 40. čl. ZGD-1). Tem zahtevam pa je 
potrebno 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 že v času, ko je odredba 
veljala (komentar ZGD-1 k 1. odst. 39. čl.). 

Pooblaščenec je vpogledal v listine oz. dokumente, ki so predmet presoje, in ugotovil, da noben izmed 
zahtevanih dokumentov ne nosi oznake poslovna skrivnost. Niti organ niti nobeden izmed stranskih 
udeležencev ni zatrjeval, da bi zahtevani dokumenti bili določeni kot poslovna skrivnosti v skladu s prvim 
odstavkom 39. člena ZGD-1, kot tudi stranski udeleženci niso predložili dokazov, ki bi nakazovali, da so 
zahtevani dokumenti označeni kot poslovna skrivnost. Navedeno po prepričanju Pooblaščenca zadostuje za 
zaključek, da dokumentov, ki so predmet obravnavane zahteve, ni mogoče šteti za poslovno skrivnost v skladu 
s prvim odstavkom 39. člena ZGD-1. 
 
Pooblaščenec je v nadaljevanju presojal za vsako pogodbo posebej, ali dokumenti prestanejo škodni test 
poslovne skrivnosti, kot ga določa drugi odstavek 39. člena ZGD-1 (opredelitev poslovne skrivnosti 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 mora biti podatek zaupen že po svoji vsebini. Upoštevati je treba, da 
so lahko predmet poslovne skrivnosti samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost subjekta v kakršnemkoli 
pogledu in katerih sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu položaju podjetja. Ne morejo pa biti 
kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne vplivajo na tržni konkurenčni položaj (več o tem glej Komentar ZGD-1 
k 39. členu). Dokazno breme glede obstoja poslovne skrivnosti po drugem odstavku 39. člena ZGD-1 je 
primarno na subjektu, čigar podatki naj bi se s poslovno skrivnostjo varovali. Slednji ima praviloma vsa ustrezna 
znanja in izkušnje o trgu, na katerem deluje, in natančno ve, kaj, kako in zakaj bi lahko vplivalo na njegov 
konkurenčni položaj. 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. 

Pri presoji, ali gre za poslovno skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1, so se v teoriji razvile smernice, 
ki so bile Pooblaščencu v pomoč pri oceni, ali bi razkritje podatkov iz obravnavanih dokumentov organu očitno 
povzročilo škodo. Vprašanje, ali katerakoli posamezna informacija prestavlja poslovno skrivnost, je dejansko 
vprašanje, pri katerem je treba upoštevati naslednje okoliščine: 

1.    obseg, v katerem je informacija znana izven kroga poslovanja (družbe);  
2.    obseg, v katerem je informacija znana zaposlenim in drugim osebam, vključenim v poslovanje (družbe); 
3.    obseg ukrepov, ki jih je družba uporabila za varovanje zaupnosti informacije; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200983&stevilka=3715
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4.    vrednost informacije za družbo in njene konkurente; 
5.    količina truda in denarnih sredstev, ki jih je družba porabila za razvoj informacije (in) 
6.    preprostost ali težavnost postopanja, s katerim bi drugi informacijo lahko pridobili ali duplicirali. 
 
Pooblaščenec je ugotovil, da ne organ ne stranski udeleženci niso z ničemer izkazali, da bi z razkritjem 
obravnavanih pogodb lahko nastala občutna škoda. Poleg tega niso pojasnili, ali je obseg, v katerem so 
informacije iz obravnavanih pogodb znane zaposlenim in drugim osebam, vključenim v poslovanje, ter obseg, v 
katerem so te informacije znane izven kroga poslovanja, s čim omejen. Poleg tega niso izkazali, da glede 
obravnavanih pogodb obstajajo ukrepi, ki jih je podjetje uporabilo za varovanje zaupnosti informacije. Nadalje je 
Pooblaščenec ugotovil, da organ in stranski udeleženci niso z ničemer konkretizirali vrednosti informacij za 
podjetja in njegove konkurente ter količine truda in denarnih sredstev, ki so jih porabili za razvoj informacij, 
glede katerih zatrjujejo obstoj poslovne skrivnosti. Prav tako niso pojasnili vprašanja preprostosti ali težavnosti 
postopanja, s katerim bi drugi te informacije lahko pridobili ali duplicirali. 
 
