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Številka: 090-184/2012/35 

Datum: 29. 5. 2013 

 

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 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o 

Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51-07 – 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, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o 

pritoţbi Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, 

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), ki ga zastopa Odvetniška druţba Gričar, o.p., 

d.o.o. Šutna 52, 1240 Kamnik, z dne 20. 01. 2011 zoper odločbo Agencije za pošto in elektronske 

komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju organ) št. 090-59/2011/42 z 

dne 31. 05. 2012, izdaja naslednjo  

 

 

O D L O Č B O: 

 

1. Pritoţbi prosilca z dne 19. 6. 2012, zoper odločbo št. 090-59/2011/42, z dne 31. 5. 2012, se delno ugodi 

in se izpodbijana odločba delno odpravi, in sicer v delu, ki se nanaša na podatke o številu kabelskih, 

internetnih oz. satelitskih priključkov v letu 2009 za gospodarske subjekte AMIS, d.o.o., ARIO d.o.o., 

AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, d.o.o., BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., 

CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS ČRNA NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., 

Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., Freenet d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA 

TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA d.o.o., KRS Šoštanj, d.o.o., KTV ORMOŢ, KTV Ravne d.o.o., 

LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, d.o.o., NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za 

informatiko in storitve d.o.o., POLANS, telekomunikacijske storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., 

SISTEM - TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET d.o.o., TELE TV, komunikacijski 

engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Total TV d.o.o. ter Zavod za razvoj KS 

televizijskega sistema Kamnik, in se odloči: 

- Organ mora prosilcu v roku 31 dni od prejema te odločbe posredovati podatke o številu kabelskih, 

internetnih oz. satelitskih priključkov v tretjem četrtletju 2011, za gospodarske subjekte: AMIS, d.o.o., 

ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, d.o.o., BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične 

komunikacije d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS ČRNA NA 

KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., Freenet 

d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA d.o.o., KRS Šoštanj, d.o.o., 

KTV ORMOŢ, KTV Ravne d.o.o., LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, d.o.o., 

NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, telekomunikacijske 

storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., SISTEM - TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET 

d.o.o., TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., 

Total TV d.o.o. ter Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik. 

 

2. V preostalem delu se pritoţba prosilca zavrne.  

 

3. V  postopku reševanja pritoţbe niso nastali posebni stroški. 

 

 

O B R A Z L O Ţ I T E V: 

 

Prosilec je dne 18. 11. 2011 pri organu vloţil zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, v kateri je 

zahteval: 
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- seznam vseh kabelskih operaterjev oz. operaterjev s storitvijo prenosa radijskih ali/in televizijskih signalov po 

kabelskem omreţju in navezujoč na ta seznam tudi podatke o številu kabelskih priključkov na posameznega 

kabelskega operaterja; 

- seznam vseh IP operaterjev oz. operaterjev s storitvijo ozkopasovnega in/ali širokopasovnega dostopa do 

interneta in navezujoč na ta seznam tudi podatke o številu internetnih priključkov na posameznega IP 

operaterja; 

- seznam vseh operaterjev s storitvijo prenosa radijskih ali/in televizijskih signalov preko satelitskih sistemov in 

navezujoč na ta seznam tudi podatke o številu satelitskih priključkov na posameznega operaterja 

satelitskega sistema. 

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo št. 090-59/2011-3, z dne 8. 12. 2011, s katero je zahtevo delno 

zavrnil, in sicer v delu, kjer število priključkov, ki jih imajo posamezni operaterji, predstavlja poslovno skrivnost. 

Organ je prosilcu posredoval sezname vseh operaterjev s storitvijo prenosa radijskih ali/in televizijskih signalov 

po kabelskem omreţju ali preko satelitskih sistemov ter seznam vseh IP operaterjev oz. operaterjev s storitvijo 

ozkopasovnega in/ali širokopasovnega dostopa do interneta. Hkrati je organ posredoval tudi preglednico s 

številom priključkov tistih operaterjev, ki podatka o številu priključkov niso označili za poslovno skrivnost.  

 

Prosilec se je zoper odločbo organa pritoţil. Organ po prejemu pritoţbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo 

odločbo, zato jo je na podlagi 245. člena ZUP, z dopisom, št. 090-59/2011/6, z dne 6. 1. 2012, odstopil v 

reševanje Pooblaščencu kot dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene osebe. 

 

Pooblaščenec je dne 19. 03. 2012 izdal odločbo št. 090-3/2012/4, s katero je odločbo organa št. 090-59/2011-3, 

z dne 8. 12. 2011 odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje. Pooblaščenec je namreč ugotovil, da je 

izrek navedene odločbe nejasen oziroma celo neizvršljiv, saj ni mogoče ugotoviti, zakaj je organ zahtevo 

prosilca delno zavrnil. Organ se v odločbi ni opredelil niti do vseh seznamov, ki so predmet zahteve, niti ni 

obrazloţil izjeme poslovne skrivnosti, na katero se je skliceval.  

 

Organ je na podlagi odločbe Pooblaščenca dne 11. 04. 2012 z dopisom št. 090-59/2011/10 pozval operaterje k 

izjasnitvi o tem, ali podatki, ki jih zahteva prosilec, predstavljajo poslovno skrivnost. 

 

Na poziv organa je odgovorilo 33 operaterjev, pri čemer so nekateri navedli, da zahtevani podatki predstavljajo 

poslovno skrivnost, drugi pa, da z razkritjem podatkov nimajo teţav. 

 

Organ je na podlagi prejetih odgovorov dne 31. 05. 2012 izdal odločbo št. 090-59/2011/42, s katero je zahtevo 

prosilca glede določenih operaterjev zavrnil. V odločbi je organ navedel, da zahtevani podatki predstavljajo 

poslovno skrivnost, zaradi česar je dostop treba zavrniti. Hkrati pa je organ navedel, da prosilec očitno podatke 

zahteva za namene ponovne uporabe, saj jih ţeli uporabiti za primerjavo z lastnimi podatki o operaterjih. 

Posledično je treba upoštevati tudi razloge za zavrnitev ponovne uporabe informacij, in sicer je treba ponovno 

uporabo zavrniti na podlagi 4. točke šestega odstavka 6. člena ZDIJZ. Po navedeni določbi se ponovna uporaba 

informacij zavrne, če gre za podatke, za katere drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam. 

Za podatke, ki jih zahteva prosilec, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95 s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju ZASP) in Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 s spremembami 

in dopolnitvami, v nadaljevanju ZEKom) določata, da so dostopni samo upravičenim osebam, zato je treba 

ponovno uporabo zahtevanih informacij zavrniti. 

 

Prosilec se je zoper navedeno odločbo organa pritoţil dne 19. 06. 2012 in v pritoţbi navedel, da je organ odločil 

le o delu zahtevka in ne o vseh zahtevkih prosilca, čeprav je bil postopek v celoti ponovljen, zaradi česar se 

odločbe ne da preizkusiti. Poleg tega prosilcu v pritoţbenem postopku ni bila dana moţnost, da se izjavi o 

navedbah strank z nasprotnim interesom glede objektivnih oz. subjektivnih kriterijev za obstoj poslovne 

skrivnosti. Hkrati pa prosilec ni zahteval ponovne uporabe informacij javnega značaja, temveč dostop do teh 

informacij.  
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Organ je dne 06. 07. 2012, z dopisom št. 090-59/2011/44, prosilcu dodatno obrazloţil, zakaj šteje njegovo 

zahtevo kot zahtevo po ponovni uporabi informacij javnega značaja, in pozval prosilca, da se zjasni o navedbah 

iz navedenega poziva. Pri tem je organ navedel, da podatkov ni izdelal sam, temveč jih je od zavezancev 

pridobil na podlagi določb ZEKom. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo informacij za 

drug namen, kot je prvotni namen v okviru javne naloge. Podatki, ki jih zahteva prosilec, so namenjeni uporabi 

organa po določbah ZEKom in ne uporabi tretjih oseb za druge namene, zato je vsaka druga uporaba teh 

podatkov ponovna uporaba informacij javnega značaja. Definicija ponovne uporabe torej ni odvisna od 

opredelitve prosilca. Poleg tega pa je prosilec v zahtevi izrecno navedel, za kakšne namene ţeli podatke 

uporabiti, in to ni namen, ki ga za te podatke določa ZEKom. 

