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Številka: 090-18/2010/6 
Datum: 30. 4. 2010 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Nataši Pirc Musar, na podlagi 
tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona 
o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), in 
prvega odstavka 252. 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 pritožbi Zveze društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, (v 
nadaljevanju prosilec) z dne 12. 1. 2010, zoper odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, Trg republike 
3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 40161-2130/09-22 z dne 28. 12. 2009, izdaja naslednjo  
 
 

O D L O Č B O: 
 
 

1. Pritožbi prosilca se ugodi in izpodbijana odločba, št. 40161-2130/09-22 z dne 28. 12. 2009, se 
odpravi. Organ mora prosilcu v roku petnajstih (15) dni od vročitve te odločbe posredovati 
fotokopijo odločbe o izredni upravi, št. 40109-1784/09-37 z dne 23. 10. 2009, pri čemer mora 
prekriti naslednje podatke: 
- celotno besedilo v točkah 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., in 1.7. izreka; 
- celotno besedilo v točkah A., »Ad. 1.1. do 1.5.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe 

v Izjavi iz točke II 1.1. do 1.5.«, »Ad. 1.6. do 1.7.«, »Odgovori senata Agencije na 
navedbe v Izjavi iz točke II 1.6. do 1.7« in »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi 
glede nezakonitosti ukrepa izredne uprave« obrazložitve; 

- datuma rojstva članov izredne uprave v 2. točki izreka.  
 

2. V tem postopku posebni stroški niso nastali. 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V: 
 

Organ je dne 3. 11. 2009 prejel zahtevo, v kateri ga prosilec prosi, da mu dostavi izvod odločbe, iz katere 
bo lahko črpal informacije, da bo pravilno odgovarjal 16.848 članom Vzajemne zavarovalnice, d.v.z., 
Ljubljana (v nadaljevanju: Vzajemna), ki so predsednici prosilca dali pooblastilo za odločanje v času po 
sklicu izredne skupščine. 
 
Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo, št. 40161-2130/09-22 z dne 28. 12. 2009, s katero je 
prosilcu zavrnil dostop do izvoda odločbe organa o imenovanju izredne uprave v Vzajemni. V obrazložitvi je 
organ najprej povzel zahtevo prosilca in dopis, ki ga je organ posredoval prosilcu pred izdajo izpodbijane 
odločbe. V nadaljevanju obrazložitve izpodbijane odločb je organ navedel, da je uradna oseba v dokazne 
namene vpogledala v zahtevo prosilca, dokumentacijo v spisu št. 40109-1784/09 in korespondenco z 
dr. ……………... Po mnenju organa listina, ki jo zahteva prosilec, oziroma podatki, ki so vsebovani v 
njej, niso podatki oziroma informacije, ki bi jih bil prosilec upravičen zahtevati po ZDIJZ. Zahtevek 
prosilca je potrebno zavrniti, ker so podane izjeme iz 6. člena ZDIJZ. V skladu z določilom prvega 
odstavka 5. člena ZDIJZ so informacije javnega značaja prosto  dostopne pravnim in fizičnim osebam, 
v kolikor ti podatki ne predstavljajo katere od izjem, določenih v 6. členu ZDIJZ. Po določilu 26. člena 
ZDIJZ lahko organ v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca, če ugotovi, da zahtevani podatek oziroma 
dokument pomeni izjemo po 6. členu tega zakona. ZDIJZ v 6. členu določa, da organ prosilcu zavrne 
dostop do zahtevane informacije, če se zahteva med drugim nanaša, na: 

- podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in bi  njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi (7. točka), 

- podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja  gospodarske 
družbe (2. točka). 

Postopek opravljanja nadzora z opravljanjem pregleda poslovanja zavarovalne delniške družbe in 
družbe za vzajemno zavarovanje je po drugem odstavku 266. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni 
list RS, št. 13/2000 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju  ZZavar) upravni postopek. V 
skladu z 295. členom ZZavar je stranka postopka nadzora le oseba, nad katero organ opravlja nadzor 
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(subjekt nadzora) in njeni člani uprave. Zahteva prosilca se nanaša na posredovanje informacij iz 
konkretnega upravnega postopka izdaje odločbe o izredni upravi, ki je bil izrečen v postopku 
zavarovalnega nadzora nad Vzajemno, pri čemer pa prosilec ni bil in ni udeleženec tega postopka. Iz 
navedenih razlogov je organ zavrnil zahtevek prosilca za kopijo odločbe o izredni upravi. V nadaljevanju 
izpodbijane odločbe je organ navedel, da je ne glede na navedeno potrebno zahtevek prosilca zavrniti 
tudi iz razloga, ker organ izvršuje svoje naloge in ima pristojnosti na podlagi ZZavar, ki ureja zbiranje in 
posredovanje podatkov ter je v razmerju do ZDIJZ specialni predpis, zato je potrebno, v skladu s 
pravnim načelom lex specialis derogat legi generali, uporabiti določila ZZavar. Organ je pristojen 
zbirati in obdelovati podatke o dejstvih in okoliščinah, ki so  pomembne za izvrševanje njegovih nalog 
in pristojnosti, določenih s tem zakonom (prvi odstavek 101. člena ZZavar). ZZavar v drugem 
odstavku 101. člena primeroma našteva podatke, ki jih organ zbira in obdeluje, med drugim tudi o 
izvršenih ukrepih nadzora iz 178. člena tega zakona (točka 9) ter o članih uprave in nadzornih svetov  
uprave, njihovih organizacij in opravljanju notranjih revizij (točka 2). V postopku nadzora nad 
Vzajemno je organ pridobil in obdelal številne informacije, ki se nanašajo na delo in poslovanje družbe 
za vzajemno zavarovanje ter se do njih opredeli l tudi v odločbi o izredni upravi. To pa so 
informacije, ki so zaupne narave in so zajete tudi v odločbi organa. V tretjem odstavku 101. člena ZZavar 
so taksativno naštete osebe, katerim lahko organ posreduje podatke iz drugega odstavka. Prav tako 
je določen tudi namen posredovanja teh podatkov. Podatki se lahko posredujejo samo domačim 
nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih nadzornih organov na podlagi 100. člena tega zakona; 
pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog nadzora nad 
opravljanjem zavarovalnih poslov in če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v 
obsegu, določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona; pristojnim nadzornim organom tujih 
držav, če jih potrebujejo za izpolnjevanje njihovih nalog  nadzora nad opravljanjem zavarovalnih 
poslov, ob pogoju vzajemnosti in če za te  organe velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v 
obsegu, določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona; sodišču, če jih potrebuje v postopku 
stečaja nad zavarovalnico; Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku nadzora  nad 
revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske izkaze zavarovalnice. Na podlagi 260. člena ZZavar 
morajo člani in predsednik strokovnega sveta ter delavci organa, kot zaupne varovati podatke o osebah, 
nad katerimi organ opravlja nadzor in druge podatke o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v 
zvezi z opravljanjem funkcije oziroma dela, razen podatkov, ki so po določbah tega zakona javno 
dostopni, in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega razmerja. Glede na navedene 
določbe ZZavar, ki so, kot je že navedeno, v razmerju do ZDIJZ lex specialis, organ prosilcu tovrstnih 
podatkov ne sme posredovati, zato je bilo potrebno zahtevek prosilca zavrniti. Ker gre za podatke, kjer so 
podane izjeme iz 2. in 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, prav tako pa gre tudi za podatke, ki jih 
organ, v skladu z določili tretjega odstavka 101. člena ZZavar, ne sme posredovati drugim osebam 
in bi s takim ravnanjem kršil dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz 260. člena ZZavar, je uradna 
oseba zahtevo prosilca zavrnila. 
 
