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Številka: 090-212/2010/                                               
Datum: 11. 3. 2011 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 
2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007 -ZUstS-A), 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) ter 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) in drugega 
odstavka 248. člena ZUP o pritožbi ARC-zdruţenje za uravnavanje sobivanja, Ţadovinek 9a, 8273 Leskovec 
pri Krškem (v nadaljevanju prvi prosilec), ki ga zastopa predsednik Bojan Petan, z dne 2. 11. 2010 zoper 
odločbo Agencije za radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Slovenija (v nadaljevanju organ) št. 
20101015/740, z dne 15. 10. 2010, in o pritožbi Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Kardeljeva ploščad 1, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju drugi prosilec), ki jo zastopa predsednik Karel Lipič, z dne 14. 1. 2011 zoper odločbo 
organa št. 20110103/740, z dne 3. 1. 2011 v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo  
 
                                                           

O D L O Č B O: 
 
 

1. Pritoţbi prvega prosilca zoper 1. in 2. točko odločbe organa št. 20101015/740, z dne 15. 10. 2010 se 
ugodi. Odpravita se 1. in 2. točka izreka odločbe organa št. 20101015/740, z dne 15. 10. 2010.  
Pritoţbi drugega prosilca se ugodi. Odločba organa št. 20110103/740, z dne 3. 1. 2011 se odpravi v 
celoti.  
Organ je dolţan v roku 30 (tridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati prvemu prosilcu in 
drugemu prosilcu fotokopijo dokumenta z naslovom Program of NPP Krško Decommissioning and 
SF&LILW Disposal, revision 2 – Text version 1, June 2010, vključno s prilogami, ki so sestavni del tega 
dokumenta. Pri tem je organ dolţan prekriti: 
- tloris NEK na strani 27; 
- tabelo s podatki o različnih nuklearnih elektrarnah na strani 50; 
- poimenovanje konkretne nemške nuklearne elektrarne pod točko 3.3.3.2. na strani 51 in pod točko 
7.2.6. na strani 86; 
- tlorise delov NEK na straneh 103, 104 in 105; 
- strani od vključno 161 do vključno 167 v celoti; 
- stran 170 v celoti;  
- imena projektov druţbe Siempelkamp NIS v zadnji vrstici v odstavku pod tabelo na strani 172; 
- strani 174 in 175;  
- besedilo, ki obsega dve vrstici, na strani 228;  
- tloris NEK na strani 5 v datoteki z naslovom »3 PDP Rev.1«. 
Organ je dolţan prekriti tudi osebne podatke, ki niso niti povezani z opravljanjem javne funkcije ali 
delovnega razmerja javnega usluţbenca niti niso osebni podatki druţbenikov ali zakonitih zastopnikov, 
pooblaščenih za zastopanje druţbe. 
 

2. Pritoţba drugega prosilca zoper 3. točko odločbe organa št. 20101015/740, z dne 15. 10. 2010 se 
zavrne. 
 

3. V postopku reševanja te pritoţbe niso nastali posebni stroški. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

 
Prvi prosilec je dne 20. 9. 2010 na organ naslovil zahtevo za posredovanje naslednjih dokumentov: 

1. Program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) in ravnanja z nizko in srednje 
radioaktivnimi odpadki (v nadaljevanju NSRAO) in izrabljenim jedrskim gorivom (v nadaljevanju IJG) z 
letnico 2010; 

2. Preliminarni načrt razgradnje NEK z letnico 2010; 
3. Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju; 
4. Kontrolni, konceptualni, hidravlični in transportni model vplivnega območja; 
5. Predinvesticijska zasnova za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško; 
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6. Okoljsko poročilo za odlagališče NSRAO v Vrbini; 
7. Javnomnenjsko raziskavo za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško za potrebe izdelave 

drţavnega prostorskega načrta; 
8. Javnomnenjsko raziskavo za leto 2008, 2009 in 2010. 