 

Prosilec je dne 18. 07. 2012 odgovoril na poziv organa in navedel, da vztraja v celoti pri pritoţbi, hkrati pa 

ponovno pojasnjuje, da je zahteval dostop do zahtevanih informacij in jih ni ţelel naprej uporabljati niti pridobitno 

niti nepridobitno.  

 

Organ je pritoţbo prosilca posredoval operaterjem kot strankam z nasprotnim interesom in jih pozval, da se o 

pritoţbi izrečejo ter predloţijo morebitna nova dejstva in dokaze. 

  

Ker organ po prejemu pritoţbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo odločbo, jo je dne 23. 08. 2012, na podlagi 

245. člena ZUP, odstopil v reševanje Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene 

osebe. 

 

Pooblaščenec je dne 10. 9. 2012 pozval organ, da mu posreduje vso dokumentacijo, ki je bila posredovana 

prosilcu, vključno z dokazili o tem, da mu je bila dokumentacija posredovana, vso dokumentacijo, do katere je 

bil dostop prosilcu zavrnjen, ter morebitno preostalo dokumentacijo, ki ustreza zahtevi prosilca, pa organ o njej 

ni odločil. Organ je odgovoril dne 14. 9. 2012 in Pooblaščencu posredoval celoten spis iz zadeve dostopa do 

informacij javnega značaja, naknadno pa je dne 21. 9. 2012 po elektronski pošti Pooblaščencu posredoval še 

dokumentacijo, ki jo je zahteval prosilec.  

 

Ker Pooblaščenec še vedno ni razpolagal z vsemi informacijami, ki jih je potreboval za odločitev o zadevi, je 

dne 25. 9. 2012 pozval organ za dodatna pojasnila. Organ je Pooblaščencu odgovoril 3. 10. 2012 in priloţil 

sklepe operaterjev o določitvi poslovne skrivnosti ter še preostale odgovore stranskih udeleţencev. Na 

naknadne pozive Pooblaščenca je organ podal dodatna pojasnila in posredoval dokumentacijo, zadnjo z 

dopisom z dne 4. 4. 2013. 

 

Pooblaščenec je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da organ v prvostopenjskem postopku k stranski udeleţbi 

ni pozval subjektov Brezţična zvestoba d.o.o., KKS d.o.o., Netinet d.o.o., ter Zavod KTV na jami, zato je to storil 

Pooblaščenec dne 4. 4. 2013. Navedeni subjekti na poziv Pooblaščenca do izdaje te odločbe niso odgovorili. 

 

Pooblaščenec je dne 4. 4. 2013 sklepe gospodarskih subjektov AMIS, d.o.o., ANSAT Krško d.o.o., ARIO d.o.o., 

AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, d.o.o., BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., CATV 

SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS ČRNA NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., ELEKTRO 

TURNŠEK, d.o.o., Celje, Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., EVJ ELEKTROPROM d.o.o., 

Freenet d.o.o., IKT d.o.o., Inatel d.o.o., KABEL TV d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KABELSKA 

TELEVIZIJA RADENCI, KaTe Nova Gorica, KATV LIVADE, d.o.o., KKS VUZENICA d.o.o., KRS, D.O.O., KRS 

Šoštanj, d.o.o., KTV ORMOŢ, KTV Ravne d.o.o., LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, 

d.o.o., M3 – NET, d.o.o., NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., Omreţje d.o.o., 

P&ROM d.o.o., POLANS, telekomunikacijske storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., SANMIX d.o.o. Cerknica, 

SISTEM - TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET d.o.o., STUDIO PROTEUS d.o.o., T-2 d.o.o., TELE 

TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE d.d., Telekomunikacije Marjan Markelj 

s.p., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno 

d.d., TELES, d.o.o., TELESAT, d.o.o., Jesenice, Total TV d.o.o., TS RPL d.d., TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek 

Janez s.p., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o., ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA ter Zavod za 
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razvoj KS televizijskega sistema Kamnik posredoval prosilcu, skupaj s podatki o tem, kdaj so navedeni subjekti 

svoje sklepe posredovali organu, in ga v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZUP pozval, da posreduje 

morebitne ugovore oz. nasprotne argumente oz. da se pisno izreče o posredovanih dokumentih. 

 

Na prošnjo prosilca je Pooblaščenec dne 18. 4. 2013 prosilcu posredoval še odgovore stranskih udeleţencev 

na pozive k organa k izjasnitvi o obstoju poslovne skrivnosti, in sicer za gospodarske subjekte AMIS, d.o.o., 

ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., EVJ 

ELEKTROPROM d.o.o., Inatel d.o.o., KATV LIVADE, d.o.o., KTV ORMOŢ, Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o., 

SOFTNET d.o.o., STUDIO PROTEUS d.o.o., T - 2 d.o.o., TELE TV, TELEKOM SLOVENIJE d.d., 

Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., 

Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d., TELESAT, d.o.o., Jesenice, Total TV d.o.o., TS RPL d.d., 

TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek Janez s.p., TUŠMOBIL d.o.o., ZAVOD KTV, NHM SEVNICA ter Zavod za 

razvoj KS tv sistema Kamnik. Poleg tega je Pooblaščenec prosilcu posredoval tudi podatke o tem, kdaj so 

navedeni subjekti svoje odgovore posredovali organu, in ga v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZUP pozval, 

da posreduje morebitne ugovore oz. nasprotne argumente oz. da se pisno izreče o posredovanih dokumentih. 

 

Pooblaščenec je dne 9. 5. 2013 prejel odgovor prosilca na oba zgoraj navedena poziva in dne 16. 5. 2013 

pozval organ k dodatnim pojasnilom. Organ je na poziv Pooblaščenca odgovoril dne 20. 5. 2013. 

 

Pritoţba je delno utemeljena. 

 

1. Meje preizkusa pritoţbe s strani pritoţbenega organa 

 

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolţan preizkusiti odločbo v delu, v 

katerem jo pritoţnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritoţbenih navedb, po uradni 

dolţnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen 

materialni zakon. 

 

Predmet tega pritoţbenega postopka so seznami vseh operaterjev s storitvijo prenosa radijskih ali/in 

televizijskih signalov po kabelskem omreţju ali preko satelitskih sistemov ter seznam vseh IP operaterjev oz. 

operaterjev s storitvijo ozkopasovnega in/ali širokopasovnega dostopa do interneta in navezujoč se na te 

sezname tudi podatki o številu kabelskih, internetnih oz. satelitskih priključkov na posameznega kabelskega 

operaterja, vendar le v delu, ki prosilcu ni bil razkrit. Kot namreč izhaja iz predloţene dokumentacije, je organ 

prosilcu dne 6. 12. 2011 posredoval podatke za 21 kabelskih operaterjev s storitvijo prenosa televizijskih in 

radijskih programov, in sicer za operaterje: ABM d.o.o., AT & T d.o.o., CATV RADLJE-VUHRED d.o.o., 

DOMCOMMERCE d.o.o., ELSAT RADENCI d.o.o., HIP KOMUNIKACIJE D.O.O., INTEL Šetinc Branko s.p., IT 

TEL d.o.o., KATV BOVŠKE, Bovec, KA-TV TOLMIN, KKS PTUJ d.d., KKS Radeče, d.o.o., KKS Slivnica d.o.o., 

KRS LENART d.o.o., KRS - Štepanjsko naselje, KTV DRAVOGRAD d.o.o., SGN d.o.o., Stelkom d.o.o., 

TELEING d.o.o., Telesistemi, informacijske rešitve d.o.o., TELPROM d.o.o. in Trnovec Milan s.p.  

Dokumentacija, ki se nanaša na navedene operaterje, torej ne predstavlja predmeta tega pritoţbenega 

postopka in je Pooblaščenec ni obravnaval. 

 

Upoštevaje pritoţbene navedbe prosilca je Pooblaščenec presojal, ali so v konkretnem primeru podani pogoji, 

na podlagi katerih bi organ, skladno z določbami ZDIJZ, prosilcu moral omogočiti dostop do dokumentov tistih 

operaterjev, katerih dokumenti prosilcu niso bili posredovani. 

 

Pooblaščenec je prav tako preverjal, ali je prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni 

prekršen materialni zakon. 