Pooblaščenec je dne 12. 1. 2010 zoper odločbo, št. 40161-2130/09-22 z dne 28. 12. 2009, prejel 
pritožbo, v kateri je prosilec najprej navedel, da uveljavlja pr itožbene razloge napačne uporabe 
materialnega prava, nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in kršitve pravil postopka po 1., 
2. in 4. točki prvega odstavka 237. člena ZUP v zvezi s četrtim odstavkom 27. člena ZDIJZ. Prosilec 
Pooblaščencu predIaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi, organu pa naloži, da mu v 
roku osmih dni od vročitve odločbe po pošti, na naslov prosilca,  posreduje drugopis odločbe organa 
o imenovanju izredne uprave v Vzajemni. Prosilec obvešča Pooblaščenca, da je predmetno pritožbo 
skladno z določili drugega odstavka 239. člena ZUP vložil pri organu, ki je odločbo izdal na prvi  
stopnji, ker pa izpodbijana odločba v pravnem pouku vsebuje napotilo, da se  pritožba vlaga pri 
Pooblaščencu, je prosilec iz procesne previdnosti pritožbo vložil tudi skladno z navedenim poukom. 
V obrazložitvi pritožbe prosilec navaja, da je izpodbijana odločba po njegovem mnenju nepravilna in 
nezakonita. Prosilec v pritožbi poudarja, da odločba organa o imenovanju izredne uprave v 
Vzajemni, ki je predmet njegove zahteve, nedvomno predstavlja informacijo javnega značaja v smislu 
določb ZDIJZ. Organ, ki je bil ustanovljen na podlagi določb ZZavar, na podlagi zakonskih (javnih) 
pooblastil izvaja nadzor nad zavarovalnim trgom v Republiki Sloveniji. Organ tako predstavlja 
organ v smislu določbe prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, ki s tem pojmom označuje državne 
organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava,  
nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb.  Prvi odstavek 4. člena ZDIJZ javno informacijo 
definira kot informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki 
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v 
nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali 
pridobil od drugih oseb. Organ je izdal zahtevano odločbo o imenovanju izredne uprave v Vzajemni 
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v upravnem postopku zavarovalnega nadzora, za vodenje katerega je  pristojen na podlagi 
zakonskih določb, zato zahtevana informacija nedvomno izvira iz njegovega delovnega področja. 
Organ je dolžan v posamezni upravni zadevi voditi upravni spis, zato nedvomno razpolaga z 
zahtevano odločbo, ki se nahaja pri organu v obliki dokumenta. Organ v izpodbijani odločbi sicer ne 
nasprotuje dejstvu, da zahtevana odločba o imenovanju izredne uprave v Vzajemni predstavlja 
informacijo javnega značaja, pač pa zavrnitev zahteve prosilca  utemeljuje na obstoju 
zakonsko določenih izjem po 7. in 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V nadaljevanju 
pritožbe prosilec navaja, da izpodbijana odločba utemeljuje obstoj zakonske izjeme po 7. točki 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ s pojasnilom, da postopek nadzora skladno z določili ZZavar 
predstavlja upravni postopek, v katerem je stranka postopka le oseba, nad katero zavarovalnica 
opravlja nadzor in njeni člani uprave. Organ v obrazložitvi izpodbijane odločbe ugotavlja, da 
prosilec ni bil udeležen v upravnem postopku zavarovalnega nadzora  nad Vzajemno kot stranka 
ter na podlagi teh ugotovitev zaključuje, da je zahteva prosilca neutemeljena.  7. točka prvega 
odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se 
zahteva nanaša na podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen  zaradi upravnega postopka, in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je po mnenju organa 
obstoj obravnavane zakonske izjeme izkazan v primeru, da je bil zahtevani podatek pridobljen ali 
sestavljen zaradi upravnega postopka ter da prosilec n i bil udeležen v postopku kot stranka. Organ 
je napačno uporabil materialno pravo, ker ni ugotavljal, ali bi razkritje zahtevanega dokumenta 
škodovalo izvedbi upravnega postopka. O obstoju obravnavane izjeme lahko govorimo le, če sta 
kumulativno izpolnjena dva pogoja: zveza z upravnim postopkom in škodljiv vpliv na izvedbo 
upravnega postopka (prim. npr. odločbo Pooblaščenca št. 090-28/2009 z dne 21. 9. 2009). Škoda 
izvedbi upravnega postopka namreč predstavlja drugi zakonsko določeni  pogoj za ugotovitev 
obstoja obravnavane izjeme. V tem delu izpodbijana odločba tudi ne vsebuje razlogov o odločilnih 
dejstvih, zato se je ne da preizkusiti, s tem pa je podana absolutna bistvena kršitev pravil 
upravnega postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP. Ne glede na navedeno pa po 
mnenju prosilca ugoditev njegovi zahtevi v nobenem primeru ne bi mogla imeti škodljivega vpliva 
na izvedbo upravnega postopka nadzora na vzajemno zavarovalnico. Upravni postopek organa se 
je z izdajo odločbe, ki je predmet zahteve, namreč končal, odločba organa pa je dokončna. 
Razkritje zahtevane odločbe tako na potek upravnega postopka sploh ne more več vplivati.  
Materialno zmotno je tudi implicitno stališče organa, da je upravičenec za dostop do informacij 
javnega značaja v primeru, da se ta informacija nanaša na upravni  postopek, lahko le stranka 
upravnega postopka. Skladno z načelom prostega dostopa  iz 5. člena ZDIJZ so informacije javnega 
značaja prosto dostopne vsem prosilcem  (pravnim in fizičnim osebam), ki imajo na svojo zahtevo  
pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja na vpogled, ali pridobiti njen prepis, 
fotokopijo ali elektronski zapis. ZDIJZ torej kot pravilo postavlja enako in enotno uporabo določb  
zakona za vse, kar pomeni, da med prosilci ne dela nobenih razlik glede na njihov status oziroma 
položaj v upravnem postopku. Povsem irelevantno je, kdo informacijo  zahteva, pomembno je le, ali 
gre za informacijo javnega značaja, ki jo je dopustno  razkriti javnosti (prim. npr. odločbo 
Informacijskega pooblaščenca št. 090-38/2009/6 z dne 20. 5. 2009). Utemeljitev zavrnitve 
zahteve prosilca na podlagi dejstva, da ni bil stranka upravnega postopka, predstavlja napačno 
uporabo materialnega prava, izpodbijana odločba pa je zaradi tega nepravilna in nezakonita.  V 
nadaljevanju pritožbe prosilec navaja, da izpodbijana odločba utemeljuje zavrnitev zahteve prosilca 
tudi z obstojem zakonske izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V povezavi z 
navedenim zakonskim razlogom organ v izpodbijani odločbi navaja, da izvršuje svoje naloge na 
podlagi določb ZZavar, ki v razmerju do ZDIJZ predstavlja specialni predpis in derogira  njegove 
določbe. Organ v izpodbijani odločbi navaja, da je v upravnem postopku  na podlagi specialnih 
določb ZZavar obdelal številne informacije, ki se nanašajo na delo in poslovanje družbe za 
vzajemno zavarovanje, do katerih se je opredelil tudi v odločbi, ki je predmet zahteve prosilca. Te 
informacije so po navedbah izpodbijane odločbe zaupne narave. Organ v izpodbijani odločbi 
navaja, da ZZavar kot specialni predpis ne dovoljuje razkritja zahtevanega dokumenta prosilcu, ker 
izrecno opredeljuje osebe, katerim organ te podatke lahko posreduje (tretji odstavek 101. člena 
ZZavar) ter hkrati opredeljuje tudi namen posredovanja teh podatkov.  Organ je tudi v tem delu 
napačno uporabil materialno pravo oziroma ga sploh ni uporabil. Določbe ZZavar po mnenju 
prosilca ne predstavljajo specialnejšega  predpisa v odnosu do ZDIJZ in tudi v nobenem 
pogledu ne derogirajo njegovih določb. Organ mora pri opravljanju svojih nalog spoštovati oba 
predpisa, tako ZZavar kot tudi ZDIJZ. Takšno stališče je v razmerju med določbami ZDIJZ in  
Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list  RS, št. 56/1999 s spremembami in  
dopolnitvami) sprejelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi , št. U1676/2003-31 z dne 23. 3. 2005. 
Delovanje organa mora biti po sprejemu ZDIJZ res bolj transparentno, organ pa je še vedno dolžan 
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varovati poslovne skrivnosti subjektov nadzora, ker to predstavlja zakonsko izjemo po 2. točki 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Vendar mora organ obstoj takšne izjeme ugotoviti in utemeljiti, 
sicer je zavrnitev zahteve prosilca nezakonita. Če bi bila volja zakonodajalca, da se določbe ZDIJZ 
za podatke iz upravnih spisov organa ne uporabljajo, bi njihovo uporabo za te primere izrecno 
izključil. Na to jasno kaže ureditev varovanja zaupnih podatkov po Zakonu o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami; v nadal jevanju ZTFI). 
488. člen ZTFI podobno kot ZZavar določa, da morajo člani sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev (v nadaljevanju ATVP), direktor ATVP, zaposleni pri ATVP, revizorji in drugi  
strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, 
nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za ATVP, razen informacij, ki so po zakonu javno dostopne. 
Določbe ZTFI prav tako kot določbe ZZavar vsebujejo krog oseb, katerim agencija lahko  posreduje 
podatke. Vendar pa ZTFI v šestem odstavku 488. člena glede razkritja posameznih informacij in 
podatkov izrecno izključuje uporabo ZDIJZ, določbe ZZavar pa takšne  izključitve uporabe ZDIJZ ne 
vsebujejo. Določbe ZZavar torej ne izključujejo uporabe  določb ZDIJZ (kljub temu, da se je 
ZZavar večkrat spreminjal tudi po sprejemu  ZDIJZ), zato jih je dolžan organ v celoti upoštevati. 
Drugačna utemeljitev organa v izpodbijani odločbi predstavlja napačno uporabo materialnega prava.  
Izpodbijana odločba se sklicuje na izjemo po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
(poslovna skrivnost), vendar glede obstoja te izjeme ne vsebuje nobenih razlogov, zato je ni 
mogoče preizkusiti. Izpodbijana odločba je tudi nerazumljiva, ker po eni  strani zatrjuje, da je 
podana zakonska izjema 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, v utemeljitvi pa navaja, da se 
ZDIJZ sploh ne uporablja. Zaradi navedenega je podana absolutna bistvena kršitev pravil 
upravnega postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP. Organ bi moral morebiten obstoj 
izjeme zaradi varovanja poslovnih skrivnosti subjekta nadzora utemeljiti na določbah Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGD-
1) in pri tem upoštevati obsežno prakso Pooblaščenca. Ker tega ni storil, je zaradi zmotne uporabe 
materialnega prava dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno. Prosilec končno poudarja, da bi 
bil tudi v primeru obstoja izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ vseeno upravičen vsaj 
do delnega dostopa v skladu z določbo 7. člena ZDIJZ. 
 
Ker je bila pritožba prosilca poslana neposredno Pooblaščencu, jo je Pooblaščenec z dopisom, št. 092-
16/2010/2 z dne 14. 1. 2010, odstopil organu, skladno z drugim odstavkom 239. člena ZUP. 
 
Organ po prejemu pritožbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo odločbo, zato jo je z dopisom, št. 
40161-146110-37 z dne 20. 1. 2010, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil v reševanje Pooblaščencu, kot 
dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Pri tem je organ navedel, da so po njegovi 
oceni pritožbeni razlogi neutemeljeni, zato v celoti vztraja pri svoji odločbi. 
 
Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in pridobitve potrebnih dokumentov je Pooblaščenec dne 10. 
2. 2010 pri organu opravil in camera ogled na podlagi 11. člena ZInfP. In camera ogled brez prisotnosti 
javnosti in strank po teoretičnih izvajanjih pomeni izpeljavo odločanja de novo. To pomeni, da 
Pooblaščenec kot pritožbeni organ sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na možne škodljive 
posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov. Pooblaščenec mora namreč kot pritožbeni organ 
imeti polna pooblastila za preiskovanje vseh pritožb, kot tudi to, da od prvostopenjskega organa zahteva 
vse informacije oziroma vse relevantne dokumente na vpogled. Takšno delovanje pa Pooblaščencu 
nalaga tudi spoštovanje načela materialne resnice (8. člen ZUP), ki določa, da je treba v postopku 
ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in 
pravilno odločbo. Organ je na ogledu in camera Pooblaščencu izročil fotokopijo odločbe o izredni upravi, 
št. 40109-1784/09-37 z dne 23. 10. 2009. Na vprašanje, ali je postopek opravljanja nadzora v konkretnem 
primeru še v teku, je organ pojasnil, da je sama zahtevana odločba že dokončna in pravnomočna, 
postopek v zvezi s celotnim nadzorom pa je še v teku, ker po ZZavar izredna uprava opravlja nadzorni 
postopek in ima odrejene naloge, poroča strokovnemu svetu organa, ki deluje v funkciji nadzornega sveta 
Vzajemne. Celotni postopek nadzora v smislu ZZavar bo končan, ko bo izredna uprava prepustila 
vodenje organom Vzajemne. Do takrat pa poteka nadzor. Organ lahko v skladu z ZZavar podaljša čas, ki 
je bil predviden v zahtevani odločbi, nato pa uveljavi začasne organe (začasno upravo in nadzorni svet) 
do prevzema nalog upravljanja s strani samega subjekta nadzora – Vzajemne, s čimer je postopek 
nadzora in ukrepa končan. V nadaljevanju ogleda in camera je organ na vprašanje, kakšna škoda bi 
nastala za konkretni upravni postopek, če bi bil zahtevani dokument razkrit javnosti, odgovoril, da iz večih 
primerov obrazložitve zahtevanega dokumenta (npr. na 15. strani v 4. alineji šestega odstavka) izhaja,da 
bi razkritje takšnih podatkov, na katerih temelji celotna obrazložitev zahtevanega dokumenta, pomenila 
škodo za sam nadaljnji nadzor v smislu prejšnjih obrazložitev in razkrivanje dejanskega stanja in 