 
Organ je o zahtevi prvega prosilca odločil z odločbo št. 20101015/740, z dne 15. 10. 2010, s katero je zavrnil 
dostop do dokumentov iz 1.  in 2. točke zahteve prosilca, v preostalem delu pa je zahtevi prosilca ugodil. V 
obrazloţitvi je navedel, da je razlog za zavrnitev dostopa do dokumenta »Program razgradnje NEK in ravnanja z 
NSRAO in IJG« glede na 9. točko 6. člena ZDIJZ, da organ dokument izdeluje skupaj s hrvaško Agencijo za 
posebni odpad po naročilu meddrţavne komisije, ki spremlja izvajanje Pogodbe med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS št. 5/2003; v nadaljevanju Pogodba o NEK). 
Organ ni lastnik dokumenta. Ta dokument je sedaj v fazi osnutka, predloţen je Strokovnemu svetu, ki je 
posvetovalni organ Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Sledi mednarodna recenzija dokumenta in nato 
postopek sprejema v vladah obeh drţav. Podatki o dokumentu so variantno pripravljeni, kar je predmet 
usklajevanj v Strokovnem svetu. Predčasno posredovanje in interpretacija variantnih podatkov, ki se šele 
oblikujejo, bi povzročila napačno razumevanje in oteţila postopek usklajevanja in sprejemanja s strani vlad 
obeh drţav. V nadaljevanju je organ navedel, da je razlog za zavrnitev dostopa do dokumenta z naslovom 
»Preliminary Decommissioning Plan NPP Krško«, ki ga je prvi prosilec poimenoval »Preliminarni načrt 
razgradnje NEK z letnico 2010«, dejstvo, da v skladu z 2. točko šestega odstavka 9. člena ZDIJZ organ ne more 
izročiti dokumenta, saj je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik je upravljavec dokumenta. 
Organ je ta dokument od naročnika prejel v uporabo glede na namen, po končani uporabi pa ga je vrnil 
naročniku. V nadaljevanju obrazloţitve je organ pojasnil še, katere dokumente je prvemu prosilcu posredoval v 
zvezi s 4., 6. in 7. točko zahteve. Glede preostalih točk zahteve prosilca (3. in 5. točka) se organ v obrazloţitvi ni 
posebej opredeljeval, je pa v prilogah odločbe med drugim navedel »Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih 
ureditev v lokalnem okolju« in »Predinvesticijska zasnova za odlagališče«. 
 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prvi prosilec dne 2. 11. 2010 pri Pooblaščencu vloţil pritoţbo. Glede 
zavrnitve dostopa do Programa razgradnje NEK in ravnanja z NSRAO in IJG z letnico 2010 je prosilec navedel, 
da so razlogi organa zavajajoči in neresnični, pri čemer je navedel, da: 

- 6. člen ZDIJZ nima 9 točk ampak 6 odstavkov; 
- je glede na drugi odstavek 6. člena ZDIJZ in v skladu z Aarhuško konvencijo treba v primeru poskusa 

doseganja druţbene sprejemljivosti lokacije odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v Občini Krško v 
lokalnem partnerstvu v Občini Krško zagotoviti informacije ţe v fazi načrtovanja posega v prostor in je 
zato zavrnitev zahteve v tem delu neutemeljena; 

- gre v primeru odlagališča NSRAO za emisije v okolje, odpadke, nevarne snovi v obratu in podatke iz 
varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja, pri čemer 
prosilec navaja 2 alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ; 

- utemeljitev, da bi predčasno posredovanje in interpretacija variantnih podatkov, ki se šele oblikujejo, 
povzročila napačno razumevaje in oteţila postopek usklajevanja in sprejemanja s strani vlad obeh 
drţav, kaţe na to, da vodstvo organa še ni ali noče dojeti vsebine Aarhuške konvencije, ki v primerih 
večjih posegov v prostor zahteva participativno in ne reprezentativno demokracijo, zato je zavrnitev 
organa zavajajoča in neutemeljena; 

- je ţe samo dejstvo, da nastajajo različne verzije programa razgradnje NEK in ravnanja z NSRAO in IJG 
v odnosu do dokumentacije za DPN za odlagališče NSRAO, zelo pomembno, zato prosilec meni, da je 
tudi iz tega vidika zavrnitev neutemeljena.  