 

2. Splošno o informacijah javnega značaja 
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Pojem informacije javnega značaja je opredeljen v 1. odst. 4. čl. ZDIJZ, ki določa, da je informacija javnega 

značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, 

registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali 

pridobil od drugih oseb. V omenjeni določbi so zapisani trije osnovni kriteriji, ki morajo biti kumulativno 

izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja:  

1.) informacija mora izvirati iz delovnega področja organa, 

2.) organ mora z njo razpolagati, 

3.) nahajati se mora v materializirani obliki. 

 

Nesporno in nedvomno so glede vseh predpostavk zahtevanih dokumentov izpolnjeni vsi trije pogoji za obstoj 

informacij javnega značaja. Zakon o elektronskih komunikacijah, ki je veljal v času odločanja organa na prvi 

stopnji (Ur. l. RS, št. 43/2004, 86/2004-ZVOP-1, 129/2006, 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009 ter  

33/2011, v nadaljevanju ZEKom), v 115. člen določa, da je organ pravna oseba javnega prava in brez dvoma 

sodi med organe, ki so zavezanci po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ. Prav tako zahtevana dokumentacija 

nedvomno sodi v delovno področje organa. Kot je namreč pojasnil tudi organ sam, je podatke, ki jih zahteva 

prosilec, pridobil v okviru opravljanja svojih zakonsko določenih nalog, na podlagi 126. člena ZEKom. Organ tudi 

nedvomno razpolaga z zahtevanimi informacijami v materializirani obliki, saj jih je posredoval Pooblaščencu po 

elektronski pošti, dne 21. 9. 2012. 

 

Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec zaključil, da so glede dokumentov, ki jih je zahteval prosilec, izpolnjeni 

vsi trije kriteriji za obstoj informacije javnega značaja.  

 

3. Stranski udeleţenci v postopku 

 

Kot izhaja iz določbe 43. člena ZUP, ima pravico udeleţevati se postopka tudi oseba, ki izkaţe pravni interes. 

Pravni interes izkaţe oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski 

udeleţenec). Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Stranski udeleţenec 

ima v postopku enake pravice in dolţnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače. 

 

V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve mora organ, v skladu z določbami 

44. člena ZUP, po uradni dolţnosti skrbeti, da se postopka udeleţijo vsi tisti, na katerih pravice ali pravne koristi 

bi lahko vplivala odločitev organa. Pred izdajo odločbe je treba glede na prvi odstavek 138. člena ZUP ugotoviti 

vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembne, in strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje 

pravice in pravne koristi. V postopek mora torej organ pritegniti vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne 

koristi bi z ugoditvijo zahtevi za dostop do informacij javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti 

udeleţbo v postopku. 

 

Zaradi morebitnega vpliva odločbe na pravice in pravne koristi operaterjev, jih je organ ţe pred izdajo 

izpodbijane odločbe, v skladu z navedenimi določbami ZUP, dne 11. 4. 2012, s pozivom št. 090-59/2011/10 

pozval k stranski udeleţbi in jim s tem omogočil udeleţbo v postopku.  

 

Na poziv organa so odgovorili naslednji gospodarski subjekti: AMIS, d.o.o., ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. 

Portoroţ, ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Inatel 

d.o.o., KATV LIVADE, d.o.o., Zavod KTV ORMOŢ, Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o.,  SOFTNET d.o.o., STUDIO 

PROTEUS d.o.o., T - 2 d.o.o.,  TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE 

d.d., TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek Janez s.p., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Telemach d.o.o., 

Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d., TELESAT, d.o.o., 

Jesenice, Total TV d.o.o., TS RPL d.d., TUŠMOBIL d.o.o., ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA in 

Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik. 

 

Prav tako je organ po prejemu pritoţbe zoper izpodbijano odločbo to posredoval navedenim gospodarskim 

subjektom in jih pozval k podaji morebitnih pripomb.  
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Na poziv organa so odgovorili naslednji gospodarski subjekti AMIS, d.o.o., EVJ ELEKTROPROM d.o.o., ELTA 

d.o.o., ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, KATV LIVADE, d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE d.d., Telemach 

d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d., Total TV 

d.o.o. in TUŠMOBIL d.o.o..  

 

Organ pa v prvostopenjskem postopku k stranski udeleţbi ni pozval subjektov Brezţična zvestoba d.o.o., KKS 

d.o.o., Netinet d.o.o., ter Zavod KTV na jami, zato je to storil Pooblaščenec, s pozivom dne 4. 4. 2013. Na poziv 

Pooblaščenca ni odgovoril nobeden od navedenih gospodarskih subjektov. 

 

4. Presoja izjem od prostega dostopa po 6. členu ZDIJZ 

 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca, če ugotovi, da zahtevani podatek oziroma dokument 

predstavlja katerokoli v ZDIJZ določeno izjemo od prostega dostopa, iz prvega odstavka 6. člena. V omenjenem 

odstavku ZDIJZ taksativno določa enajst izjem, ko lahko organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane 

informacije. Pooblaščenec je zato moral v nadaljevanju presoditi, ali gre pri dokumentih, ki jih je zahtevala 

prosilka, za prosto dostopne informacije ali pa je podana katera od izjem od prostega dostopa. 

 

4.1. Izjema po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 

 

Organ se je v izpodbijani odločbi pri zavrnitvi dostopa skliceval na izjemo iz 2. točke prvega odstavka 6. člena 

ZDIJZ, po kateri je izjema od prosto dostopnih informacij podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v 

skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe. Zato se je Pooblaščenec v nadaljevanju ukvarjal z vprašanjem, 

ali zahtevane informacije, do katerih je organ prosilcu zavrnil dostop in so predmet presoje Pooblaščenca, 

predstavljajo zatrjevano izjemo. 

 

Po 39. členu ZGD-1 je poslovna skrivnost opredeljena kot podatek, ki ga določi druţba s pisnim sklepom. S tem 

sklepom morajo biti seznanjeni druţbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolţne varovati poslovno 

skrivnost (prvi odstavek 39. člena ZGD-1). Ne glede na to pa se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, ki kot 

taki niso določeni s sklepom druţbe, pa je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 

nepooblaščena oseba (drugi odstavek 39. člena ZGD-1). Poleg tega Pooblaščenec opozarja, da ZGD-1 v 

tretjem odstavku 39. člena izrecno določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po 

zakonu javni ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev.  

 

ZGD-1 torej loči dva kriterija, subjektivnega in objektivnega, glede na to, na kakšni podlagi je prepovedano 

razkritje poslovne skrivnosti.  

 

4.1.1. Subjektivni kriterij po ZGD-1 

 

Subjektivni kriterij se odraţa 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 poslovne skrivnosti prepuščena njemu samemu. Dejstvo, kateri podatki bodo 

opredeljeni kot poslovna skrivnost, je torej odvisno od druţbe. Za opredelitev poslovne skrivnosti ni pomembno, 

kakšen pomen imajo ti podatki objektivno za druţbo, temveč subjektivna odločitev druţbe, da hoče zavarovati 

določen podatek kot poslovno skrivnost. Upravičenec sam s svojim aktom in s svojo voljo označ i podatek kot 

zaupen in prepove njegovo neupravičeno sporočanje.  

 

Vendar pa mora biti za izpolnitev tega kriterija 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 
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seznanjene osebe, ki so dolţne podatek varovati.
1
 S pisnim sklepom mora druţba določiti tudi način varovanja 

poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolţne 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 ţe v času, 

ko je odredba veljala.
2
 Dolţnost vsakega posameznega poslovnega subjekta je, da varuje svoje poslovne 

skrivnosti sam. V kolikor tega ni storil pravočasno, mora sam trpeti posledice svojega ravnanja. Kajti, če 

gospodarski subjekt sicer razpolaga z aktom o varovanju poslovne skrivnosti, vendar ga ne posreduje organu 

sočasno z informacijami, ki jih ţeli varovati kot poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju v skladu s prvim 

odstavkom 39. člena ZGD-1, ne more pričakovati od organa, da bo takšne informacije na tak način obravnaval. 

 

V konkretnem primeru pa je glede ugotavljanja obstoja subjektivnega kriterija za določitev poslovne skrivnosti 

treba upoštevati tudi določbe ZEKoma, ki je veljal v času posredovanja informacij organu s strani operaterjev. 