 5 

poslovnih skrivnosti v postopkih nadaljnjega ukrepanja izredne uprave in organa. Organ se  je zavezal, da 
bo do dne 22. 2. 2010 pooblaščencu posredoval podrobno pojasnilo o konkretni škodi, ki bi nastala 
postopku nadzora, ki ga v konkretnem primeru izvaja organ. Na nadaljnje vprašanje, ali je zahtevani 
dokument označen kot poslovna skrivnost, skladno z določbami ZGD-1, je organ odgovoril, da ima 
Vzajemna zelo stroga pravila o varovanju poslovnih skrivnosti, kot veljajo za vsako zasebno družbo in 
zavarovalnico in da organ izhaja iz zakonske predpostavke, da je celoten postopek in vsi podatki, ki jih je 
v postopku dobil, ex lege zaupne narave. Organ je opozoril, da je poslovna skrivnost opredeljena v 57. in 
58. členu Statuta Vzajemne, pri čemer se za poslovno skrivnost štejejo vsi dokumenti. Organ izhaja iz ex 
lege predpostavke, pri čemer je subjekt nadzora tisti, ki določa, kateri podatki se morebiti ne štejejo kot 
zaupni. Zato so tudi vsi podatki in dejstva v obrazložitvi odločbe poslovna skrivnost in bi njihovo razkritje 
pomenilo poslovno škodo, kršenje aktov Vzajemne in zakonov. Na vprašanje, ali je organ v postopek 
pozval stranske udeležence, je organ odgovoril, da tega ni storil. Organ je še pojasnil, da ve, da 
Vzajemna zahtevano odločbo obravnava kot poslovno skrivnost. Na vprašanje, ali organ lahko pojasni 
očitno in občutno škodo, ki bi nastala za konkurenčni položaj podjetja, če bi bil zahtevan dokument 
dostopen javnosti, je organ odgovoril, da razkritje kakršnegakoli podatka o poslovanju zasebnega 
subjekta, ki presega okvir seznanitve članov subjekta preko zakonskega okvira o poslovanju družb, že po 
naravi pomeni škodo za konkurenčni položaj subjekta. Na vprašanje, ali bi bilo po mnenju organa mogoče 
prosilcu omogočiti dostop do zahtevanega dokumenta z delnim dostopom, je organ odgovoril, da 
obrazložitev zahtevane odločbe glede na zgoraj povedano zagotovo ne sme biti dostopna javnosti v 
nobenem delu, bo pa organ z vidika izjem iz 6. člena ZDIJZ (osebni podatki, upravni postopek, poslovna 
skrivnost) posebej preučil še vsebino izreka zahtevane odločbe in do dne 22. 2. 2010 sporočil, ali bi bilo 
po mnenju organa mogoče omogočiti delni dostop.  
 
Organ je Pooblaščencu posredoval dopis, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 2010, v katerem navaja, da 
je že pri ogledu in camera pojasnil, da bi razkritje podatkov, na katerih temelji zahtevana odločba in njena 
obrazložitev, pomenilo škodo za nadaljnji postopek nadzora, ki je še v teku, saj je v skladu z izrečenim 
ukrepom nadzora izredne uprave v Vzajemni, izredna uprava dolžna v času devetih mesecev 
zagotoviti organizacijo sistema notranjih kontrol in njegovo delovanje ter pregledati in urediti poslovanje 
Vzajemne na način, da bo za zavarovance varno in da bo upravljanje skladno z načeli vzajemnosti in 
določili zakona. Izredna uprava je dolžna v svojem mandatu tudi podrobno revidirati in analizirati 
dosedanje poslovanje Vzajemne na številnih področjih dosedanjega spornega poslovanja  Vzajemne 
s strani tedanje uprave in nadzornega sveta Vzajemne. Izredna uprava je v skladu z ZZavar tudi dolžna 
redno poročati strokovnemu svetu organa, ki v času izredne uprave opravlja funkcijo nadzornega sveta 
Vzajemne. Izredna uprava v sklopu nadzora sodeluje tudi z drugimi preiskovalnimi organi in jim 
posreduje ustrezne podatke. Na podlagi končanega postopka revizije poslovanja in ugotovljenih  
nepravilnosti, pa se bo tudi odločila o sprožitvi ustreznih odškodninskih in morebitnih kazenskih postopkih 
zoper tedanje člane uprave in nadzornega sveta Vzajemne. V sami zahtevani odločbi, tako v izreku kot 
tudi obrazložitvi odločbe, se nahajajo številni zaupni podatki. Z objavo omenjenih podatkov bi lahko 
nastala škoda za nadaljnji postopek preiskave, če bi se zanje izvedelo v javnosti, zato je v interesu 
same preiskave, da navedeni podatki in poslovne skrivnosti družbe v času trajanja ukrepa izredne 
uprave ostanejo zaupni. Seveda pa bo po končanju navedenih postopkov in izsledkih revizije  javnost 
obveščena na primeren način, ko bo postopek nadzora v smislu ZZavar končan in bo izredna uprava 
prepustila vodenje zavarovalnice organom Vzajemne. V skladu z izjemo iz 7. točke prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ prosilcu organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, 
ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi. Po drugem odstavku 266. člena ZZavar je postopek opravljanja nadzora, z opravljanjem 
pregleda poslovanja zavarovalne delniške družbe in družbe za vzajemno  zavarovanje, upravni postopek. 
Glede na specifičnost samega postopka nadzora, ki se nadaljuje tudi s postavitvijo izredne uprave, je 
potrebno šteti, da je postopek nadzora nad zavarovalnico končan šele po tem, ko izredna uprava 
konča svoj mandat, kar implicite izhaja tudi iz člena 192. člena ZZvar, ki določa, da organ enkrat na 
tri mesece ocenjuje rezultate izredne uprave in sprejme tudi končno oceno rezultatov  izredne uprave. 
Neposredno pa to izhaja iz petega odstavka 192. člena ZZavar, ki ureja možnost podaljšanja izredne 
uprave, za kar se izda odločba, ter iz tretjega odstavka istega člena, ki jasno določa, da se ukrep 
nadzora tj. izredna uprava (178. člen ZZavar) konča šele z izdajo odločbe o prenehanju in odpoklicu 
izredne uprave. Iz navedenega izhaja, da postopek izredne uprave še ni končan, ampak je še vedno v 
teku. 
 
V nadaljevanju dopisa, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 2010, organ navaja, da je Pooblaščenec v 
odločbi, št. 021-58/2005 z dne 1. 12. 2005, ki sicer zadeva pregled kazenskih spisov, odločil, da 
»dokumentov postopka ni mogoče posredovati javnosti, ne da bi to škodovalo interesom postopka in 