V nadaljevanju pritoţbe je prvi prosilec navedel, da je utemeljitev zavrnitve dostopa neutemeljena tudi glede 
dokumenta iz 2. točke njegove zahteve, ker deveti člen ZDIJZ ne opredeljuje izjeme, zaradi katerih bi organ 
lahko zavrnil zahtevo za pridobitev informacij javnega značaja, ki jih ZDIJZ opredeljuje v 1. in 2. členu. Na koncu 
pritoţbe je prosilec navedel, da organ ni zavrnil dostopa do dokumenta iz 3. točke njegove zahteve, temveč je 
brez obrazloţitve posredoval informacije o nesprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. Prosilec je 
ţelel prejeti Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. Prosilec zaključuje, da je bil 
prevaran in da ga organ zavaja. 
 
Ker je bila pritoţba poslana neposredno Pooblaščencu, jo je ta na podlagi drugega odstavka 239. člena ZUP 
odstopil organu z dopisom št. 092-207/2010/2, z dne 2. 11. 2010. 
 
Organ je pritoţbo prvega prosilca z dopisom št. 740/101122-.BS, z dne 22. 11. 2010 odstopil Pooblaščencu in 
ob tem pojasnil, da je zahtevo prosilca za dostop do dokumenta iz 2. točke zahteve zavrnil zaradi zavarovanja 
pravic pripravljavca dokumenta. Organ je podatke iz tega dokumenta uporabil kot vhodne podatke za Program 
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razgradnje NEK in nima pravice razpolagati s samim dokumentom. Organ je ponovil razloge iz izpodbijane 
odločbe, ki jih je navajal v zvezi z dostopom do dokumenta iz 1. točke zahteve prosilca. Organ je v nadaljevanju 
opozoril, da je bil ta dokument dne 16. 11. 2010 določen za poslovno skrivnost, kar je po njegovem mnenju še 
dodaten razlog za zavrnitev dostopa do tega dokumenta. Upravni odbor organa je takšno odločitev sprejel na 2. 
redni seji navedenega dne, poslovno skrivnost pa je treba varovati do končne verzije tega dokumenta. Ko bo 
dokument dokončan, bo poslan v vladno proceduro za potrditev in bo hkrati dostopen tudi javnosti. Kot tretji 
razlog za zavrnitev dostopa do tega dokumenta organ navaja, da z razkritjem nedokončanega dokumenta lahko 
nastanejo škodljive posledice za slovenska pogajalska izhodišča in nevarnost, da bi se lahko onemogočilo 
izvajanje mednarodne pogodbe. Ob tem bi bilo treba smiselno uporabiti 45.a člen Zakona o zunanjih zadevah 
(ZZZ-1), saj se dokument nanaša med drugim tudi na pogajalska izhodišča Republike Slovenije. Organ meni, 
da je glede na vsa navedena dejstva interes drţave glede zavrnitve dostopa do teh informacij s strani javnosti 
večji od interesa javnosti, zato prosi Pooblaščenca, da dostopa do navedenih dokumentov prvemu prosilcu ne 
dovoli.   
 