Ta je v prvem odstavku 126. člena določal, da so vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska 

komunikacijska omreţja oziroma izvajajo elektronske komunikacijske storitve, dolţne dati APEKu (organu) na 

podlagi pisne zahteve na voljo vse informacije, s katerimi razpolagajo, vključno s finančnimi podatki, ki jih 

agencija zahteva za izvrševanje svojih pristojnosti. Glede na tretji odstavek istega člena morajo te osebe organu 

predloţiti informacije brezplačno ter v obsegu in roku, določenem v zahtevi organa. Ob tem mora, glede na šesti 

odstavek istega člena, organ pri posredovanju oziroma uporabi zaupnih informacij poskrbeti, da se ohrani 

stopnja njihove zaupnosti. Na tej podlagi je bil sprejet Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o 

razvoju trga elektronskih komunikacij (Ur. l. RS, št. 73/2007, v nadaljevanju Splošni akt), ki v 3. členu določa, da 

morajo operaterji, skladno z zakonom označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, 

za katere ţelijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo organu predloţiti akt, v katerem so 

ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Podatki, ki so sicer označeni kot poslovna skrivnost, so pa 

objavljeni na način, da je omogočen njihov javen pregled in dostopnost brez uporabe posebnih gesel oziroma 

proti plačilu (npr. v statistične namene), ne morejo biti označeni kot takšni.  

 

Organ je v dopisu Pooblaščencu z dne 28. 2. 2013 pojasnil, da operaterji posredujejo sklepe o določitvi 

poslovne skrivnosti tako, da se s svojim uporabniškim imenom in geslom oz. digitalnim potrdilom prijavijo na 

portal organa, kjer posredujejo podatke za četrtletna, letna poročila itd. Tu imajo moţnost pripeti svoj sk lep o 

določitvi poslovne skrivnosti. Ko to storijo, se hkrati zavede ura in datum, ko je bil sklep pripet, in od takrat dalje 

organ njihove podatke šteje za poslovno skrivnost. Pri tem morajo, glede na določbe 2. člena Splošnega akta, 

operaterji posredovati podatke, ki jih zahteva organ, tako, da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov oz. 

vprašalnik. Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov za preteklo koledarsko leto so operaterji dolţni 

agenciji posredovati najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta, za posamezna četrtletja 

koledarskega leta pa najkasneje v petnajstih dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta. Podatki 

o prometu in prihodkih se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in 

uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju. Glede na navedeno, morajo torej operaterji na portalu 

organa izpolnjevati kvartalne in letne vprašalnike, v katere morajo vnašati tudi podatke o številu priključkov in 

uporabnikov – torej podatke, ki jih zahteva prosilec. Pri tem imajo moţnost pripeti tudi sklep o določitvi 

posredovanih podatkov za poslovno skrivnost. 

 

Podatke za tretje četrtletje so gospodarski subjekti organu, glede na njegove navedbe, posredovali v oktobru in 

novembru 2011, še preden je prosilec podal zahtevo za dostop. Ţe ob posredovanju svojih podatkov oz. še 

pred njim (torej pravočasno) so sklepe o določitvi posredovanih podatkov za poslovno skrivnost posredovali 

naslednji gospodarski subjekti: AMIS, d.o.o., ANSAT Krško d.o.o., ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, 

Elektronika - KATV d.o.o., EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Inatel d.o.o., KABEL TV d.o.o., KABELSKA 

TELEVIZIJA RADENCI, KaTe Nova Gorica, KATV LIVADE, d.o.o., KRS, D.O.O., METALING, d.o.o., M3 – NET, 

d.o.o., Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o., SANMIX d.o.o. Cerknica, SISTEM - TV d.o.o., STUDIO PROTEUS 

d.o.o., T-2 d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE d.d., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ 

                                                 
1
 Komentar Zakona o gospodarskih druţbah, druga, dopolnjena in spremenjena izdaja, 1. knjiga, redaktor prof. dr. Marijan Kocbek, GV 

Zaloţba, d.o.o., Ljubljana, 2002, komentar k prvem odstavku 39. člena ZGD-1; 
2
 Id., str. 195-196. 
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d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d., TELES, d.o.o., TELESAT, d.o.o., Jesenice, TS RPL d.d., 

TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek Janez s.p., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o., ZAVOD KABELSKE 

TELEVIZIJE, NHM SEVNICA ter Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik. Vendar pa je gospodarski 

subjekt Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik naknadno, torej v odgovoru organu dne 11. 4. 2012, 

izrecno navedel, da podatki o številu njihovih naročnikov ne predstavljajo poslovne skrivnosti. Ker je dopis 

navedenega gospodarskega subjekta kasnejšega datuma (11. 4. 2012) kot njegov sklep o določitvi poslovne 

skrivnosti (14. 8. 2009), je Pooblaščenec štel, da subjektivni kriterij za določitev poslovne skrivnosti v tem 

primeru ni izpolnjen, saj je očitno kasnejša volja gospodarskega subjekta takšna, da podatkov ne šteje več za 

poslovno skrivnost. 

 

Pooblaščenec je ob preučitvi aktov o določitvi poslovnih skrivnosti zgoraj navedenih gospodarskih subjektov 

ugotovil, da je subjektivni kriterij za določitev poslovne skrivnosti izpolnjen le glede gospodarskih subjektov 

ANSAT Krško d.o.o., ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Inatel d.o.o., KABEL TV d.o.o., 

KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI, KaTe Nova Gorica, KATV LIVADE, d.o.o., KRS, D.O.O., M3 – NET, d.o.o., 

Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o., SANMIX d.o.o. Cerknica, STUDIO PROTEUS d.o.o., T-2 d.o.o., TELEKOM 

SLOVENIJE d.d., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d., 

Telemach Tezno d.d., TELES, d.o.o., TELESAT, d.o.o., Jesenice, TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek Janez s.p., 

TS RPL d.d., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o. ter ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA. S 

formalnega vidika namreč sklepi o določitvi poslovne skrivnosti navedenih gospodarskih subjektov ustrezajo 

pojmu sklepa o poslovni skrivnosti iz prvega odstavka 39. člena ZGD-1. Izhodiščno pravilo je, da splošno in 

pavšalno opredeljevanje poslovne skrivnosti ni v skladu s prvim odstavkom 39. člena ZGD-1, ki zahteva takšno 

mero določnosti, da se odpravi vsak dvom v to, kateri podatek se šteje za poslovno skrivnost. Akti dovolj 

natančno identificirajo podatke oz. dokumente, na katere se nanašajo. Poleg tega so bili izdani pravočasno – ob 

samem posredovanju podatkov oz. celo pred njim in še preden je prosilec podal zahtevo pri organu. Pri tem so 

sicer gospodarski subjekti ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach 

Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d. v svojih dopisih oz. aktih o določitvi poslovne 

skrivnosti navedli, da zahtevani podatki ne predstavljajo poslovne skrivnosti za konkretnega prosilca. Vendar pa 

njihovi sklepi o določitvi poslovne skrivnosti ne razlikujejo med različnimi uporabniki. Poleg tega pa ZDIJZ velja 

za vse prosilce enako in med njimi ni mogoče razlikovati. Če torej gospodarski subjekt izda sklep, da so 

določeni podatki poslovna skrivnost, in so hkrati izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost tega sklepa, je izpolnjen 

subjektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti in dostop do tega podatka v postopku z zahtevo za  dostop do 

informacij javnega značaja ni mogoč za nobenega prosilca.  

 

Na tem mestu se Pooblaščenec opredeljuje do navedb prosilca z dne 9. 5. 2013 o neveljavnosti sklepov o 

določitvi poslovne skrivnosti zgoraj navedenih gospodarskih subjektov. In sicer Pooblaščenec ugotavlja, da so 

neutemeljene navedbe prosilca glede neveljavnosti sklepov o določitvi poslovne skrivnosti gospodarskih 

subjektov ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o. ter TS RPL d.d.  

 

Glede gospodarskega subjekta ELEKTRO TURNŠEK d.o.o. je prosilec navedel, da naj bi navedeni gospodarski 

subjekt v dopisu organu z dne 24. 4. 2012 zapisal, da podatki o številu naročnikov niso poslovna skrivnost. 