 6 

zasebnosti oseb.« Nadalje je bilo v isti odločbi določeno, da bi »z vpogledom v kazenske spise lahko 
posegli v nekatere z ustavo zavarovane pravice obdolženca: v pravico do  sodnega varstva, varstva 
pravic zasebnosti, osebnostne pravice, domnevo nedolžnosti/.../Z vpogledom v kazenske spise bi 
obdolžencu to pravico odvzeli, saj bi s tem omogočili pritisk javnosti na nepristransko odločanje 
pravosodnih organov, javnost bi prevzela funkcijo organa v smislu »primite tatu«, kar bi pomenilo 
dodaten nezakonit pritisk javnosti na obdolženca, proti kateremu nima učinkovite obrambe./.../  
Pooblaščenec v navedeni odločbi ocenjuje, da bi vpogled v zahtevane kazenske spise škodoval izvedbi 
konkretnih kazenskih pregonov. V nadaljevanju postopka bodo verjetno izvedeni številni dokazi - 
zaslišane bodo priče, obravnavana bo obsežna listinska  dokumentacija, zato bi z razkritjem 
zahtevanih dokumentov bilo oteženo nadaljnje zbiranje dokazov.«. Po mnenju organa bistvo 
navedenega razlogovanja Pooblaščenca v navedeni odločbi velja enako mutatis mutandis tudi v 
primeru razkritja podatkov javnosti, ki se nanašajo na  posamezne osebe tedanje uprave in 
nadzornega sveta Vzajemne, katerih dejanja, navedena v odločbi, bi lahko pomenila podlago za 
kazenski, oziroma odškodninski pregon storilcev dejanj. Z razkritjem dejanj navedenih oseb, ki se 
nahajajo v izreku in obrazložitvi zahtevane odločbe o izredni upravi, je mogoče upravičeno sklepati, da 
bi razkritje dejanj javnosti vplivalo na celotni postopek zbiranja nadaljnjih dokazov in bi bilo v nasprotju 
z interesi nadaljnje preiskave. Dejstvo je tudi, da četudi se osebni podatki navedenih oseb ne bi razkrili, 
bi bilo glede na medijsko odmevnost zadeve in tudi glede na splošno znano dejstvo tj. sestavo tedanje 
uprave in nadzornega sveta Vzajemne, nedvomno mogoče sklepati, na katere osebe se dejanja 
nanašajo. Glede na dejstvo, da je postopek nadzora pod izredno upravo v smislu zbiranja  dokazov 
in revidiranja poslovanja družbe še vedno v teku, je navedena izjema o neposredovanju informacij 
utemeljena glede na predvidljivo škodo, ki bi jo razkritje  informacij povzročilo zbiranju nadaljnjih 
informacij in je hkrati utemeljeno tudi z varstvom ustavnih pravic obdolžencev v morebitnih kasnejših 
postopkih pregona. Z razkritjem obrazložitve odločbe bi lahko nastala konkretna škoda najprej osebam, 
ki so v odločbi poimensko navedene in se jim očita določeno nedopustno ravnanje in  kršitve v zvezi z 
dosedanjim poslovanjem Vzajemne, zaradi katerih se je pojavil utemeljen dvom v vse mehanizme 
dotakratnega opravljanja nadzora Vzajemne, kar bi oziroma je že, ogrozilo varnost zavarovancev, 
oziroma članov Vzajemne, o čemer je bila v tistem času zelo kritična tudi javnost in mediji. Posledično 
je bil tudi zaradi izigravanja postopkov nadzora s strani odgovornih posameznikov Vzajemne ogrožen 
celo nadzor organa ter se je zato organ v odločbi eksemplarično odločil za nekaj ključnih razlogov, ki so 
sami po sebi dopuščali in utemeljevali najstrožji ukrep nadzora, ki sploh šele omogoča popoln nadzor in 
revizijo celotnega poslovanja Vzajemne, ki še poteka. Na tej podlagi so tudi že in še bodo dane ustrezne 
prijave drugim organom pregona. Javno razkrivanje vseh v dosedanjem postopku ugotovljenih dejstev, 
ravnanj in dokumentov ter oseb in njihovih nedopustnih ravnanj, na katere se zahtevana odločba 
izrecno sklicuje in so organu omogočali izrek ukrepa, bi pomenilo tudi razkrivanje konkretnih slabosti 
dotakratne organizacije in notranjega revidiranja Vzajemne in oslabilo ter celo ogrozilo varnost in trdnost 
Vzajemne, ki je bila z javnimi namigovanji že ogrožena do imenovanja izredne uprave. Javno razkritje 
vseh dokumentov in ravnanj, opisanih v zahtevani odločbi, bi tako neposredno ter posredno razkrilo 
vrsto zaupnih podatkov Vzajemne in bi škodovalo tako Vzajemni kot udeleženim posameznikom, ki 
so z omenjenimi dokumenti povezani, škodilo pa bi tudi nadaljnjim revizijskim in preiskovalnim  
postopkom v tej zvezi, ki se nadaljujejo in še potekajo ter je zanje zadolžena nova  izredna uprava in 
organ. Iz navedenega razloga po mnenju organa tudi ni mogoč delni dostop do informacije javnega 
značaja, ki ga ureja 7. člen ZDIJZ, saj informacije v odločbi predstavljajo celoto in jih praktično ni mogoče 
izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost. V dopisu, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 
2010, je organ še navedel, da je neposredovanje odločbe o izredni upravi javnosti nadalje utemeljeno 
tudi s specialnimi določbami ZZavar. Po določilu prvega odstavka 260. člena ZZavar morajo namreč 
člani, predsednik strokovnega sveta ter delavci organa, kot zaupne varovati podatke o osebah, nad 
katerimi organ opravlja nadzor in druge podatke o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v zvezi z 
opravljanjem funkcije oziroma dela, razen podatkov, ki so po določbah tega zakona javno dostopni in 
sicer tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega razmerja. ZZavar v 260. členu določa tako 
imenovano dolžnost varovanja poklicne skrivnosti, ki so jo dolžni varovati zaposleni pri organu, člani in 
predsednik strokovnega sveta. Nadalje ZZavar v tem določilu določa, da so javni samo tisti podatki, ki so 
po določbah ZZavar javno dostopni. ZZavar v nobenem od svojih določil ne določa, da bi bili podatki o 
osebah, nad katerimi organ opravlja nadzor, drugi podatki o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli 
člani in predsednik strokovnega sveta ter zaposleni v zvezi z opravljanjem funkcij  oziroma dela, 
javno dostopni, razen podatkov iz poročil Državnemu zboru RS (na  podlagi določil 250. člena ZZavar 
letno poročati Državnemu zboru RS o svojem delu, pri čemer poroča o ukrepih organa po izvedenih 
postopkih nadzora, izdanih dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov in o drugih dovoljenjih, ki 
jih izdaja organ, ter podatke o sodelovanju organa z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi). 
Izjema glede javnosti podatkov je določena zgolj v 76. a členu in 231. členu ZZavar. V tretjem odstavku 
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101. člena ZZavar je nadalje določeno, da organ sicer sme podatke iz drugega odstavka 101. člena 
ZZavar posredovati, vendar samo tistim subjektom, ki so navedeni v tretjem odstavku 101. člena 
ZZavar in za zakonsko določen namen. Organ tako lahko posreduje podatke domačim nadzornim 
organom v okviru sodelovanja domačih nadzornih organov, pristojnim organom držav članic EU in tujih 
držav, če jih ti organi potrebujejo za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora, sodišču, če jih potrebuje v  
postopku stečaja in Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku  nadzora nad 
revizijsko družbo. V primeru, da bi zaposleni pri organu, člani in predsednik strokovnega sveta organa 
posredovali te podatke drugim subjektom in za drug namen, kot je določen z zakonom, bi s takim 
ravnanjem kršili zakonsko dolžnost varovanja zaupnih podatkov, oziroma dolžnost varovanja poklicne 
skrivnosti. S tem bi storili kaznivo dejanje neupravičene izdaje poklicne skrivnosti iz 142. člena 
Kazenskega zakonika (Uradni Iist RS št. 55/2008 in nasl.;v nadaljevanju KZ-1). To dejanje namreč 
stori tisti, ki neupravičeno izda skrivnost, za katero je izvedel kot zagovornik, odvetnik, zdravnik, 
duhovnik, socialni delavec ali kot kakšna druga oseba pri opravljanju svojega poklica. Po določilu 1. točke 
prvega odstavka 25. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni Iist RS št. 
59/1999), odgovarja za to kaznivo dejanje tudi pravna oseba. Ob tem tudi ni moč spregledati, da bi s tem 
bilo storjeno tudi kaznivo dejanje nevestnega dela v službi iz 258. člena KZ-1, oziroma bi lahko bili s 
posredovanjem odločbe podani znaki kakega drugega kaznivega dejanja. Med določili ZDIJZ (to je 
splošni zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja) in ZZavar (specialni zakon) obstaja 
kolizija, pri čemer pa ureditev ZDIJZ ne posega v ureditev ZZavar glede varovanja zaupnosti 
podatkov in njihovega posredovanja. V kolikor bi zakonodajalec želel odpraviti, oziroma derogirati 
ureditev določeno v ZZavar, bi to moral urediti v prehodnih in končnih določilih ZDIJZ, česar pa ni naredil. 
Zaradi kolizije med določili splošnega zakona in določili specialnega zakona, je potrebno uporabiti pravno 
načelo "lex specialis derogat legi generali", zaradi česar je potrebno v tem primeru uporabiti določila 
ZZavar. Ker določila ZZavar urejajo dolžnost varovanja zaupnih podatkov in določajo subjekte, katerim 
se lahko podatki posredujejo in namen, organ na podlagi določil ZZavar ne sme posredovati zahtevanih 
podatkov. Razlog, zakaj ZZavar ureja dolžnost varovanja zaupnih podatkov in poseben režim 
posredovanja le-teh, je v sami naravi podatkov, ki jih organ pridobiva pri izvajanju svojih zakonskih 
pooblastil in v preprečevanju negativnih makroekonomskih posledic, ki bi nastale v primeru 
neupravičenega posredovanja podatkov. Restriktiven pristop je v tem pogledu nujen, saj bi vsakršno 
razkritje povzročilo precejšnje motnje na zavarovalniškem trgu, posameznikom pa tudi nepopravljivo 
škodo. To izhaja tudi iz zakonodajnega gradiva (EPA 744 - II- prva obravnava, Poročevalec, št. 15, 
marec 1999), iz katerega je razvidno, da je zakonodajalec med cilji in načeli ZZavar navedel, da je 
zavarovalništvo pomemben del finančnega sistema, katerega funkcija je zbiranje (koncentracija) 
prihrankov in usmerjanje teh prihrankov v investicije in s tem  gospodarski razvoj. Delovanje 
zavarovalništva predstavlja pomemben (makro)  ekonomski interes vsake države. Zaradi 
uresničevanja (makroekonomske) funkcije zavarovalništva, je interes vsake države zagotoviti: 

- trdnost (stabilnost) in zanesljivo delovanje zavarovalništva (trga zavarovalnih  produktov), 
- zaupanje vlagateljev (potencialnih zavarovancev) v ta trg. 

Eden od načinov, na katerega država zagotavlja opisane interese, je tudi poseben  režim glede 
varovanja zaupnih podatkov, dostopa in posredovanja podatkov. Ob tem je potrebno še poudariti, da so 
navedena določila ZZavar, ki urejajo dolžnost varovana zaupnih podatkov implementacija 
evropskih direktiv s področja  zavarovalništva v slovenski pravni red. Zato je organ opozoril na 19. 
točko preambule Direktive 2002/83/ES o življenjskem zavarovanju ter na določilo 16. člena, ki ureja  
dolžnost varovanja poslovne skrivnosti. Direktiva je dostopna na internetnem naslovu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0083:SL:HTML. Na koncu dopisa je organ 
navedel, da je ne glede na to, da je potrebno v tem primeru uporabiti določila ZZavar, moč  ugotoviti, da 
tudi v primeru, če bi bilo potrebno uporabiti določila ZDIJZ, ni mogoče posredovati zahtevanih 
informacij, ker so podane izjeme iz 6. člena ZDIJZ, zaradi  katerih je bilo prosilcu potrebno zavrniti 
dostop do zahtevanih informacij. 
 
Zaradi morebitnega vpliva odločbe Pooblaščenca na pravice in pravne koristi Vzajemne, na katero se 
nanaša v obravnavani zadevi zahtevani dokument, je Pooblaščenec z dopisom, št. 090-18/2010/5 dne 8. 
3. 2010, Vzajemno pozval, da v roku osmih dni od prejema dopisa prijavi stransko udeležbo v postopku. 
Vzajemna na navedeni dopis Pooblaščenca do izdaje te odločbe ni odgovorila.  
 
Pritožba je utemeljena. 
 
Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan 
preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0083:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0083:SL:HTML
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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.  
 
1. Pojem informacije javnega značaja 

 
ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, zato v prvem 
odstavku 1. člena vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo 
(med drugim tudi) državni organi. Organ, ustanovljen na podlagi ZZavar, je javna agencija, ki je kot 
državna nadzorna institucija na področju zavarovalništva nosilec javnih pooblastil in zato sodi znotraj 
kroga organov, ki so zavezanci po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ. 
 
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 neki materializirani obliki. 

 
Organ v obravnavanem primeru opravlja nadzor nad zavarovalnicami z namenom preverjanja, če 
zavarovalnice spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, določena z ZZavar in predpisi 
izdanimi na njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje zavarovalnic, in predpisi, 
izdanimi na njihovi podlagi. Na podlagi 307. člena ZZavar organ izreka ukrepe nadzora, med katere sodi 
tudi uvedba izredne uprave (185. člen in naslednji ZZavar). Slednje izvede organ z odločbo o izredni 
upravi, iz česar izhaja, da v obravnavanem primeru zahtevana odločba o izredni upravi, št. 40109-
1784/09-37 z dne 23. 10. 2009, s katero je organ uvedel izredno upravo v Vzajemni, nedvomno izvira iz 
delovnega področja organa. 
 
Pri presoji preostalih dveh kriterijev za opredelitev informacije javnega značaja je Pooblaščenec ugotovil, 
da se zahtevani dokument nahaja v materializirani obliki in da organ z njim razpolaga, ker ga je 
Pooblaščencu izročil na ogledu in camera.  
 
Iz vsega navedenega izhaja, da zahtevani dokument, t.j. odločba organa o izredni upravi, št. 40109-
1784/09-37 z dne 23. 10. 2009, izpolnjuje vse tri pogoje iz 4. člena ZDIJZ za obstoj informacije javnega 
značaja, zato je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali gre za informacijo javnega značaja, ki je v 
celoti prosto dostopna. 
 
2. Stranski udeleženci v postopku 
 
V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve se subsidiarno uporabljajo 
določbe ZUP (drugi odstavek 15. člena ZDIJZ). Tako iz 44. člena ZUP, ki določa, da mora organ ves čas 
postopka po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne 
koristi bi lahko vplivala odločba, iz prvega odstavka 7. člena ZUP, ki določa, da mora organ pri odločanju 
in postopanju omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, iz prvega odstavka 
9. člena ZUP, ki določa, da je treba stranki dati možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za odločitev in iz drugega odstavka 9. člena ZUP, ki določa, da mora v primeru, ko so v 
postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi, vsaka stranka imeti možnost, da se izjavi o 
zahtevkih in navedbah stranke z nasprotujočimi interesi, izhaja dolžnost organa, da po uradni dolžnosti 
pritegne 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.  
 