Pooblaščenec poudarja, da ob upoštevanju nadzorne funkcije ZDIJZ nikakor ni mogoče pričakovati, da bi se kot 
poslovna skrivnost varoval podatek o tem, kaj in za kakšno ceno je določen subjekt dolžan izvesti na podlagi 
pogodbe, ki je sklenjena z organom lokalne skupnosti. Javnost takšnih podatkov je nujna že z vidika varstva 
konkurence in morebitnih zlorab. Predmet pogodb in aneksov ter prilog k pogodbam je izvajanje gradbenih in 
inženiring storitev za projekte (rekonstrukcije lokalnih cest, obnova rokometnega igrišča, izdelava projektne 
dokumentacije za sekundarno vodovodno omrežje), ki so del obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, ki so 
opredeljene v II. poglavju Statuta Občine Cankova (Uradni list RS št. 32/07). Navedeni podatki z institutom 
poslovne skrivnosti, s katerim se varujejo podatki, ki vplivajo na konkurenčni položaj subjekta, niso povezani. 
Morebitnega dejstva, da se izvajanje nalog, ki jih  organ prenese na drug subjekt, lahko razlikuje glede na 
izvajalca ali glede načina izvajanja, ne moremo šteti za poslovno skrivnost. Podatki o vrsti in obsegu obveznosti 
in pravic, ki jih imata podjetje kot izvajalec del in organ kot naročnik oziroma investitor, ne razkrivajo ničesar 
drugega kot to, na kakšen način se izvajajo konkretne lokalne gospodarske javne službe. Z razkritjem teh 
podatkov javnosti v obravnavanem primeru podjetjem zagotovo ne more nastati občutna škoda. Nadalje 
Pooblaščenec ugotavlja, da npr. podatek o pogodbeni ceni lahko pripelje le do zaključka, ali je cena visoka ali 
nizka, kar pa z institutom poslovne skrivnosti ni povezano, ker ta podatek ne vpliva na konkurenčni položaj 
podjetja oziroma organa v obravnavanem primeru. Če namreč želi gospodarski subjekt delovati na trgu oziroma 
opravljati delo na trgu, mora zanj določiti tudi ceno in jo posredovati kupcu. Morebitnega dejstva, da se cena 
istovrstne storitve oziroma blaga razlikuje glede na ponudnika ali glede načina ponujanja storitve, ne moremo 
šteti za poslovno skrivnost, temveč le za poslovne odločitve subjekta, ki želi uspešno delovati na trgu. Cena za 
posamezno storitev oziroma blago kot taka ne razkriva ničesar drugega kot to, za kakšno ceno je posamezen 
subjekt v okviru določenega poslovnega razmerja pripravljen opraviti storitev ali dobaviti blago. Z razkritjem tega 
podatka v obravnavanem primeru zagotovo ne more nastati občutna škoda. Pooblaščenec ob tem omenja tudi 
sodbo Upravnega sodišča RS U 284/2008-35, z dne 27. 5. 2009, ki je potrdila odločitev Pooblaščenca v zadevi 
št. 021-83/2007/17, z dne 1. 2. 2008, da cena po enoti predstavlja informacijo javnega značaja. Navedeno 
nedvomno pripelje do zaključka, da tudi pogodbena vrednost v obravnavanem primeru predstavlja prosto 
dostopno informacijo javnega značaja. V prid ugotovitvi, da z razkritjem podatkov iz obravnavanih dokumentov 
podjetjem nikakor ne bi nastala občutna škoda, govori tudi dejstvo, da podatki v obravnavanih dokumentih niso 
podatki, ki bi kazali na izkušnje, opremo, kadrovske sposobnosti, inovativnost ali vlaganje v razvojne študije ter 
kadre.  
 