Dejansko pa je gospodarski subjekt v navedenem dopisu navedel, da podatki o številu naročnikov niso 

poslovna skrivnost za vse dobavitelje TV programov, s katerimi ima subjekt sklenjene pogodbe, in ne, da 

podatki kot taki ne predstavljajo poslovne skrivnosti. Prav tako je prosilec napačno navedel, da naj sklep o 

poslovni skrivnosti gospodarskega subjekta TS RPL d.d. ne bi vseboval konkretne navedbe, da je podatek o 

številu priključkov predstavlja poslovno skrivnost. Iz 3. člena navedenega sklepa namreč izrecno izhaja, da se 

za poslovno skrivnost štejejo podatki o naročnikih in njihovo število. Navedbe prosilca torej v delu, ki se nanaša 

na sklepa o določitvi poslovne skrivnosti gospodarskih subjektov ELEKTRO TURNŠEK d.o.o. in TS RPL d.d., 

ne drţijo. 

 

Prav tako so neutemeljene navedbe prosilca o tem, da iz sklepa o določitvi poslovne skrivnosti gospodarskega 

subjekta TUŠMOBIL d.o.o. z dne 9. 12. 2008 ne izhaja, da naj bi bilo število naročnikov določeno kot poslovna 

skrivnost, saj kot poslovno skrivnost določa podatke, vezane na vprašalnike, pri čemer naj ne bi bilo jasno, za 
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katere oz. čigave vprašalnike gre in za katere podatke iz teh vprašalnikov. Pooblaščenec ugotavlja, da iz 

navedenega sklepa gospodarskega subjekta TUŠMOBIL d.o.o. izhaja, da se kot poslovna skrivnost določijo vsi 

podatki in informacije, ki se uporabijo, nastanejo oz. so kakorkoli povezane z zbiranjem podatkov za kvartalne in 

letne vprašalnike. Glede na dejstvo, da je v konkretnem primeru organ pridobil informacije, ki jih zahteva 

prosilec, ravno na podlagi navedenih vprašalnikov, Pooblaščenec meni, da je povsem jasno, da predstavljajo 

poslovno skrivnost tudi podatki, ki jih zahteva prosilec. Kot ţe pojasnjeno zgoraj, veljavna zakonodaja 

(konkretno Splošni akt) jasno določa, da morajo operaterji podatke o številu priključkov in številu uporabnikov 

(torej podatke, ki jih zahteva prosilec) posredovati organu preko letnih in čertletnih vprašalnikov. Zato 

Pooblaščenec ugotavlja, da sklep o določitvi poslovne skrivnosti gospodarskega subjekta TUŠMOBIL d.o.o. 

jasno in določno zajema tudi podatke o številu naročnikov. Pooblaščenec pa ugotavlja tudi, da ne drţijo 

navedbe prosilca, da je gospodarski subjekt TUŠMOBIL d.o.o. navedeni sklep posredoval šele z odgovorom 

organu dne 23. 4. 2012. Iz predloţene dokumentacije oz. odgovorov organa namreč izhaja, da je navedeni 

sklep bil pripet v sistem organa ţe dne 14. 7. 2009. Pri tem prosilec svojih navedb ni z ničemer utemeljil, niti ni 

predloţil nobenih dokazov, zato jih je Pooblaščenec štel kot neutemeljene. 

 

Glede sklepa gospodarskega subjekta VELCOM d.o.o. je prosilec prav tako navedel, da je posredovana le 

izjava, da so podatki, posredovani organu, poslovna skrivnost, zaradi česar naj subjektivni kriterij ne bi bil 

izpolnjen. Pri tem prosilec ni navedel nobenega argumenta, zakaj naj subjektivni kriterij ne bi bil izpolnjen. 

Pooblaščenec ugotavlja, da je bil navedeni sklep gospodarskega subjekta VELCOM d.o.o. posredovan organu 

pravočasno (1. 9. 2009) in da iz njega izhaja, da naj organ šteje za poslovno skrivnost podatke, ki jih je subjekt 

posredoval organu. Kot ţe navedeno zgoraj, pa ti podatki glede na veljavno zakonodajo zajemajo tudi podatke, 

ki jih zahteva prosilec. Zato Pooblaščenec ugotavlja, da je sklep o določitvi poslovne skrivnosti navedenega 

gospodarskega subjekta dovolj določen in pravočasen, zaradi česar je navedbe prosilca tudi glede tega sklepa 

štel kot neutemeljene. 

 

Pooblaščenec se na tem mestu opredeljuje tudi do navedb prosilca, da zahtevani podatki sploh ne morejo biti 

opredeljeni kot poslovna skrivnost. Prosilec se pri tem sklicuje na tretji odstavek 39. člena ZGD-1 in navaja, da 

bi moral organ izvesti test interesa javnosti. Po določbi tretjega odstavka 39. člena ZGD-1 se namreč za 

poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni – gre za t.i. absolutno javne podatke, tj. 

podatke, na katerih razkritje volja »prizadetega« poslovnega subjekta nima vpliva. ZDIJZ v drugem odstavku 6. 

člena določa, da se ne glede na obstoj izjeme varstva poslovne skrivnosti dostop do informacije dovoli,  če je 

javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do 

zahtevane informacije. V konkretnem primeru je Pooblaščenec ugotovil, da javni interes glede razkritja števila 

naročnikov zgoraj navedenih gospodarskih subjektov ni močnejši od interesa teh subjektov za omejitev dostopa 

do zahtevanih podatkov. Ne drţijo namreč navedbe prosilca, da je gotovo zadoščeno javnemu interesu, če se 

razkrije podatke, ki omogočajo kontrolo, ali operaterji prosilcu posredujejo resnične podatke. Prosilec namreč, 

na podlagi dovoljenja za kolektivno uveljavljanje oziroma upravljanje pravic št. 31227-1/2008-231/105, ki ga je 

dne 6.2.2012, na podlagi 148. člena ZASP, izdal Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL), podatke 

operaterjev pridobiva kot predstavnik avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije. Navedeno 

pooblastilo prosilcu omogoča, da v svojem imenu in za račun avtorjev med drugim nadzoruje uporabo del iz 

repertoarja, izterjuje plačila nadomestil in avtorskih honorarjev in deli zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu 

z vnaprej določenimi pravili delitve. Uporabniki varovanih del, ki ta dela uporabljajo na podlagi tega zakona brez 

neizključnega prenosa ustrezne pravice, so na podlagi 159. člena ZASP dolţni enkrat mesečno predloţiti 

pristojni kolektivni organizaciji podatke o njihovi uporabi. Na tej podlagi so operaterji prosilcu posredovali tudi 

podatke o številu svojih naročnikov, vendar je ţelel prosilec posredovane podatke preveriti. Pooblaščenec pa 

poudarja, da prosilec pridobiva podatke za namene izpolnjevanja interesa avtorjev, izvajalcev in producentov 

avdiovizualnih del in ne v interesu javnosti. Gre torej za posamezne ustvarjalce, katerih interese uresničuje 

prosilec, in ne za javni interes. Če prosilec v pravilnost podatkov ni prepričan, lahko sproţi ustrezne postopke po 

področni zakonodaji (ZASP), vsekakor pa ZASP v postopku dostopa do informacij javnega značaja ni pravna 

podlaga za omogočanje dostopa do podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost.  
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Vendar pa je Pooblaščenec upošteval navedbe prosilca glede neveljavnosti sicer pravočasno poslanih sklepov 

o določitvi poslovne skrivnosti gospodarskih subjektov AMIS, d.o.o., Metaling d.o.o., Elektronika KATV d.o.o. ter 

Sistem TV d.o.o. Kot namreč pravilno navaja prosilec v odgovoru z dne 18. 7. 2012, je sklep o določitvi 

poslovne skrivnosti gospodarskega subjekta AMIS d.o.o. z dne 14. 6. 2007, ki ga je Pooblaščencu kot 

veljavnega posredoval organ, določal kot poslovno skrivnost le podatke za leto 2006. Prav tako je gospodarski 

subjekt Metaling d.o.o. v sklepu o določitvi poslovne skrivnosti z dne 28. 3. 2008 določil, da se kot poslovna 

skrivnost štejejo podatki, ki so na dan 28. 3. 2008 posredovani organu. Navedena sklepa se torej ne nanašata 

na podatke, ki jih je zahteval prosilec – torej na podatke iz tretjega četrtletja 2011, temveč na podatke iz leta 