Zaradi morebitnega vpliva odločbe Pooblaščenca na pravice in pravne koristi Vzajemne, na katero se 
nanaša v obravnavani zadevi zahtevani dokument, je Pooblaščenec z dopisom, št. 090-18/2010/5 dne 8. 
3. 2010, Vzajemno pozval, da v roku osmih dni od prejema dopisa prijavi stransko udeležbo v postopku. 
Vzajemna na navedeni dopis Pooblaščenca do izdaje te odločbe ni odgovorila, čeprav je iz povratnice 
razvidno, da je poziv prejela dne 9. 3. 2010. To skladno s šestim odstavkom 143. člena ZUP pomeni, da 
Vzajemna ne more uveljavljati pravnih sredstev zoper to odločbo, o čemer je bila Vzajemna tudi 
opozorjena v dopisu, št. 090-18/2010/5 dne 8. 3. 2010.  
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3. Načelo prostega dostopa  
 
Prosilec je v svoji zahtevi navajal, zakaj zahtevano informacijo potrebuje, kar je v postopku po ZDIJZ 
povsem nepomembno, saj so irelevantni interesi, ki jih prosilec zasleduje. Takšno stališče Pooblaščenca 
temelji na načelu prostega dostopa (5. člen ZDIJZ), po katerem so  informacije javnega značaja prosto 
dostopne prosilcem, ki imajo na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja na 
vpogled, ali pridobiti njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. ZDIJZ torej kot pravilo postavlja enako in 
enotno uporabo določb zakona za vse, kar pomeni, da med prosilci ne dela nobenih razlik glede na njihov 
status oz. položaj in torej ne uvaja nobene kategorije privilegiranih prosilcev. Povsem irelevantno je, kdo 
informacijo zahteva, pomembno je le, ali gre za informacijo javnega značaja, ki jo je dopustno razkriti 
javnosti. Navedeno načelo pa obenem pomeni tudi, da so vsakomur dostopne vse informacije javnega 
značaja vseh zavezancev.  
 
Zaradi navedenega se tudi organ v postopku odločanja o zahtevi za posredovanje informacij javnega 
značaja ne sme spuščati v vprašanje, ali je prosilec stranka postopka nadzora po ZZavar in zakaj prosilec 
določeno informacijo potrebuje oziroma, zakaj jo bo morebiti uporabil, na kar je pravilno opozoril tudi 
prosilec v pritožbi. Njegova dolžnost je izključno ta, da odloči, ali zahtevani dokument izpolnjuje merila za 
informacijo javnega značaja in je zaradi tega prosto dostopna vsem, lat. erga omnes, ne le prosilcu. 
Prosilčev interes in pravne koristi za to presojo niso pomembni. To pomeni, da je predmet odločitve 
strogo vezan na presojo zahtevanega dokumenta, in sicer najprej, ali zahtevane informacije izpolnjujejo 
kriterije, določene v 4. členu ZDIJZ, ter nadalje, ali so le-te v celoti ali zgolj v obliki delnega dostopa 
informacije javnega značaja, do katerih imajo dostop prav vsi, ne zgolj prosilec. 
 
Pooblaščenec je na podlagi navedenega ugotovil, da prosilcu upravičenosti za dostop do informacij 
javnega značaja ni potrebno izkazovati. Poleg tega je Pooblaščenec ugotovil tudi, da navedbe organa, ki 
se v obrazložitvi izpodbijane odločbe nanašajo na izkaz upravičenosti interesa, za odgovor na zahtevo 
prosilca v konkretnem primeru, niso pravno relevantne. 
 
4. Varovanje zaupnosti po ZZavar in pravica dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ 
 
V izpodbijani odločbi je organ navedel, da je zahtevo prosilca treba zavrniti iz razloga, ker organ izvršuje 
svoje naloge in ima pristojnosti na podlagi ZZavar, ki ureja zbiranje in posredovanje podatkov, ter je v 
razmerju do ZDIJZ specialni predpis, zato je treba, v skladu s pravnim načelom lex specialis derogat 
legi generali, uporabiti določila ZZavar.  
 
Pooblaščenec ugotavlja, da četrti odstavek 100. člena ZZavar in nadaljnji členi 4. poglavja ZZavar, ki 
določajo zaupnost informacij, pridobljenih v postopku nadzora, ter določbe ZDIJZ ne urejajo iste pravice, 
zato niso v razmerju »lex specialis derogat legi generali«, kot to zmotno navaja organ v obrazložitvi 
izpodbijane odločbe. Navedene določbe ZZavar namreč urejajo, kot to izhaja že iz samega naslova 4. 
poglavja, sodelovanje z nadzornimi organi in organi evropskih skupnosti. ZDIJZ pa ureja pravico 
vsakogar da dostopa do različnih dokumentov - informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi 
zavezanci. Gre za različni pravni podlagi in za urejanje različnih pravic – na eni strani za pravico dostopa 
do informacij javnega značaja, ki izhaja iz drugega odstavka 39. člena Ustave RS, na drugi strani pa za 
postopkovne kavtele, ki se nanašajo na sodelovanje z nadzornimi organi in organi evropskih skupnosti.  
 
Pooblaščenec v zvezi s tem poudarja, da je uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja v 
postopku odločanja zavezana k uporabi določb ZDIJZ, v skladu s 15. členom ZDIJZ pa je za vprašanja 
postopka, ki niso urejena s tem zakonom, dolžna uporabljati določbe zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Pri tem je potrebno poudariti, da je zakonodajalec v ZDIJZ med  zavezane organe zajel tudi 
organ, prav tako je taksativno določil izjeme, zaradi katerih lahko organ zavrne dostop do zahtevane 
informacije, pri čemer izjeme »zaupnost podatkov«, ki je dejansko zajeta v ZZavar, ne pozna. 
Pooblaščenec je pri tem ugotovil, da ZZavar ne vsebuje določb, ki  bi urejale vprašanje dostopa ali 
morebitnih izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja (kot je na primer izjema, opredeljena 
v petem odstavku 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s 
spremembami in dopolnitvami; ZTFI), na katero je opozoril že prosilec v pritožbi), kar pomeni, da ZZavar 
ni derogiral nobene izmed določb ZDIJZ. Pooblaščenec pri tem sledi tudi pritožbeni navedbi prosilca, s 
katero le-ta opozarja, da se je ZZavar večkrat spreminjal tudi po sprejemu ZDIJZ, vendar nobena izmed 
teh sprememb ni izključila uporabe določb ZDIJZ. Pooblaščenec zato ne vidi nobene pravne podlage, ki 
bi dopuščala razlago, da bi katerakoli določba ZZavar predstavljala dodatno izjemo, ki bi izključevala 
uporabo določb ZDIJZ glede dokumentov, ki so predmet obravnavane zahteve. Glede na navedeni 
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zaključek Pooblaščenca so vse navedbe organa, ki kot razlog za neposredovanje zahtevanih 
dokumentov temeljijo na poudarjanju zaupnosti podatkov v postopku po ZZavar, v obravnavanem primeru 
pravno irelevantne. Ravno tako za postopek odločanja o dostopu do informacij javnega značaja niso 
pravno relevantne določbe Direktive 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 11. 2002 o 
življenjskem zavarovanju. Pooblaščenec v izogib nesporazumom pojasnjuje, da se strinja s trditvami 
organa, da sta ZZavar in navedena direktiva zavezujoča za organ, vendar pa je pri tem treba poudariti, da 
mora organ v vsakem posamičnem postopku uporabiti predpis, ki ta postopek ureja. V konkretnem 
primeru gre za postopek z zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, ki ga ureja ZDIJZ, na 
podlagi katerega lahko organ zavrne dostop do zahtevanega dokumenta le iz razlogov, ki jih določa 
ZDIJZ. Tako je organ dolžan varovati zaupne podatke na ta način, da jih opredeli kot eno izmed izjem od 
prostega dostopa iz 6. člena ZDIJZ, ki so podrobneje pojasnjene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe. 
Dejstvo, da je določen podatek varovan na podlagi drugih predpisov (npr. ZZavar ali Direktiva 
2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 11. 2002 o življenjskem zavarovanju) lahko služi le 
kot dodaten argument pri utemeljevanju izjem iz ZDIJZ. Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec v 
nadaljevanju obrazložitve te odločbe presojal, ali zahtevana dokumentacija vsebuje kakšno izmed izjem, 
določenih v ZDIJZ. 
 
5. Presoja izjem od prostega dostopa  

 
Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca, če ugotovi, da zahtevani podatek oz. dokument 
predstavlja katerokoli izmed izjem od prostega dostopa, ki so določene v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. 
Navedeni odstavek ZDIJZ taksativno določa enajst izjem, ko lahko organ prosilcu zavrne dostop do 
zahtevane informacije.  
 
Pooblaščenec na tem mestu opozarja, da zgolj splošno in abstraktno sklicevanje na izjeme ne zadošča in 
da dokazno breme o tem, da so določene informacije izvzete iz prostega dostopa, nosi organ zavezanec. 
Načelo prostega dostopa namreč vzpostavlja pravno domnevo, po kateri so vsakomur dostopne vse 
informacije javnega značaja vseh zavezancev. Iz tega sledi, da je na zavezancu tako breme zatrjevanja, 
kot tudi breme dokazovanja izjem. Če zavezanec ne dokaže, da gre za izjemo iz 6. člena ZDIJZ, je v 
dvomu potrebno zahtevi za dostop do informacije ugoditi. S tega vidika je argumentacija organa v 
izpodbijani odločbi povsem nezadostna, ker organ v obrazložitvi zelo pomanjkljivo utemeljil zatrjevani 
izjemi. Pooblaščenec pri tem pojasnjuje tudi, da dejstvo, ki ga v izpodbijani odločbi poudarja organ, da 
prosilec v obravnavanem postopku ni bil udeleženec, pri presoji, ali gre za prosto dostopno informacijo 
javnega značaja, ni relevantno. Kot že rečeno, se pri tem vselej presoja z vidika »erga omnes«, kar 
pomeni, da če ima določena informacija status prosto dostopne informacije javnega značaja, ima ta 
učinek za vse, ne glede na status, položaj oziroma interes prosilca. 
 
Pooblaščenec je zato moral v nadaljevanju presoditi, ali gre za prosto dostopne informacije ali pa je 
podana katerakoli izmed izjem od prostega dostopa.  
 
5.1.  Izjema po 7. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Organ se je v izpodbijani odločbi skliceval na obstoj izjeme iz 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, iz 
katere izhaja, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na 
podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo 
njegovi izvedbi. V tem primeru govorimo o izjemi varstva upravnih postopkov. Za obstoj te izjeme morata 
biti kumulativno izpolnjena dva pogoja: 

1. zveza z upravnim postopkom in 
2. škodljiv vpliv na izvedbo upravnega postopka. 