Navedeni argumenti so Pooblaščenca pripeljali do zaključka, da z razkritjem podatkov iz obravnavanih 
dokumentov ne organu ne stranskim udeležencem nikakor ne bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 
nepooblaščena oseba, zato podatki v zahtevanih pogodbah tudi v smislu drugega odstavka 39. člena ZGD-1 ne 
morejo predstavljati poslovne skrivnosti. 
 
Iz razlogov, navedenih v prejšnjih odstavkih, Pooblaščenec ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni podana 
izjema iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
Kljub temu Pooblaščenec podredno pripominja, da četudi bi bilo obravnavane dokumente mogoče opredeliti kot 
poslovno skrivnost v skladu s prvim ali drugim odstavkom 39. člena ZGD-1, takšna oznaka ne bi bila skladna s 
tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1. V konkretnem primeru so ti podatki namreč po zakonu javni, ker izpolnjujejo 
pogoj iz prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ (gre za podatke o porabi javnih sredstev, hkrati pa ne gre 
za primere iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in ne za primere, ko zakon, ki ureja javne 
finance in zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače). V zvezi s tem se je treba zavedati, da je sklepanje 
pogodbe z organom lokalne skupnosti specifično predvsem v tem, da gre za porabo javnih sredstev (organ kot 
naročnik in investitor v konkretnem primeru porabi javna sredstva za plačilo izvajalcu), zato je nadzor javnosti 
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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 namreč 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 z vsebino pogodb, na katerih temelji poraba javnih sredstev v zvezi z izvajanjem 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb. Le na opisan način je omogočeno doseganje namena nadzora 
javnosti, ki naj bi ga institut transparentnosti zasledoval, to pa je spodbujanje oziroma zagotavljanje učinkovite in 
poštene konkurence ter smotrne porabe javnih sredstev. Slednje je mogoče zagotoviti zgolj s tem, da se 
javnosti omogoči tudi dostop do podatkov o tem, kaj točno je zajeto v pogodbi, na kateri temelji poraba javnih 
sredstev. Šele celovita seznanjenost javnosti zagotavlja učinkovit nadzor v zvezi s smotrno porabo javnih 
sredstev. Ker gre v obravnavanem primeru za poslovno razmerje z organom lokalne skupnosti, 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 je ugotovil, da zahtevani dokumenti ne vsebujejo podatkov, ki bi bili opredeljeni kot poslovna 
skrivnost v skladu z ZGD-1, in zato v nobenem delu ne predstavljajo izjeme od prostega dostopa do informacij 
javnega značaja po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
6. Izjema od prostega dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 

Osebni podatek po določbi 1. točke 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v 
kateri je izražen. Posameznik je v skladu z določbo 2. točke istega člena določena ali določljiva fizična oseba, 
na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira 
s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, 
telefonska številka), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, 
ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem 
subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne 
zahteva veliko časa. 

Obdelava osebnih podatkov je v 3. točki 6. člena ZVOP-1 definirana kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki 
se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih 
podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, 
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno, torej tudi 
razkritje v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. 

V skladu s prvim odstavkom 8. člena ZVOP-1 se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih 
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov 
podana osebna privolitev posameznika. 

Pooblaščenec je z vpogledom v zahtevano dokumentacijo ugotovil, da ta vsebuje tako varovane kot nevarovane 
osebne podatke, pri čemer je ugotovil, da vsebujejo zahtevani dokumenti več kategorij nevarovanih osebnih 
podatkov, saj za njihovo razkritje obstajajo različne pravne podlage. Pooblaščenec je za vsak osebni podatek 
ugotavljal, ali je varovan v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in nadalje ali je za zahtevane 
dokumente mogoče uporabiti institut delnega dostopa po 7. členu ZDIJZ. 