Ker so se izjave prosilca in navedbe organa v izpodbijani odločbi razlikovale, je Pooblaščenec z namenom 
razjasnitve dejanskega stanja dne 13. 12. 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 pritoţbeni organ sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na moţne škodljive 
posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov. Pooblaščenec mora namreč kot pritoţbeni organ imeti 
polna pooblastila za preiskovanje vseh pritoţb, kot tudi to, da od prvostopenjskega organa zahteva vse 
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 pojasnil, da je dokument, ki ga je prosilec poimenoval »Program razgradnje NEK 
in ravnanja z NSRAO in IJG z letnico 2010«, dokument, ki ga je organ Pooblaščencu izročil na zgoščenki, na 
kateri je zapisano »Program of NPP Krško Decommissioning and SF&LILW Disposal Revision 2 Text version 1, 
June 2010« (v nadaljevanju verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK). Organ je pojasnil, da je 
»Preliminarni načrt razgradnje NEK z letnico 2010« priloga verzije 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK. Organ je navedel, da je Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju 
dokument, ki ga je organ posredoval prosilcu skupaj z izpodbijano odločbo in Pooblaščencu, skupaj z odstopom 
pritoţbe. Drug dokument s takšno ali podobno vsebino pri organu ne obstaja. Organ je pojasnil, da je podlaga 
za pripravo Programa razgradnje NEK in ravnanja z NSRAO in IJG, revizija 2 (v nadaljevanju druga revizija 
Programa razgradnje NEK) Pogodba o NEK. Verzijo 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK je 
izdelala Projektna skupina, ki jo sestavljajo člani iz organa in iz hrvaške agencije. Trenutno je ta Projektna 
skupina izdelala t.i. predlog Programa (dokument verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK). 
Izvor podatkov je raznolik: javne evidence, nekatere študije izdela organ, nekatere zunanji izdelovalci, izdelavo 
PDP je naročila NEK, katerega izdelavo je določila meddrţavna komisija, ki deluje na podlagi Pogodbe o NEK. 
Predlog je Projektna skupina poslala Strokovnemu svetu (posvetovalni organ imenovan s strani meddrţavne 
komisije) v pregled in recenzijo. Zatem se bo predlog vrnil nazaj Projektni skupini, ki bo pripravila t.i. Text 
version 2. Nato bo Strokovni svet ta tekst akceptiral in predal predlog Mednarodni agenciji za atomsko energijo. 
Ob tem je organ poudaril, da je celoten postopek priprave dokumentov verzija 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK in Text verision 2 enotna vmesna faza priprave druge revizije Programa razgradnje 
NEK, ki je zasnovan tako, da se vmes dokumenti pošiljajo Strokovnemu svetu zaradi laţje izvedbe 
medsebojnega delovnega procesa. Glede na navedeno je verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje 
NEK le vmesna faza priprave druge revizije Programa razgradnje NEK. Organ je zatrdil, da je verzija 1 besedila 
druge revizije Programa razgradnje NEK še vedno dokument v izdelavi, da je to le ena izmed delovnih etap in 
da bo z dokumentom Text version 2 povoţen ter se v takšni obliki ne bo uporabil, saj nima trajne vrednosti. Po 
mnenju organa bi si javnost lahko na podlagi podatkov, ki so v verziji 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK, napačno predstavljala njihovo vsebino. Gradivo je pripravljeno variantno (npr. določene cene 