 
Upravni postopek je vrsta pravno urejenega postopka kot celote (zaporedja) procesnih dejanj, s ciljem 
oblikovati neko upravno pravno razmerje, tj. razmerje na področju upravnega prava. Za to razmerje je 
značilno,  da je v razmerju med državo, lokalnimi skupnostmi in nosilci javnih pooblastil na eni strani ter 
strankami (fizične in pravne osebe) na drugi strani, prisoten javni interes. Pri odločanju v upravnih 
zadevah organ odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih strank. Temeljni predpis, ki ureja 
upravni postopek, je ZUP. Poleg tega poznamo na posameznih upravnih področjih posebne predpise, ki 
postopkovno materijo urejajo drugače; glede vprašanj, ki niso posebej urejena, pa veljajo določbe ZUP 
(razmerje subsidiarnosti).  
 
Dokument, ki je predmet zahteve prosilca, je nastal pri organu v okviru postopka nadzora z opravljanjem 
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pregleda poslovanja zavarovalne delniške družbe in družbe za vzajemno zavarovanje (v nadaljevanju 
nadzor), za katerega je organ pristojen na podlagi določb ZZavar. 185. člen ZZavar predstavlja pravno 
podlago za izdajo odločbe o izredni upravi, ki se lahko izreče kot eden izmed ukrepov nadzora, za 
izrekanje katerih je pristojen organ (307. člen ZZavar). Pravno podlago za nastanek v obravnavanem 
primeru zahtevanega dokumenta pa sicer predstavlja ZUP, ki ureja splošni upravni postopek in se v 
postopku odločanja organa uporablja subsidiarno, kot to določa drugi odstavek 266. člena ZZavar. V 
obravnavanem primeru torej organ vodil postopek nadzora kot poseben upravni postopek, pri čemer je 
izdal odločbo o izredni upravi, ki je predmet zahteve prosilca. Navedeno pomeni, da je zahtevani 
dokument nedvomno sestavljen izključno zaradi upravnega postopka v smislu obravnavane določbe 
ZDIJZ, iz česar izhaja, da je prvi pogoj za opredelitev izjeme od prostega dostopa do informacij javnega 
značaja iz 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ izpolnjen. 
 
Drugi pogoj za  opredelitev te izjeme predvideva uporabo škodnega testa, saj določa, da se sme zahtevo 
za dostop do informacij javnega značaja zavrniti le, če bi njihovo razkritje škodovalo izvedbi tega 
postopka, pri čemer je organ, ki zahtevo zavrne, tisti, ki mora nastanek škode izkazati za verjetno. Ker je 
po zakonu edina upoštevanja vredna škodna posledica škoda, ki lahko nastane za izvedbo upravnega 
postopka, a contrario to pomeni, da po njegovem dokončanju dostopa do informacij ni več možno zavrniti 
iz tega razloga in bi morali biti javnosti načeloma dostopni vsi dokumenti in vse informacije iz takšnega 
postopka (več v doktorski disertaciji dr. Urške Prepeluh, Pravica dostopa do informacij javnega značaja, 
Ljubljana, september 2004, str. 264 - 265).  
 
Navedeno pomeni, da mora organ v vsakem primeru posebej pretehtati, ali bi razkritje neke informacije 
škodovalo izvedbi samega postopka. Te določbe se torej ne sme tolmačiti tako, da se dostop do 
podatkov, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka, a priori zavrne, temveč je 
potrebno pretehtati možnost odobritve dostopa in morebitne škodljive posledice za postopek, ki bi nastale 
z razkritjem dokumenta. Če škodni test pripelje do ugotovitve, da razkritje podatka ne bo škodovalo 
izvedbi postopka, potem ni pravne podlage za zavrnitev dostopa do informacije javnega značaja. Iz 
obveznosti vsakokratne uporabe škodnega testa torej izhaja logična posledica, da se dostop do nekega 
dokumenta na podlagi 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ lahko v celoti zavrne zgolj v času, ko 
upravni postopek še traja, saj razkritje podatka, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi postopka, ki je že 
končan, ne more škodovati izvedbi postopka. Pooblaščenec je zato najprej ugotavljal, ali je obravnavani 
upravni postopek še vedno v teku. 
 
Poseben upravni postopek nadzora, ki ga izvaja organ, je sestavljen iz zaporedja procesnih dejanj, s 
ciljem oblikovati upravno pravno razmerje med organom in Vzajemno kot posledico opravljanja pregleda 
poslovanja Vzajemne. 11. poglavje ZZavar ureja postopek nadzora organa nad zavarovalnicami. V 
obravnavanem primeru je treba iz tega poglavja ZZavar omeniti 3. točko 173. člena ZZavar, ki določa, da 
organ opravlja nadzor nad zavarovalnicami z izrekanjem ukrepov nadzora po ZZavar. 178. člen ZZavar v 
4. točki kot enega izmed ukrepov nadzora nad zavarovalnico po ZZavar navaja izredno upravo. Ta ukrep 
je bolj podrobno urejen v 11.3.4. poglavju ZZavar. Z odločbo o izredni upravi organ določi rok trajanja 
izredne uprave, ki ne sme biti daljši od enega leta (drugi odstavek 185. člena ZZavar). Z odločbo o izredni 
upravi organ imenuje dva ali več izrednih upraviteljev, ki so člani izredne uprave zavarovalnice, in določi 
vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni izredni upravitelj (186. člen ZZavar). Organ ima pravico 
dajati izrednemu upravitelju navodila za vodenje poslov zavarovalnice, ki so zanj obvezna (drugi odstavek 
188. člena ZZavar). 190. člen ZZavar določa, da mora izredna uprava najmanj vsake tri mesece izdelati 
in izročiti organu poročilo o finančnem stanju in pogojih poslovanja zavarovalnice v izredni upravi. Izredna 
uprava mora v devetih mesecih po imenovanju organu izročiti poročilo o finančnem stanju in pogojih 
poslovanja zavarovalnice v izredni upravi, skupaj z oceno ekonomske stabilnosti zavarovalnice in 
možnosti za nadaljnje poslovanje zavarovalnice, ki vključuje: 

1. oceno in posledice prevzemanja izgub zavarovalnice s strani delničarjev zavarovalnice; 
možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub zavarovalnice;  

2. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti zavarovalnice; 
3. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav zavarovalnice, vključno s prenosom 

zavarovalnih pogodb, z oceno stroškov izvedbe teh ukrepov; 
4. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja zavarovalnice. 

 
Organ mora najmanj enkrat na tri mesece oceniti rezultate izredne uprave, kot to določa prvi odstavek 
192. člena ZZavar. Organ mora sprejeti končno oceno rezultatov izredne uprave najkasneje v treh 
mesecih po prejemu poročila iz drugega odstavka 190. člena ZZavar. Končno oceno sprejme senat z 
izdajo odločbe iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena. Tretji odstavek 192. člena ZZavar 
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določa, da mora organ, če oceni, da se je v času trajanja izredne uprave izboljšalo finančno stanje 
zavarovalnice tako, da je zavarovalnica dosegla minimalni kapital iz 110. oziroma 111. člena ZZavar in 
redno izpolnjuje svoje dospele obveznosti, izdati odločbo o prenehanju izredne uprave in odpoklicu 
izrednih upraviteljev. Četrti odstavek 192. člena ZZavar določa, da organ, če oceni, da se v času trajanja 
izredne uprave finančno stanje zavarovalnice ni izboljšalo tako, da bi zavarovalnica dosegla minimalni 
kapital iz 110. oziroma 111. člena Zzavar oziroma da bi bila sposobno tekoče izpolnjevati dospele 
obveznosti, izda odločbo o začetku likvidacije oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja 
zavarovalnice. Peti odstavek 192. člena ZZavar določa, da organ lahko v primeru iz prejšnjega odstavka 
izda tudi odločbo o podaljšanju izredne uprave za največ šest mesecev, če ni pogojev za začetek stečaja 
zavarovalnice in če organ oceni, da bo zavarovalnica v nadaljnjih šestih mesecih lahko dosegla minimalni 
kapital iz 110. oziroma 111. člena ZZavar.  
 
Iz vseh navedenih določb ZZavar, ki urejajo postopek izvajanja izredne uprave kot enega izmed ukrepov 
nadzora, izhaja, da se ta ukrep in s tem ta upravni postopek, konča, ko senat organa sprejme končno 
oceno z izdajo odločbe iz tretjega, četrtega ali petega odstavka 192. člena ZZavar, s katero se konča 
mandat izredne uprave. Odločba o izredni upravi, ki jo zahteva prosilec v obravnavanem primeru, je torej 
le eno izmed vmesnih dejanj v postopku nadzora, nikakor pa ne predstavlja zaključka nadzora oz. konca 
upravnega postopka. Le- ta se namreč nadaljuje z nalogo organa, da v času izredne uprave ocenjuje 
rezultate izredne uprave in nato sprejme končno oceno z izdajo ustrezne odločbe. Pooblaščenec se 
strinja z navedbo organa v dopisu, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 2010, iz katere izhaja, da je 
potrebno glede na specifičnost samega postopka nadzora, ki se nadaljuje s postavitvijo izredne uprave, 
šteti, da je postopek nadzora nad zavarovalnico končan šele potem, ko izredna uprava konča svoj 
mandat. Glede na to, da v obravnavanem primeru ni bila izdana nobena izmed odločb iz tretjega, četrtega 
ali petega odstavka 192. člena  ZZavar, poleg tega pa se tudi še ni iztekel devet mesečni mandat izredne 
uprave, je Pooblaščenec ugotovil, da je postopek nadzora v obravnavanem primeru še vedno v teku. 
 
V nadaljevanju je Pooblaščenec presojal, ali je izpolnjen tudi pogoj potencialne škodljivosti. Pri tem je 
ugotavljal, ali obstojijo razumni razlogi, da bi razkritje zahtevanega dokumenta lahko škodljivo vplivalo na 
izvedbo postopka nadzora. Ogrožen mora biti namreč sam upravni postopek, da lahko govorimo o 
obstoju izjeme, zato se pri tej presoji ne spuščamo v vprašanje škode, ki bi lahko nastala subjektom, 
navedenim v zahtevanem dokumentu, ali drugim postopkom (npr.  kazenski ali odškodninski postopek), ki 
bi morebiti lahko sledili nadzoru, ki ga izvaja organ nad zavarovalnico. Organ je v izpodbijani odločbi zelo 
pomanjkljivo konkretiziral, kakšen škodljiv vpliv bi za obravnavani postopek nadzora imelo razkritje 
odločbe o izredni upravi, št. 40109-1784/09-37 z dne 23. 10. 2009. Pooblaščenec se je zato pri presoji 
škodljivosti razkritja zahtevanega dokumenta za postopek nadzora oprl zlasti na navedbe organa na 
ogledu in camera ter v dopisu, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 2010, s katerimi je organ ta vpliv bolj 
konkretno pojasnjeval.  
 