2006 oz. podatke na dan 28. 3. 2008. Gospodarski subjekt Amis d.o.o. je sicer v odgovoru na poziv organa dne 

23. 4. 2012 organu posredoval tudi dokument Varnostna politika podjetja Amis d.o.o., ki kot poslovno skrivnost 

določa podatke o številu naročnikov, vendar tega dokumenta navedeni subjekt ni posredoval ţe ob 

posredovanju svojih podatkov organu, torej v oktobru 2011. Pooblaščenec posledično navedenega dokumenta 

ni mogel šteti kot pravočasnega. Na poziv Pooblaščenca z dne 16. 5. 2013 je sicer organ Pooblaščencu 

posredoval še sklepe gospodarskega subjekta Amis d.o.o. za leti 2008 in 2012. Ker pa so predmet zahteve 

podatki iz tretjega četrtletja 2011, Pooblaščenec navedenih sklepov ni štel za  relevantne. Glede na navedeno je 

Pooblaščenec ugotovil, da v primeru gospodarskih subjektov AMIS d.o.o. in Metaling d.o.o. subjektivni kriterij za 

obstoj poslovne skrivnosti, glede zahtevanih podatkov, ni izpolnjen.  

 

Gospodarska subjekta Elektronika KATV d.o.o. in Sistem TV d.o.o. sta sicer svoje sklepe o določitvi poslovne 

skrivnosti posredovala organu pravočasno, vendar pa njuna sklepa določata, da se kot poslovna skrivnost 

štejejo vsi podatki, vezani na poslovanje firme, oz. vsi podatki, ki niso po zakonu javni. Pooblaščenec v tem delu 

pritrjuje navedbam prosilca, da sklepa preveč ohlapno opredeljujeta predmet določitve poslovne skrivnosti. Zgolj 

splošno in pavšalno opredeljevanje poslovne skrivnosti pa ni v skladu s prvim odstavkom 39. čl. ZGD-1, ki 

zahteva takšno mero določnosti, da se odpravi vsak dvom v to, kateri podatek se šteje za poslovno skrivnost. 

Kot je bilo ţe navedeno zgoraj, subjektivni kriterij omogoča, da lahko druţba na ta način označi tudi manj 

pomembne podatke, prav zato je pomembno, da je sklep določen oziroma konkreten do te mere, da je ob 

razpolaganju z določeno informacijo takoj jasno, da gre za poslovno skrivnost. Takšne določnosti sklepa 

gospodarskih subjektov Elektronika KATV d.o.o. in Sistem TV d.o.o. ne omogočata.  

 

Gospodarski subjekti BBTEL, d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS ČRNA NA 

KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Freenet d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA 

d.o.o., KTV Ravne d.o.o., NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, 

telekomunikacijske storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, ARIO d.o.o., AVISION 

d.o.o. Portoroţ, BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., KRS 

Šoštanj, d.o.o., KTV ORMOŢ, LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., SOFTNET d.o.o., TELE TV, 

komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p. Ter Total TV d.o.o. so svoje 

akte o določitvi poslovne skrivnosti organu posredovali šele na njegov poziv z dne 25. 11. 2011, torej po tem, ko 

je bila ţe podana zahteva za dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščenec na tem mestu ponovno 

opozarja na element pravočasnosti sklepa o poslovni skrivnosti – le če organ razpolaga s samim sklepom o 

poslovni skrivnosti, lahko ravna v skladu z njim. Še toliko bolj je ta element treba upoštevati v konkretnem 

primeru, kjer, kot ţe navedeno, področna zakonodaja (Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o 

razvoju trga elektronskih komunikacij) izrecno določa, da morajo operaterji, kadar ţelijo določene podatke 

označiti kot poslovno skrivnost, organu predloţiti akt, v katerem so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. 

Navedeni subjekti sklepa o poslovni skrivnosti niso predloţili pravočasno, zaradi česar jih Pooblaščenec ni 

mogel upoštevati in je ugotovil, da subjektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti glede podatkov navedenih 

subjektov ni izpolnjen. 

 

Upoštevaje navedeno, je Pooblaščenec ugotovil, da je glede podatkov o številu naročnikov gospodarskih 

subjektov  ANSAT Krško d.o.o., ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Inatel d.o.o., 

KABEL TV d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI, KaTe Nova Gorica, KATV LIVADE, d.o.o., KRS, D.O.O., 

M3 – NET, d.o.o., Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o., SANMIX d.o.o. Cerknica, STUDIO PROTEUS d.o.o., T-2 

d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE d.d., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., 
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Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d.,TELES, d.o.o., TELESAT, d.o.o., Jesenice, TS RPL d.d., 

TELEKOMUNIKACIJE Jazbinšek Janez s.p., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o. ter ZAVOD KABELSKE 

TELEVIZIJE, NHM SEVNICA izpolnjen subjektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti in je torej podana izjema 

iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Pooblaščenec je zato dostop do navedenih podatkov zavrnil, kot 

izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.  

 

Glede preostalih gospodarskih subjektov je Pooblaščenec ugotovil, da subjektivni kriterij za obstoj poslovne 

skrivnosti ni izpolnjen. 

 

4.1.2. Objektivni kriterij po ZGD-1 

 

Kljub temu pa je Pooblaščenec, na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP, ki mu ob odločanju o pritoţbi po 

uradni dolţnosti med drugim nalaga preizkus, ali je bil prekršen materialni zakon, moral ugotoviti, ali zahtevani 

dokument glede podatkov gospodarskih subjektov AMIS, d.o.o., ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, 

d.o.o., BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA 

RAZVOJ KDS ČRNA NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA 

d.o.o., Freenet d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA d.o.o., KRS Šoštanj, 

d.o.o., KTV ORMOŢ, KTV Ravne d.o.o., LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, d.o.o., 

NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, telekomunikacijske storitve, d.o.o., 

Roman Goropečnik s.p., SISTEM - TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET d.o.o., TELE TV, 

komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Total TV d.o.o. ter Zavod za 

razvoj KS televizijskega sistema Kamnik prestane škodni test poslovne skrivnosti, kot ga določa drugi odstavka 

39. člena ZGD-1 (po objektivnem kriteriju). Navedeni gospodarski subjekti namreč niso pravočasno predloţili 

sklepa o določitvi poslovne skrivnosti oz. je bil njihov sklep o določitvi poslovne skrivnosti neustrezen (razen 

subjekta Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik, ki pa je naknadno izrecno navedel, da zahtevani 

podatki ne predstavljajo poslovne skrivnosti), zaradi česar subjektivni kriterij za določitev poslovne skrivnosti 

glede njihovih zahtevanih podatkov ni izpolnjen.  

 

Medtem ko je pri subjektivnem načinu določitve poslovne skrivnosti vrsta podatka odvisna od volje druţbe, pa 

mora biti pri objektivnem kriteriju potreba po varstvu očitna, kar pomeni, da je ali bi lahko bilo vsaki povprečni 

osebi jasno, da podatek mora biti zaupen ţe po svoji vsebini, hkrati pa to tudi pomeni, da gre le za tiste podatke, 

za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
3
 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«. 

 

Upoštevati je treba, da so lahko predmet poslovne skrivnosti samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost 

podjetja v kakršnemkoli pogledu in katerih sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu poloţaju 

podjetja. Ne morejo pa biti kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne vplivajo na trţni konkurenčni poloţaj.
4
 Za 

poslovno skrivnost gre torej takrat, kadar je vsebina nekega dokumenta taka, da razkriva podatke o stanju, 

delovanju ali načrtovanih aktivnostih gospodarskih subjektov, ki jih zaradi konkurenčnih razlogov (tekma za 

obstoj na trgu in maksimiranje dobička v razmerju do drugih gospodarskih subjektov) ni dopustno razkrivati 

tretjim osebam.  