elektrike, neskladja z meddrţavno pogodbo, ki bodo še predmet usklajevanj, več različnih variant, od katerih bo 
le ena na koncu sprejeta), kar lahko v javnosti povzroči napačne interpretacije in sproţanje postopkov, ki bi 
povzročalo motnje (podaljšalo časa izdelave, neskladje s podanim soglasjem lokalne skupnosti in ugovori na ţe 
potrjeno lokacijo, itd.) pri izdelavi in sprejemu druge revizije Programa razgradnje NEK. Napačno razumevanje 
bi nastalo v zvezi s tem, kako bo NEK na koncu dejansko razgrajena in kdaj ter kako bo pripravljena rešitev za 
odlagališče NSRAO ter rešitev za IJG. Verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK je označena 
kot poslovna skrivnost do končne verzije druge revizije programa razgradnje NEK, to pa je verzija, ki bo poslana 
na vladno obravnavo in ki jo organ opredeljuje kot končan dokument. Vse predhodne verzije (npr. verzija 1 
besedila druge revizije Programa razgradnje NEK in Text version 2 so le vmesne faze v izdelavi tega 
dokumenta in javnosti ne bodo nikoli dostopne, saj gre za delovna gradiva). Ker so vmesne verzije delovna 
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gradiva, jih organ ne zavede v nobenem spisu. Ko bo druga revizija Programa razgradnje NEK izdelana, bo 
organ vse prejšnje verzije uničil, ker je z vidika obvladovanja dokumentacije relevantna le druga revizija 
Programa razgradnje NEK, organ na koncu hrani samo tega. Organ je še opozoril, da je upravni odbor organa 
na podlagi statuta organa sprejel sklep, s katerim je verzijo 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK 
označil kot poslovno skrivnost. Organ je še navedel, da podatki v verziji 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK vsebujejo okoljske podatke, ki so iz javnih evidenc, in informacije, ki niso okoljski podatki, ker 
vsebujejo projekcije, načrte, ocene ter ocenjujejo čas in potrebne človeške in finančne vire. Okoljski podatek je 
po mnenju organa stvarni podatek o nečem, kar obstaja danes in tukaj. Zato je treba razmejiti med podatkom, ki 
prikazuje neko ţe obstoječo vrednost, in med modeli in predpostavkami rezultatov tehničnih rešitev razgradnje. 
Organ je pojasnil, da stranskih udeleţencev ni posebej pozival v postopek, saj je za njihov interes varovanja teh 
podatkov izvedel v okviru izdelave verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK. Organ je še 
opozoril, da je treba pri dostopu do verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK upoštevati tudi 
vidik fizičnega varovanja jedrskega objekta in vidik varovanja jedrskih materialov. V verziji 1 besedila druge 
revizije Programa razgradnje NEK so zelo eksplicitno prikazane lokacije inventarja jedrskih materialov in 
tehnični objekti varovanja. Če bi javnosti bil omogočen dostop do teh podatkov, bi lahko prišlo do zlorabe, med 
drugim tudi v smislu terorističnih groţenj. Organ je pojasnil, da je javnost obvestil na začetku priprave nove 
revizije. Ko bo Program dal na postopek obravnave na vlado, bo ta dokument objavil tudi na svetovnem spletu. 
Ker je program namenjen ocenitvi stroškov, ki jih bo vsaka drţava plačevala v sklad za razgradnjo, in dinamiki 
zbiranja finančnih sredstev v namenskem skladu, v prvem planu ne gre za okoljske podatke, zato ta dokument 
po mnenju organa ne zapade pod določbe Aarhuške konvencije. 
 