Organ je v tistem delu postopka nadzora, ki ga je izvedel pred postavitvijo izredne uprave, pridobil in 
obdelal številne informacije, ki se nanašajo na delo in poslovanje Vzajemne ter se do njih opredelil v 
odločbi o izredni upravi. Odločba o izredni upravi zato vsebuje eksemplarično navedene ključne razloge, 
s katerimi je organ utemeljil najstrožji ukrep nadzora, tj. podatke o dejanskem stanju, ugotovljenem v 
postopku nadzora, na katerem temelji celotna obrazložitev odločbe. Posledično zahtevana odločba 
vsebuje tudi podatke o poteku nadaljnjega postopka nadzora, tj. neke vrste usmeritve za delo izredne 
uprave. Vsi ti podatki so bistvenega pomena za nadaljnje ugotavljanje dejanskega stanja in za ukrepanje 
izredne uprave in organa v prihodnje. Iz zahtevane odločbe je, upoštevaje ugotovljeno dejansko stanje, 
mogoče razbrati, na kakšen način je izredna uprava dolžna zagotoviti organizacijo sistema notranjih 
kontrol in njegovo delovanje ter pregledati in urediti poslovanje Vzajemne na način, da bo za zavarovance 
varno in da bo upravljanje skladno z načeli vzajemnosti in določili zakona. Izredna uprava je dolžna v 
svojem mandatu tudi podrobno revidirati in analizirati dosedanje poslovanje Vzajemne na številnih 
področjih dosedanjega spornega poslovanja Vzajemne s strani tedanje uprave in nadzornega sveta 
Vzajemne. Eden izmed namenov postopka nadzora je tudi odločitev o sprožitvi ustreznih odškodninskih 
in morebitnih kazenskih postopkov zoper tedanje člane uprave in nadzornega sveta Vzajemne, o čemer 
bo izredna uprava odločila na podlagi končanega postopka revizije poslovanja in ugotovljenih 
nepravilnosti. V zahtevani odločbi se torej nahajajo številni konkretni podatki, ki so izjemnega pomena za 
izvedbo nalog izredne uprave, ki jih je mogoče izvesti le, če se ugotovi resnično dejansko stanje, 
povezano s spornim poslovanjem tedanje uprave in nadzornega sveta Vzajemne. Če bi se javnost 
seznanila s temi konkretnimi podatki, bi bilo ovirano učinkovito delo izredne uprave in posledično 
organa, ker bi subjekti, ki so predmet nadzora, lahko vplivali na spremembo dejanskega stanja, ki se v 
postopku nadzora pregleduje in ureja ter na ta način prikrili nepravilnosti, ki so v preteklosti nastale pri 
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poslovanju Vzajemne. Pooblaščenec namreč ne vidi razumnih razlogov, da ne bi sledil navedbam 
organa v dopisu, št. 40122-347/10-3,37 z dne 23. 2. 2010, iz katerih izhaja, da se je organ odločil za 
najstrožji ukrep nadzora (postavitev izredne uprave) tudi zaradi izigravanja postopkov nadzora s strani 
odgovornih posameznikov Vzajemne, ker je le na takšen način omogočen popoln nadzor in revizija 
celotnega poslovanja Vzajemne, pri čemer pa je moral organ v odločbi o izredni upravi navesti ključne 
razloge za takšno odločitev. Seznanitev določenih subjektov s temi razlogi bi ogrozila učinkovito delo 
izredne uprave. Neučinkovito delo izredne uprave pa bi pomenilo škodo za celoten postopek nadzora, 
ker namena nadzora (zagotoviti za zavarovance varno poslovanje Vzajemne in upravljanje le-te, 
skladno z načeli vzajemnosti in določili zakona) na ta način sploh ne bi bilo mogoče doseči. 
Pooblaščenec se strinja s trditvijo organa, da bi javno razkritje dokumentov in ravnanj, opisanih v 
zahtevani odločbi, škodilo nadaljnjim revizijskim in preiskovalnim postopkom v tej zvezi, ki se 
nadaljujejo in še potekajo ter sta zanje zadolžena izredna uprava in organ.  
 
Na podlagi vsega navedenega je Pooblaščenec zaključil, da so razlogi organa, s katerimi zatrjuje, da je 
v interesu samega postopka nadzora, da podatki, vsebovani v zahtevani odločbi, v času trajanja ukrepa 
izredne uprave ostanejo javnosti nedostopni, povsem utemeljeni, ker sta izpolnjena oba pogoja, ki 
morata biti podana, da lahko govorimo o izjemi varstva upravnih postopkov iz 7. točke prvega odstavka 
6. člena ZDIJZ. Vendar pa je treba opozoriti, da to ne velja za vse podatke, ki so navedeni v zahtevani 
odločbi. Pooblaščenec se namreč ne strinja s stališčem organa, da ni mogoč delni dostop do zahtevane 
informacije javnega značaja, kar je pojasnjeno v nadaljevanju obrazložitve te odločbe. 
 
Po preučitvi vsebine zahtevane odločbe Pooblaščenec ugotavlja, da celotne vsebine zahtevanega 
dokumenta ni mogoče opredeliti kot izjemo iz 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Zahtevana 
odločba namreč poleg ugotovljenega dejanskega stanja in usmeritev za nadaljnji potek postopka 
nadzora, ki se nahajajo v točkah 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. in 1.7. izreka zahtevane odločbe, v točkah 
A., »Ad. 1.1. do 1.5.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi iz točke II 1.1. do 1.5.«, »Ad. 1.6. 
do 1.7.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi iz točke II 1.6. do 1.7« in »Odgovori senata 
Agencije na navedbe v Izjavi glede nezakonitosti ukrepa izredne uprave« obrazložitve zahtevane 
odločbe, vsebuje tudi naslednje podatke, glede katerih pa drugi pogoj (škodljiv vpliv razkritja podatkov na 
izvedbo upravnega postopka) za obstoj izjeme iz 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ po prepričanju 
Pooblaščenca ni podan:  

- člani senata organa, ki je izdal zahtevano odločbo, ter oseba, ki je vodila postopek (uvod 
zahtevane odločbe in podpisi na koncu zahtevane odločbe); 

- pravne podlage za sprejem zahtevane odločbe v uvodu zahtevane odločbe; 
- član uprave Vzajemne, ki zastopa Vzajemno (uvod zahtevane odločbe); 
- splošna ugotovitev senata organa (1.8. točka izreka in točka Ad.1.8 obrazložitve zahtevane 

odločbe); 
- člana izredne uprave in njuna pooblastila (2. točka izreka in točka Ad. 2 obrazložitve zahtevane 

odločbe in odredba za vročitev);  
- navodilo za vložitev predloga za vpis podatkov v sodni register (3. točka izreka in točka Ad. 3 

obrazložitve zahtevane odločbe); 
- pojasnilo o prenehanju vseh pristojnosti in pooblastil članom uprave in nadzornega sveta (4. 

točka izreka in točka Ad. 4 obrazložitve zahtevane odločbe); 
- splošno navodilo izredni upravi (5. točka izreka in točka Ad. 5 obrazložitve zahtevane odločbe); 
- navodilo strokovnemu svetu organa o sklicu skupščine (6. točka izreka in točka Ad. 6 obrazložitve 

zahtevane odločbe); 
- navedba pavšalnega nadomestila stroškov postopka (7. točka izreka in točka Ad. 7 obrazložitve 

zahtevane odločbe); 
- povzemanje relevantnih določb ZZavar in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 

42/2006 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGD-1), (točka Ad. 1 obrazložitve 
zahtevane odločbe); 

- pouk o pravnem sredstvu. 
 
Upoštevaje vse navedeno je Pooblaščenec zaključil, da so v zahtevanem dokumentu podatki, ki 
predstavljajo izjemo od prostega dostopa do informacij javnega značaja po 7. točki prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ, le naslednji podatki: 

- celotno besedilo v točkah 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. in 1.7. izreka zahtevane odločbe; 
- celotno besedilo  v točkah A., »Ad. 1.1. do 1.5.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi 

iz točke II 1.1. do 1.5.«, »Ad. 1.6. do 1.7.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi iz 
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točke II 1.6. do 1.7« in »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi glede nezakonitosti ukrepa 
izredne uprave« obrazložitve zahtevane odločbe. 

 
5.2. Izjema po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Organ se je v izpodbijani odločbi skliceval tudi na izjemo od prostega dostopa do informacij javnega 
značaja po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, vendar tudi v tem delu argumentacija organa v 
izpodbijani odločbi ni zadostna, saj organ te izjeme ni ustrezno utemeljil. Poleg tega v postopek ni pozval 
Vzajemne, na katero naj bi se nanašali podatki, ki jih je organ opredelil kot poslovno skrivnost. 
Pooblaščenec je zato z dopisom, št. 090-18/2010/5 dne 8. 3. 2010, Vzajemno pozval, da v roku osmih dni 
od prejema dopisa prijavi stransko udeležbo v postopku, vendar se slednja na poziv Pooblaščenca do 
izdaje odločbe ni odzvala.  
 
Določbe o poslovni skrivnosti so opredeljene v 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1. 
39. člen ZGD-1 v prvem odstavku določa, da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako 
določi družba s pisnim sklepom. Nadalje drugi odstavek 39. člena ZGD-1 določa, da se za poslovno 
skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi družbi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 
nepooblaščena oseba.  Iz tretjega odstavka 39. člena ZGD-1 obenem izhaja, da se za poslovno skrivnost 
ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. 
 
ZGD-1 tako loči dva kriterija, subjektivnega in objektivnega, glede na to, na kakšni podlagi je 
prepovedano razkritje poslovne skrivnosti. 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 k prvemu odstavku 39. 
člena). S pisnim sklepom mora družba določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost 
oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1). 
 
Podatki, ki niso označeni kot zaupni po prvem odstavku 39. člena ZGD-1, lahko uživajo varstvo le ob 
predpostavkah iz drugega odstavka 39. člena ZGD-1, kjer je opredeljen objektivni kriterij za določanje 
poslovne skrivnosti. V tem primeru ni potrebno, da bi bila poslovna skrivnost v kakršnemkoli aktu izrecno 
navedena, ampak je odločilna sama vsebina podatka. Za obstoj poslovne skrivnosti po drugem odstavku 
39. člena ZGD-1 morata biti torej izpolnjeni dve merili: da je potreba po varstvu »očitna« in da bi z 
razkritjem nastala »občutna škoda«. 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, 39. člen, str. 194 do 196). 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. 
 