 

Dokazno breme glede obstoja poslovne skrivnosti po 2. odst. 39. čl. ZGD-1 je primarno na podjetju, čigar 

podatki naj bi se s poslovno skrivnostjo varovali. Označitev podatkov za poslovno skrivnost po objektivnem 

kriteriju, če torej za njihovo varnost druţba s pisnim sklepom ni poskrbela ţe poprej, je podvrţena preizkusu 

škodnega testa, saj mora zainteresirani z navedbo in obrazloţitvijo preteče škode (in concreto ter ne in 

abstracto) dokazati, da bi ta zares utegnila nastati. Druţba oz. podjetje ima praviloma vsa ustrezna znanja in 

izkušnje o trgu, na katerem deluje in natančno ve, kaj, kako in zakaj bi lahko vplivalo na konkurenčni poloţaj 

                                                 
3
  Id.; 

4
  Id., str. 194-196; 
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druţbe. Takšno je tudi stališče Upravnega sodišča v sodbi pod opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008 in pod 

opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 5. 2009. Ne zadošča torej zgolj abstraktno in neobrazloţeno sklicevanje na to, 

da določen podatek po mnenju podjetja pač predstavlja poslovno skrivnost.  

 

Pooblaščenec je ob pregledu celotne dokumentacije ugotovil, da so na poziv organa k izjasnitvi glede obstoja 

poslovne skrivnosti z dne 11. 4. 2012, od zgoraj navedenih gospodarskih subjektov, odgovorili le subjekti AMIS 

d.o.o., ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., KTV ORMOŢ, SOFTNET d.o.o., 

TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p. ter Total TV d.o.o. Od 

navedenih gospodarskih subjektov pa so le subjekti AMIS d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, ELTA d.o.o. ter 

TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o. dejansko utemeljili, kakšna škoda bi jim lahko nastala z 

razkritjem zahtevanih informacij. Gospodarski subjekt AMIS d.o.o. je tako navedel, da bi razkritje zahtevanih 

podatkov konkurentom omogočilo opredelitev ciljnih segmentov, ki jih podatki razkrivajo glede gibanja števila 

uporabnikov, s primerjavo v časovnem oziru pa se lahko na ta način izmeri učinke posamičnih marketinških 

akcij. To bi lahko vplivalo na različne pritiske na področju cen ter ponujenih paketov in ugodnosti, kar bi 

nesporno lahko vplivalo na konkurenčni poloţaj gospodarskega subjekta AMIS d.o.o. Po drugi strani je 

gospodarski subjekt AVISION d.o.o. Portoroţ navedel, da je podatek o številu priključkov poslovna skrivnost, 

ker potencialne stranke povezujejo napačno povezujejo kakovost storitve s številom naročnikov posameznega 

operaterja (če ima operater večje število naročnikov, potencialne stranke sklepajo, da je bolj kakovosten, in 

obratno). Gospodarski subjekt ELTA d.o.o. je pojasnil, da bi konkurenti s pridobitvijo podatkov o številu njihovih 

naročnikov lahko ugotovili, na katerih področjih in v kolikšnem deleţu operater obvladuje določeno trţišče, hkrati 

pa bi ugotovili tudi, kakšne načine dostopa do njihovih storitev preferirajo njihovi naročniki na določenih 

področjih. Tudi gospodarski subjekt TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o. se je pri pojasnjevanju 

škode, ki bi nastala ob razkritju zahtevanih informacij, skliceval na nevarnost razkritja trţnega deleţa drugim 

konkurentom.  

 

Po posredovanju pritoţbe prosilca in ponovnega vabila k izjasnitvi s strani organa, so od navedenih 

gospodarskih subjektov odgovorili subjekti AMIS d.o.o., ELTA d.o.o. in Total TV d.o.o. Pri tem je gospodarski 

subjekt AMIS d.o.o. v svojem odgovoru navedel, da zahtevani podatki niso nikjer javno dostopni. Teh podatkov 

ne objavlja niti organ oz. jih ne objavlja na način, da bi bilo mogoče na podlagi objavljenega podatka sklepati iz 

skupnega na posamično. Podatki namreč razkrivajo finančni in konkurenčni poloţaj posamičnega subjekta na 

določenem upoštevnem trgu, s tem pa se lahko razkrivajo konkurenčne prednosti posamičnega gospodarskega 

subjekta. Podobno je gospodarski sbujekt ELTA d.o.o. navedel, da bi razkritje števila priključkov pomenilo 

oteţitev konkurenčnega poloţaja, ker bi konkurenčni operaterji skušali na podlagi analize teh podatkov povečati 

svoj trţni deleţ. Gospodarski subjekt Total TV d.o.o. pa je v svojem odgovoru navedel, da so zaradi izredno 

razvitega in konkurenčnega trga elektronskih komunikacij podatki o številu naročnikov zelo občutljivi in varovani, 

saj lahko ne sami zase ampak v povezavi z drugimi znanimi podatki operaterju povzročijo znatno gospodarsko 

škodo. 

 

Nasprotno pa gospodarski subjekti  BBTEL, d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS 

ČRNA NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Freenet d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS 

VUZENICA d.o.o., KTV Ravne d.o.o., NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, 

telekomunikacijske storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, ARIO d.o.o., 

BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., ELSTIK d.o.o., KRS Šoštanj, d.o.o., KTV ORMOŢ, 

LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., SOFTNET d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., ter 

Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik z ničemer niso izkazali, da bi jim lahko nastala škoda z 

razkritjem zahtevanih informacij in kakšna bi ta škoda lahko bila. Gospodarski subjekt Zavod za razvoj KS 

televizijskega sistema Kamnik je v svojem odgovoru organu z dne 11. 4. 2012 celo izrecno navedel, da 

zahtevanih podatkov ne šteje za poslovno skrivnost.  

 

Ob ugotavljanju obstoja objektivnega kriterija za določitev poslovne skrivnosti je Pooblaščenec upošteval 

dejstvo, da organ redno v četrtletnih poročilih, ki jih javno objavlja na svoji spletni strani, opredeli trţne deleţe 

posameznih operaterjev. Tako so javno objavljeni tudi podatki o trţnih deleţih na trgu širokopasovnega dostopa 
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do interneta in na trgu kabelske, IP ter satelitske televizije za tretje četrtletje 2011.
5
 Res je, da niso specificirani 

trţni deleţi zgoraj navedenih subjektov, vendar le zato, ker je njihov trţni deleţ skupaj manjši od 0,1%, in ne 

zato, ker bi z objavo podatkov o njihovem trţnem deleţu lahko tem subjektom nastala škoda. Drugače pa je 

glede gospodarskega subjekta AMIS d.o.o., katerega trţni deleţ je objavljen v navedenem poročilu, prav tako 

pa so v istem poročilu objavljeni trţni deleţi tega subjekta od prvega četrtletja 2010 do tretjega četrtletja 2011. 

Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da ne drţijo navedbe gospodarskega subjekta AMIS d.o.o. glede 

nejavnosti podatkov o gibanju trţnega deleţa.  

 

Poleg tega je Pooblaščenec upošteval tudi dejstvo spremenljivosti poslovne skrivnosti v času (poslovna 

skrivnost kot nestalna kategorija). Določeni dokumenti lahko predstavljajo poslovno skrivnost, vendar samo v 

določenem časovnem obdobju. Tako so določene informacije s časom postale popolnoma neuporabne za 

ugotavljanje trenutnega trţnega deleţa ali poloţaja posameznih gospodarskih subjektov in ne predstavljajo več 

konkurenčne prednosti. Prosilec je zahteval podatke dne 18. 11. 2011 – torej podatke, ki jih je organ dobil v 

četrtletnem poročilu operaterjev za tretje četrtletje 2011. Pooblaščenec je zato ugotovil, da razkritje števila 

naročnikov posameznih gospodarskih subjektov za leto 2011, v letu 2013, tem gospodarskim subjektom ne 

more povzročiti občutne škode pri njihovem trenutnem in nadaljnjem poslovanju. Neaktivnost večine zgoraj 

navedenih gospodarskih subjektov v postopku dostopa do teh podatkov na prvi stopnji in v pritoţbenem 

postopku ter javna objava trţnih deleţev določenih gospodarskih subjektov samo dodatno potrjuje navedene 

ugotovitve Pooblaščenca.  