Po odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-298/04 podatki o samostojnih podjetnikih posameznikih in o osebah, ki 
so registrirani za samostojno opravljanje dejavnosti na trgu (npr. novinarji, umetniki ...), ne štejejo kot osebni 
podatki, in sicer v delu, ko se podatki nanašajo na delo teh oseb. Navedeno pomeni, da podatki o teh fizičnih 
osebah v delu, ki se nanaša na opravljanje njihove registrirane dejavnosti, ne uživajo varstva po ZVOP-1, zato 
tudi ne morejo predstavljati izjeme varstva osebnih podatkov od prostega dostopa po ZDIJZ. Imena, priimki, 
naslovi, davčne številke in št. tekočega računa samostojnih podjetnikov posameznikov ne pomenijo izjeme od 
prostega dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, saj se ti posamezniki v zahtevanih dokumentih 
pojavljajo v vlogi poslovnih subjektov v zvezi z opravljanjem svoje registrirane dejavnosti. Imena in priimki 
posameznikov, ki so v zahtevanih dokumentih navedeni kot pooblaščeni inženirji, prav tako niso varovani 
osebni podatki, saj so ti posamezniki javno objavljeni v imeniku pooblaščenih inženirjev, ki ga vodi Inženirska 
zbornica Slovenije. 
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Imena in priimki direktorjev gospodarskih družb ne sodijo v kategorijo varovanih osebnih podatkov, saj so 
podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje subjektov, ki se vpisujejo v sodni register, v skladu s 7. členom 
Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07-UPB2, 65/08, 49/09; v nadaljevanju: ZSReg) javni. Iz 
tretjega odstavka 48.c člena ZSReg pa izhaja, da niso javni osebni podatki posameznikov, ki niso družbeniki, 
zastopniki ali člani organov nadzora subjekta vpisa, ter osebni podatki družbenikov, zastopnikov ali članov 
organa nadzora subjekta vpisa, ki niso neposredno povezani z opravljanjem teh funkcij. Pooblaščenec je 
ugotovil, da nekateri dokumenti vsebujejo imena in priimke posameznikov, ki so skupaj s podatkom o zaposlitvi 
določeni ali vsaj določljivi, zato pomenijo osebne podatke iz 1. točke 6. člena ZVOP-1, vendar imena in priimki 
direktorjev podjetij, ki so navedeni na zahtevanih dokumentih, niso varovani osebni podatki, saj 7. člen ZSReg 
daje zakonsko podlago za njihovo razkritje. Poleg tega lahko v skladu z drugim odstavkom 106. člena ZVOP-1 
upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno 
telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je 
pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev. Nekateri izmed zaposlenih, ki so 
navedeni v zahtevanih dokumentih, so z imenom in priimkom javno objavljeni na spletni strani podjetja, zato v 
skladu s 106. členom ZVOP-1 imena in priimki teh posameznikov v konkretnem primeru niso varovani osebni 
podatki, medtem, ko imena in priimki tistih zaposlenih, ki so navedeni v zahtevani dokumentaciji niso pa javno 
objavljeni na spletnih straneh podjetij, so varovani osebni podatki. Za razkritje osebnih podatkov teh oseb 
namreč ni zakonske podlage in mora organ te podatke v dokumentih prekriti, preden jih v obliki fotokopije 
posreduje prosilcu, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. 