Pooblaščenec je obstoj izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ presojal le za podatke iz 
zahtevanega dokumenta, ki skladno z obrazložitvijo v prejšnji točki obrazložitve te odločbe ne 
predstavljajo izjeme po 7. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Prosilec namreč že na podlagi navedene 
izjeme nima pravice dostopa do preostalih podatkov, zato ni potrebno ugotavljati, ali je glede nedostopnih 
podatkov podana še kakšna druga izjema od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Na podlagi 
navedenega je Pooblaščenec po pregledu zahtevanega dokumenta ugotovil, da podatki, ki so predmet 
presoje v tem delu pritožbenega postopka, ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev, na podlagi katerih bi 
jih bilo mogoče opredeliti kot poslovno skrivnost po 39. členu ZGD-1. Podatki v zahtevanem dokumentu 
namreč niso z ničemer označeni kot zaupni, zaradi česar subjektivni kriterij ni izpolnjen. Ravno tako pa 
teh podatkov ni mogoče opredeliti kot poslovno skrivnost na podlagi objektivnega kriterija, ker glede 
slednjih po oceni Pooblaščenca niti ni prisotna očitna potreba po varstvu niti z njihovim razkritjem ne bi 
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nastala občutna škoda Vzajemni. Podatki o članih izredne uprave in o tem, kdo izvršuje pristojnosti 
nadzornega sveta, so javno objavljeni v skladu z določbami Zakona o poslovnem registru Slovenije 
(Uradni list RS št. 49/2006; v nadaljevanju ZPRS-1), zato seznanitev javnosti s tem delom zahtevane 
odločbe nikakor ne  more škoditi konkurenčnemu položaju Vzajemne. Ravno tako ne more škodovati 
konkurenčnemu položaju Vzajemne razkritje splošnih podatkov o nalogah izredne uprave in strokovnega 
sveta organa ter podatka o višini nadomestila stroškov postopka nadzora. Takšno stališče Pooblaščenca 
potrjuje tudi dejstvo, da Vzajemna, ki je subjekt, katerega poslovna skrivnost naj bi se po mnenju organa 
varovala, na poziv Pooblaščenca, št. 090-18/2010/5 dne 8. 3. 2010, sploh ni odgovorila, iz česar je 
mogoče sklepati, da tudi po mnenju Vzajemne zahtevana odločba ne vsebuje  podatkov, katerih razkritje 
bi povzročilo občutno škodo. Navedbe organa, da je poslovna skrivnost Vzajemne opredeljena v Statutu 
Vzajemne, so v obravnavanem primeru pravno irelevantne, saj podatkov, ki so predmet presoje v tej točki 
obrazložitve te odločbe, ni mogoče opredeliti kot poslovno tajnost, kot jo opredeljuje 57. člen navedenega 
Statuta.   
 
Pooblaščenec je na podlagi argumentov, podanih v prejšnjih odstavkih, zaključil, da izjema po 2. točki 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v obravnavanem primeru ni izkazana.  
 
5.3. Izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Ob vpogledu v zahtevani dokument je Pooblaščenec ugotovil, da so med podatki, ki skladno z 
obrazložitvijo v točki 5.1. obrazložitve te odločbe ne predstavljajo izjeme po 7. točki prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ, tudi osebni podatki. Pooblaščenec je zato v pritožbenem postopku presojal, ali je v tem delu 
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 Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - UBP; v nadaljevanju ZVOP-1). 
 
Po določilu 1. točke prvega odstavka 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša 
na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa mora biti določena ali določljiva 
fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je oseba določljiva, če se jo lahko 
neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno 
identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali 
ne zahteva veliko časa. ZVOP-1 ne varuje osebnih podatkov na splošno, ampak omogoča le 
preprečevanje neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo 
posameznikov.  
 
Pooblaščenec ugotavlja, da so v obravnavanem delu zahtevane odločbe osebni podatki v smislu 6. člena 
ZVOP-1 imena in priimki članov senata organa, ime in priimek zastopnika Vzajemne, ime, priimek, rojstni 
datum in naslov obeh članov izredne uprave, ime in priimek osebe, ki je vodila postopek. 
 
Ker razkritje osebnega podatka, skladno s 3. točko 6. člena ZVOP-1, predstavlja obdelavo 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. 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. 
 
Iz določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da nima vsak osebni podatek hkrati statusa t.i. 
varovanega osebnega podatka, kar pomeni, da je razkritje osebnega podatka v določenih primerih lahko 
dopustno. Razkritje osebnega podatka je tako lahko dopustno v okviru izvrševanja pravice do dostopa do 
informacij javnega značaja. Prva alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ tako določa, da se, ne glede na 
podano izjemo po 3. točki 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 uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter 
v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. 
Upoštevaje vsebino obravnavanega dokumenta, izjeme iz 1. in iz 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena 
ZDIJZ v obravnavanem primeru ne pridejo v poštev. Pooblaščenec pa ugotavlja, da osebni podatki, 
povezani z opravljanjem z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca (imena  
in priimki članov senata organa in posameznika, ki je vodil postopek), ki so navedeni v obravnavanem 
dokumentu, niso varovani osebni podatki. Po določbi 1. člena ZJU je javni uslužbenec posameznik, ki 
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sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor so v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZJU 
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 
javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna 
ali proračuna lokalne skupnosti. Oseba, zaposlena v javnem sektorju, ima torej bistveno zmanjšano 
pričakovanje zasebnosti zaradi načela odprtosti, ki terja transparentno delovanje organa s ciljem čim 
večje udeležbe državljanov pri izvajanju oblasti. Glede dostopa do osebnih podatkov javnih uslužbencev, 
Pooblaščenec pojasnjuje tudi, da v skladu z doktrino pričakovane zasebnosti, ki jo je leta 1997 prevzelo 
tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v primerih Halford v. Združeno kraljestvo (25. 6. 1997, 
Reports, 1997-III) in Copland v. Združeno kraljestvo (3. 4. 2007, Appl. No. 62617/00), nato pa še Ustavno 
sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-25/95, javni uslužbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti 
glede svojega imena, naziva, položaja, plače, službenega naslova in tistih delov iz uspešne prijave na 
delovno mesto, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za določeno delovno mesto. Na teh podlagah 
temelji tudi določba tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki jo je potrebno uporabiti tudi v obravnavanem 
primeru in posledično prosilcu omogočiti dostop do imen in priimkov članov senata organa in 
posameznika, ki je vodil postopek.  
 
Glede imena in priimka zastopnika Vzajemne ter imen, priimkov in naslovov članov izredne uprave je 
Pooblaščenec ugotovil, da ne predstavljajo varovanih osebnih podatkov, ker gre za osebne podatke, ki so 
javni že po ZPRS-1 in Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/2007-UPB in 93/2007). 
 
Glede rojstnih datumov članov izredne uprave v obravnavanem dokumentu je Pooblaščenec ugotovil, da 
predstavljata varovana osebna podatka, ker za njuno razkritje ni podana pravna podlaga v smislu 9. člena 
ZVOP-1. Ti podatki morajo ostati varovani v skladu z načelom sorazmernosti obdelave osebnih podatkov 
(3. člen ZVOP-1-UPB1), ker niso nujno potrebni za uresničevanje načela javnosti. Rojstna datuma članov 
izredne uprave sta zato po svoji vsebini izjema od prosto dostopnih informacij in jih je organ dolžan v 
skladu s pravilom delnega dostopa izbrisati oz. prikriti na zahtevanem dokumentu, kot bo to podrobneje 
določeno v točki 5. 4. obrazložitve te odločbe. 
 
5.4. Institut delnega dostopa 
 
Glede na ugotovljen obstoj izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja iz 3. in 7. točke 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v zvezi z zahtevanim dokumentom je Pooblaščenec v pritožbenem 
postopku presojal, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa in prosilcu omogočiti delni dostop do 
zahtevanega dokumenta. 
 
Institut delnega dostopa je urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, da v kolikor dokument ali njegov del le 
delno vsebuje informacije iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (npr. izjema varstva upravnih postopkov ali 
izjema varstva osebnih podatkov) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo 
zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino 
preostalega dela dokumenta. To v povezavi z načelom odprtosti delovanja javnih organov, ki je 
opredeljen v 2. členu ZDIJZ, pomeni, da je dolžnost organa, da mora institut delnega dostopa uporabiti 
vedno, razen če to po kriterijih 21. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007; v nadaljevanju Uredba) ne bi bilo izvedljivo oziroma, ko 
(in če) delno razkritje ne bi ogrozilo zaupnosti varovanih informacij. 16. člen Uredbe določa, da če 
dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, se šteje, da jih je mogoče izločiti iz 
dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno 
prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki; zbrisati, kodirati, blokirati, 
omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki (prvi odstavek). Ne 
glede na zapisano se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če je bilo tako izločeno 
informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu (drugi odstavek). 
 
Pooblaščenec pritrjuje pritožbeni navedbi prosilca, da je le-ta upravičen do delnega dostopa do 
zahtevanega dokumenta, ker ocenjuje, da je v obravnavanem primeru z institutom delnega dostopa 
mogoče omogočiti dostop do zahtevanih dokumentov, ne da bi s tem ogrozili zaupnost podatkov, ki so 
opredeljeni kot izjema od prostega dostopa. S prekritjem podatkov na način, kot izhaja iz izreka te 
odločbe, ostanejo podatki, za katere je to glede na določbe ZDIJZ potrebno, javnosti nedostopni. 
 
Skladno z navedenim in upoštevaje obrazložitev v predhodnih točkah mora organ v obravnavanem 
primeru pred posredovanjem zahtevane odločbe o izredni upravi, št. 40109-1784/09-37 z dne 23. 10. 
2009, prosilcu prekriti naslednje podatke : 
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- celotno besedilo v točkah 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., in 1.7. izreka; 
- celotno besedilo v točkah A., »Ad. 1.1. do 1.5.«, »Odgovori senata Agencije na navedbe 

v Izjavi iz točke II 1.1. do 1.5.«, »Ad. 1.6. do 1.7.«, »Odgovori senata Agencije na 
navedbe v Izjavi iz točke II 1.6. do 1.7« in »Odgovori senata Agencije na navedbe v Izjavi 
glede nezakonitosti ukrepa izredne uprave« obrazložitve zahtevane odločbe; 

- datuma rojstva članov izredne uprave v 2. točki izreka.  
 

6. Zaključek 
 

Iz obrazložitve te odločbe izhaja, da je organ na prvi stopnji zmotno presodil dokaze, iz ugotovljenih 
dejstev napravil napačen sklep glede dejanskega stanja in napačno uporabil materialno pravo, zato je 
Pooblaščenec pritožbi prosilca ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo organa 
odpravil in sam rešil zadevo tako, kot izhaja iz izreka te odločbe. 
  
Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 
 
Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - 
uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne 
takse.  
 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Upravni spor se sproži 
s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba 
se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za 
dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh 
izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 
 
 
Postopek vodila :       Informacijski pooblaščenec            
Jasna Rupnik, univ. dipl. prav.,           Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 
svetovalka Pooblaščenca       pooblaščenka 
                  
 
 
                                                                     
                                                                                                          

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200742&stevilka=2287
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO5170.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO5170.html