 

Glede na vse navedeno, je Pooblaščenec ugotovil, da objektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti glede 

zahtevanih podatkov gospodarskih subjektov AMIS, d.o.o., ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, 

d.o.o., BREZŢIČNA ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA 

RAZVOJ KDS ČRNA NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA 

d.o.o., Freenet d.o.o., IKT d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA d.o.o., KRS Šoštanj, 

d.o.o., KTV ORMOŢ, KTV Ravne d.o.o., LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, d.o.o., 

NAKLO d.o.o., NAKOM druţba za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, telekomunikacijske storitve, d.o.o., 

Roman Goropečnik s.p., SISTEM - TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET d.o.o., TELE TV, 

komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Total TV d.o.o. ter Zavod za 

razvoj KS televizijskega sistema Kamnik ni izpolnjen. 

 

Ker glede navedenih subjektov ni izpolnjen ne subjektivni ne objektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti, 

Pooblaščenec ugotavlja, da glede zahtevanih podatkov teh operaterjev ni podana izjema iz 2. točke prvega 

odstavka 6. člena ZDIJZ. 

 

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja 

 

Pooblaščenec ugotavlja, da sklicevanje organa na določbo 4. alineje šestega odstavka 6. člena ZDIJZ v 

konkretnem primeru ni ustrezno. Iz omenjene določbe namreč izhaja, da organ prosilcu zavrne zahtevo za 

ponovno uporabo zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, za katerega drug zakon določa, da 

je dostopen samo upravičenim osebam. Določba se torej nanaša izključno na t.i. ponovno uporabo informacij 

javnega značaja. Glede na določbo tretjega odstavka 4. člena ZDIJZ ponovna uporaba informacij javnega 

značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za 

prvotni namen v okviru javne naloge. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni pridobivanje 

informacij z namenom ustvarjanja dodane vrednosti (oplemenitenje informacij) za uporabnike storitev, ki jih, 

običajno na odplačen način (čeprav to ni pogoj), nudi prosilec. To pomeni, da surove informacije javnega 

značaja lahko vsebujejo latentno vrednost v smislu širše uporabnosti, pogosto v kombinaciji z ekonomsko 

vrednostjo. Koncept ponovne uporabe se torej kaţe kot način, da zasebni sektor na podlagi pridobljenih 

                                                 
5
 Glej Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2011, Ljubljana, 

december 2011 str. 24, 26, 27, 31, 32 in 34, dostopno na spletnih straneh organa, na povezavi: 
http://www.apek.si/files/Telekomunikacije/Porocila_in_raziskave/Cetrtletna_porocila/2011/Porocilo-Q3-2011.pdf.  

http://www.apek.si/files/Telekomunikacije/Porocila_in_raziskave/Cetrtletna_porocila/2011/Porocilo-Q3-2011.pdf
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informacij ponudi nekaj več kot javni sektor, ki z informacijami razpolaga zgolj za prvotni namen, tj. za 

izvrševanje svojih pristojnosti oz. za opravljanje javnih nalog.  

 

Izhajajoč iz zgoraj navedene definicije in funkcije ponovne uporabe informacij javnega značaja Pooblaščenec 

ugotavlja, da ni dvoma, da je prosilec dne 18. 11. 2011 podal zahtevo za dostop do informacije javnega značaja 

v smislu prvega in drugega odstavka 5. člena ZDIJZ in ne zahteve za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja. V konkretnem primeru je prosilec jasno navedel, da zahteva prepis ali elektronskih zapis zahtevanih 

podatkov za preverjanje sporočenih podatkov s strani protokola o pogajanjih s kabelskimi operaterji (pri podpisu 

sodelujejo tudi določeni IP operaterji), s katerim so se operaterji zavezali, da bodo javljali ustrezne podatke. 

Glede na navedeno torej prosilec očitno potrebuje zahtevane podatke zato, da jih bo primerjal s svojimi podatki 

o številu priključkov posameznega operaterja in ne, da jih bo npr. predelal in tako predelane ponudil (odplačno 

ali neodplačno) drugim odjemalcem.  

 

Iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da lahko organ prosilcu zavrne dostop do informacije javnega značaja 

(torej standarden oziroma klasičen dostop) samo v primeru, če se zahteva nanaša na taksativno naštete 

podatke, ki predstavljajo izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Teh izjem je enajst in jih 

taksativno našteva prvi odstavek 6. člena ZDIJZ. Glede na navedeno bi se organ lahko skliceval zgolj na 

omenjene izjeme in ne na šesti odstavek 6. člena, kot je to storil v izpodbijani odločbi. Prvi odstavek 6. člena 

istovrstne ali podobne izjeme, kot je tista, na katero se je skliceval organ, ne pozna. Organ je v tem delu 

napačno uporabil materialno pravo, zato je njegova trditev, da so informacije v skladu s posebnimi predpisi 

dostopne samo upravičenim osebam, povsem irelevantna.  

 

6. Sklepno 

 

Pooblaščenec je ugotovil, da je izpolnjen subjektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti in je torej podana 

izjema iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ glede podatkov o številu naročnikov subjektov ANSAT Krško 

d.o.o., ELEKTRO TURNŠEK, d.o.o., Celje, EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Inatel d.o.o., KABEL TV d.o.o., 

KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI, KaTe Nova Gorica, KATV LIVADE, d.o.o., KRS, D.O.O., M3 – NET, d.o.o., 

Omreţje d.o.o., P&ROM d.o.o., SANMIX d.o.o. Cerknica, STUDIO PROTEUS d.o.o., T-2 d.o.o., TELEKOM 

SLOVENIJE d.d., Telemach d.o.o., Telemach Pobreţje d.d., Telemach Rotovţ d.d., Telemach Tabor d.d., 

Telemach Tezno d.d.,TELES, d.o.o., TELESAT, d.o.o., Jesenice, TS RPL d.d., TELEKOMUNIKACIJE 

Jazbinšek Janez s.p., TUŠMOBIL d.o.o., VELCOM d.o.o. ter ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA, 

zato je zavrnil pritoţbo v delu, ki se nanaša na zahtevo po podatkih o številu naročnikov teh subjektov, kot 

izhaja iz 2. točke izreka te odločbe. 

 

Glede gospodarskih subjektov AMIS, d.o.o., ARIO d.o.o., AVISION d.o.o. Portoroţ, BBTEL, d.o.o., BREZŢIČNA 

ZVESTOBA brezţične komunikacije d.o.o., CATV SELNICA-RUŠE d.o.o., DRUŠTVO ZA RAZVOJ KDS ČRNA 

NA KOROŠKEM, ELCATEL, d.o.o., Elektronika - KATV d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTA d.o.o., Freenet d.o.o., IKT 

d.o.o., KABELSKA TELEVIZIJA APAČE, KKS VUZENICA d.o.o., KRS Šoštanj, d.o.o., KTV ORMOŢ, KTV 

Ravne d.o.o., LUNA-NET, telekomunikacijske storitve d.o.o., METALING, d.o.o., NAKLO d.o.o., NAKOM druţba 

za informatiko in storitve d.o.o., POLANS, telekomunikacijske storitve, d.o.o., Roman Goropečnik s.p., SISTEM 

- TV d.o.o., SKYLINE, d.o.o., Ljubljana, SOFTNET d.o.o., TELE TV, komunikacijski engineering, Kranj, d.o.o., 

Telekomunikacije Marjan Markelj s.p., Total TV d.o.o. ter Zavod za razvoj KS televizijskega sistema Kamnik pa 

je Pooblaščenec ugotovil, da nista izpolnjena ne subjektivni ne objektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti, 

zaradi česar je izpodbijano odločbo v tem delu, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, odpravil in organu 

naloţil, da prosilcu posreduje podatke za navedene gospodarske subjekte, kot izhaja iz 1. točke izreka te 

odločbe. 

 
Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 
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Pouk o pravnem sredstvu:  

 

Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, pač pa lahko prosilec sproţi upravni spor. Upravni spor se sproţi s 

toţbo, ki se vloţi v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Toţba se lahko 

vloţi pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se toţba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve 

sodišču šteje dan oddaje na pošto. Toţba z morebitnimi prilogami se vloţi v najmanj treh izvodih. Toţbi je treba 

priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 

Postopek vodila: 

Maja Lubarda                                               

svetovalka Informacijskega pooblaščenca      

 

 

Informacijski pooblaščenec:                                                                                       

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav. 

pooblaščenka 

 

 

 