Pooblaščenec ponovno poudarja, da nima vsak osebni podatek statusa varovanega osebnega podatka in da je 
določene osebne podatke v dokumentih, ki sicer izpolnjujejo kriterije za informacijo javnega značaja, dovoljeno 
razkriti. Osebni podatek, ki ni varovan osebni podatek, namreč predstavlja prosto dostopno informacijo javnega 
značaja. Določanje meje (ločnice) med varovanimi in nevarovanimi osebnimi podatki je v praksi pogosto 
zahtevno in terja upoštevanje vseh relevantnih okoliščin. Kar se konkretnega primera tiče, Pooblaščenec 
ocenjuje, da je kot ločnico treba upoštevati tudi kriterij iz prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po 
katerem se ne glede na določbo prvega odstavka istega člena med drugim dovoli dostop do zahtevane 
informacije (vključno z osebnimi podatki), če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije. Pri 
osebah, ki so del javnega sektorja in v konkretnem primeru nastopajo kot izvrševalci javne funkcije, je torej 
obseg varovanih osebnih podatkov zmanjšan, in sicer tako, da imena in priimki ter poslovni naslovi teh oseb ne 
predstavljajo varovanih osebnih podatkov. V konkretnem primeru se v zahtevani dokumentaciji nahajajo ime in 
priimek župana Občine Cankova, ime in priimek direktorja občinske uprave ter imena in priimki članov Odbora 
za komunalno infrastrukturo Občine Cankova, ter ime, priimek, poslovni naslov in poslovni kontaktni podatki 
odvetnika in notarke. 

Kar se tiče odvetnika, ki je sestavil zahtevani prodajni pogodbi in notarke, ki je sestavila notarska zapisa o 
sklenitvi prodajne pogodbe, je treba izhajati iz dejstva, da je odvetništvo v prvem odstavku 1. člena Zakona o 
odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09; v nadaljevanju: ZOdv) opredeljeno kot samostojna in 
neodvisna služba znotraj pravosodja, notariat pa je v skladu s prvim odstavkom 1. člena Zakona o notariatu 
(Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 33/07-ZSReg-B, 45/08; v nadaljevanju: ZN) javna služba, katere delovno 
področje in pooblastila določa zakon. To pomeni, da nastopanje v vlogi odvetnika oziroma notarja sodi v javno 
sfero. Ker se odvetnik in notarka v dokumentih ne pojavita v zasebnopravnem smislu, ampak v okviru 
opravljanja svoje javne dejavnosti, njuni imeni, priimka ter poslovni kontaktni podatki v konkretnem primeru niso 
varovani osebni podatki. 

Glede župana Občine Cankova, direktorja občinske uprave ter članov Odbora za komunalno infrastrukturo 
Občine Cankova Pooblaščenec prav tako ugotavlja, da so navedene osebe v dokumentih navedene kot 
predstavniki organa in so v imenu organa opravljali naloge, ki sodijo v njegovo delovno področje. Ime in priimek 
župana Občine Cankova, ime in priimek direktorja občinske uprave ter imena in priimki članov Odbora za 
komunalno infrastrukturo Občine Cankova, ki se pojavljajo v zahtevanih dokumentih, niso varovani osebni 
podatki, saj gre za osebne podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije (1. alineja tretjega odstavka 6. 
člena ZDIJZ).  
 
Pooblaščenec je nadalje  ugotovil, da nekateri zahtevani dokumenti vsebujejo imena in priimke posameznikov, 
ki so od občine prejeli finančna sredstva kot plačilo za opravljene storitve, vendar ti posamezniki niso registrirani 
za opravljanje dejavnosti, v zvezi s katero so od organa prejeli finančna sredstva. V teh primerih gre torej za 
porabo javnih sredstev, zato se dostop do  imen in priimkov teh posameznikov v skladu z izrecno določbo 1. 
alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ vseeno dovoli, kljub temu, da sicer pomenijo osebne podatke po ZVOP-
1. Niso pa v zvezi s porabo javnih sredstev drugi osebni podatki teh posameznikov (naslov, davčna številka in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200754&stevilka=2889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20072&stevilka=65
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1984
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številka transakcijskega računa ter podatki o bankah, kjer imajo posamezniki odprt račun), ki so prav tako 
vsebovani v zahtevanih dokumentih, hkrati pa ni nobene druge pravne podlage za razkritje teh osebnih 
podatkov prosilcu ali širši javnosti, zato mora organ v zahtevanih dokumentih te osebne podatke prekriti in 
omogočiti dostop do preostalih delov dokumentov. 

Pooblaščenec je ugotovil tudi, da pogodbe o odsvojitvi nepremičnega premoženja občine vsebujejo imena, 
priimke, rojstne podatke, EMŠO, davčne številke, podatke o osebnih računih posameznikov ter številke, datum 
in kraj izdaje osebnega dokumenta posameznikov, ki so v pogodbah navedeni kot pogodbene stranke. Ti 
podatki nedvomno pomenijo osebne podatke. Tudi podatki o višini kupnine ter podatki o parcelnih številkah, 
katerih lastnik je stranka, predvsem v povezavi z osebnim imenom posameznika, predstavljajo osebne podatke, 
vendar pa je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali gre pri vseh navedenih podatkih za tiste osebne 
podatke, ki so v skladu z določbami ZVOP-1 varovani, ali pa gre za t.i. nevarovane osebne podatke. 

Glede podatkov o parcelnih številkah je Pooblaščenec ugotovil, da so podatki o parcelnih številkah objavljeni v 
zemljiški knjigi. Iz 1. odstavka 1. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS št. 58/2003, 37/08-ZST-1, 45/08, 
28/09, 79/10-Odl.US: U-I-85/09-8, v nadaljevanju: ZZK-1) namreč izhaja, da je zemljiška knjiga javna knjiga, 
namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z 
nepremičninami. Sestavljena je iz glavne knjige in zbirke listin. Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o 
pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo 
v zemljiško knjigo. 4. člen ZZK-1 določa, da so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni. Upoštevaje vse navedeno, 
osebni podatki v zemljiški knjigi, za namene, zaradi katerih se zbirajo in obdelujejo (to je varnost pravnega 
prometa), niso varovani osebni podatki po ZVOP-1 in ne predstavljajo izjeme po 3. točki 1. odstavka 6. člena 
ZDIJZ.  
 
Ne glede na zgornjo ugotovitev pa Pooblaščenec obenem ne more mimo dejstva, da v obravnavanem primeru 
podatki o parcelnih številkah, predstavljajo predmet pogodb med organom lokalne skupnosti in drugo 
pogodbeno stranko. Javnost ima pravico izvedeti podrobnosti iz teh pogodb, saj gre za sredstva, ki se vključijo v 
proračun občine. Organ je namreč pri razpolaganju s premoženjem občine zavezan postopati po Zakonu o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, v nadaljevanju: 
ZSPDSLS). Stvarno premoženje v skladu s 1. točko 3. člena ZSPDSLS pa so tako nepremičnine kot 
premičnine. Ravnanje s stvarnim premoženjem, v skladu z 2. točko istega člena, pomeni pridobivanje, 
razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. ZSPDSLS nadalje v 7. in 8. členu, kot dve izmed 
glavnih načel predmetnih postopkov, določa načelo preglednosti in načelo javnosti ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih skupnosti. Določba 7. člena tako določa, da upravljavec stvarnega 
premoženja vodi postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti na 
način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev. V konkretni zadevi pa je še bolj 
pomemben 8. člen, ki določa, da je ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače. 

V konkretnem primeru je po mnenju Pooblaščenca na podlagi določb ZSPDSLS potrebno podatke o parcelnih 
številkah ter podatke o višini kupnin, obravnavati kot podatke, ki so v skladu z 8. členom ZSPDPO javni, saj 
predstavljajo podatke o ravnanju s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.  

Podatke o parcelnih številkah je tako potrebno v skladu z določbami ZZK-1 ter določbami ZSPDPO šteti kot 
javne, torej takšne podatke, katerih razkritje ni v nasprotju z varstvom osebnih podatkov. Prav tako je potrebno 
kot javne šteti podatke o višini kupnin/najemnin, saj po ZSPDPO pomenijo podatek o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem lokalne skupnosti. Iz istih razlogov pa sta javna tudi ime in priimek kupca nepremičnine, s katero 
je razpolagal organ. 

V kolikor bi namreč podatki o tem, katere parcele so bile predmet pogodb med organom in posamezniki, ter 
podatki o višini kupnine (oz. najemnine), ki je bila v teh pogodbah dogovorjena, ostali prikriti tako prosilcu kot 
tudi splošni javnosti, bi bil s takšnim ravnanjem izničen celoten namen ZSPDSLS, ki tako državne organe kot 
tudi organe lokalne samouprave izrecno poziva k transparentnosti in javnosti predmetnih postopkov. Kot 
dodaten argument Pooblaščenec pojasnjuje, da gre pri navedenih podatkih obenem tudi za podatke o porabi 
javnih sredstev, kot izhaja iz 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ. Pooblaščenec opozarja, da gre pri sklepanju 
kupoprodajnih pogodb med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in subjekti zasebnega prava za pravne posle, 
ki pomenijo razpolaganje s stvarnim premoženjem občine ter tako vplivajo na javnofinančne tokove oz. na 
proračun samoupravnih lokalnih skupnosti. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200928&stevilka=1188
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201079&stevilka=4275
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Kar se tiče rojstnih podatkov, EMŠO, davčnih številk, podatkov o osebnih računih posameznikov ter številk in 
podatkov o izdaji osebnih dokumentov posameznikov, ki so v pogodbah navedeni kot pogodbene stranke, 
Pooblaščenec ugotavlja, da za njihovo razkritje ni nobene pravne podlage, saj niso v povezavi s porabo javnih 
sredstev, poleg tega pa tudi na noben način ne pripomorejo k transparentnosti in javnosti ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine. Prav tako niso v povezavi s porabo javnih sredstev podatki o imenih in priimkih oseb, ki 
so sprejele ponudbo organa o prodaji nepremičnine, pa z organom niso sklenile kupo-prodajne pogodbe.  

Pooblaščenec je ugotovil, da je v vseh dokumentih varovane osebne podatke mogoče izločiti iz dokumentov, ne 
da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, na način, da se na dokumentih varovani osebni podatki prekrijejo, prosilcu pa 
se posreduje fotokopije  tako popravljenih dokumentov, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.  

7. Obstoj drugih izjem za dostop do informacij javnega značaja 

Pooblaščenec je po uradni dolžnosti na podlagi 2. odstavka 247. člena ZUP, ki mu ob odločanju o pritožbi 
nalaga tudi preizkus, ali je bil v postopku na prvi stopnji morda prekršen materialni zakon, moral ugotoviti, ali 
zahtevani dokumenti vsebujejo tudi druge podatke, ki predstavljajo katero od izjemo po 1. odstavku 6. člena 
ZDIJZ. Pri tem je Pooblaščenec s skrbnim in natančnim pregledom zahtevanih dokumentov ugotovil, da drugih 
izjem od prostega dostopa v konkretnem primeru ni. 

8. Sklepno 
 
Upoštevaje zgornje argumente ter na podlagi dejstev, ki izhajajo iz zahtevanih dokumentov, je Pooblaščenec 
odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Pritožbi prosilca je ugodil in izpodbijano odločbo, na podlagi 
prvega odstavka 252. člena ZUP odpravil ter sam rešil zadevo. Organ je prosilcu v roku 30 dni od prejema te 
odločbe dolžan v obliki fotokopije posredovati dokumente, za katere je Pooblaščenec ugotovil, da predstavljajo 
prosto dostopne informacije javnega značaja (prvi odstavek 1. točke izreka te odločbe). V delu, v katerem je 
Pooblaščenec ugotovil obstoj varovanih osebnih podatkov, ki po 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ predstavljajo izjemo 
od prosto dostopnih informacij javnega značaja, pa je Pooblaščenec zahtevo prosilca zavrnil (drugi odstavek 1. 
točke izreka te odločbe).  
 
9. Odločitev o stroških 
 
Posebni stroški v tem postopku niso nastali, zato je Pooblaščenec odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te 
odločbe.  
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki 
se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba 
pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi 
prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 
        
 
 
Postopek vodila :       Informacijski pooblaščenec            
Tina Kraigher, univ. dipl. prav.,           Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 
raziskovalka Pooblaščenca       pooblaščenka 
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