V zvezi z ogledom in camera je organ v dopisu št. 740/101223-.BS, z dne 23. 12. 2010 Pooblaščencu poslal še 
nekaj pojasnil in dokumentov. Priloţil je elektronsko sporočilo ter dopis o posredovanju verzije 1 besedila druge 
revizije Programa razgradnje NEK članom Strokovnega sveta v obravnavanje. Organ je Pooblaščencu 
posredoval tudi sklep, na podlagi katerega je bila verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK 
določena za poslovno skrivnost, in sicer najdlje do končne verzije tega dokumenta. Organ je Pooblaščencu 
posredoval tudi sklep, ki določa navodila za varovanje poslovne skrivnosti. V zvezi z objektivnim kriterijem za 
določitev poslovne skrivnosti je organ opozoril, da na podlagi večletnega sodelovanja s prosilci za informacije 
javnega značaja, ki so ves čas aktivno sodelovali pri umeščanju odlagališča, lahko z veliko verjetnostjo trdi, da 
bi na podlagi pridobljenih podatkov o scenarijih odlaganja radioaktivnih odpadkov razvijali nove scenarije in 
ugibanja (špekulacije) o vplivih na naravno in druţbeno okolje ter neposredno in preko medijev zahtevali 
številna pojasnila in zagotovila o podrobnostih, ki jih, dokler dokument ni dokončen in dokler z Republiko 
Hrvaško ni doseţen veljaven dogovor, ni mogoče dati. Motiv prosilcev je predvsem ponovno odpreti pogajanja o 
dodatnih finančnih ugodnostih za občane občin v okolici odlagališča. Takšne zahteve so bile na javnih 
razpravah, ki jih je organ vodil v lokalnem okolju, ves čas močno prisotne. Eventualna odobritev dodatnih 
sredstev bi finančno obremenila projekt izgradnje odlagališča in s tem namenski sklad. Slednji je od leta 2008 
utrpel zniţanje vrednosti portfelja, zato bi dodatne obremenitve realno lahko pripeljale do daljšega odloga 
izgradnje odlagališča iz finančnih razlogov. Organ tudi ne more izključiti prekinitve projekta zaradi nasprotovanja 
dela javnosti, izzvanega z interpretacijami scenarijev. Interes realizacije izgradnje odlagališča, ki je drţavni 
infrastrukturni objekt okoljskega značaja (Zakon o varovanju okolje, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
in jedrski varnosti), je višji od parcialnih interesov finančne narave. Posledice kampanje posameznikov in skupin 
so lahko mnogo širše in zelo daljnoseţne. Dogajanja v zvezi z NEK in bodočim odlagališčem namreč pozorno 
spremljajo tudi hrvaška javnost in mediji, zato bi kampanja na naši strani sproţila podobne odzive tudi na 
Hrvaškem. Pritiski slovenske in hrvaške javnosti bi zelo verjetno vplivali na pogajalska izhodišča in proţnost 
(manevrski prostor) slovenskih in hrvaških pogajalcev ter oteţili moţnost usklajene rešitve glede odlaganja 
radioaktivnih odpadkov, kar je primarno predvideno z mednarodno pogodbo. Tako bi se namreč delili visoki 
stroški izgradnje dveh nacionalnih odlagališč NSRAO. Različni scenariji odlaganja namreč obravnavajo 
moţnosti gradnje jedrskih objektov za namene ene ali obeh drţav. Gre za preučitev dolgoročnih variant kot 
moţnih konkretnih rešitev splošnejših določil iz Pogodbe o NEK, ki bi po uskladitvi predstavljali vhodne podatke 
za naslednje revizije nacionalnih programskih dokumentov obeh drţav. Scenariji predstavljajo tudi zelo različne 
stroške in različne spodbude lokalni skupnosti, kjer bo odlagališče zgrajeno, zato bi imela izbira enega ali 
drugega scenarija pomembne finančne posledice, trenutno zlasti za slovensko stran. Slovenija skuša problem 
odlaganja radioaktivnih odpadkov skladno z zakonskimi zahtevami rešiti čim prej in s finančnimi nadomestili v 
razumnem obsegu spodbuditi lokalno skupnost, ki je sprejela odlagališče, Hrvaška pa je s tem vprašanjem 
zaenkrat mnogo manj obremenjena, saj svojo polovico radioaktivnih odpadkov lahko še dve leti po koncu 
obratovanja NEK brezplačno skladišči na lokaciji elektrarne in ni izpostavljena momentom gradnje jedrskega 
objekta na svojem ozemlju v zelo bliţnji bodočnosti. V nadaljevanju je organ navedel, da se v zahtevanem 
dokumentu nahajajo podatki, ki predstavljajo tudi osnovo za pogajalska izhodišča Slovenije za sprejem 
dokumenta s strani Vlade RS in Vlade RH. Vsekakor bi razkritje podatkov iz zahtevanega dokumenta oteţilo 
izvršitev mednarodne pogodbe, pri čemer bi nesorazmerno veliko breme nosila Republika Slovenija, na 
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območju katere se nahaja ves inventar, za katerega je po mednarodnih konvencijah primarno odgovorna, če 
pogodbena partnerica ne prevzame svojega deleţa obveznosti. Pogodba o NEK je v tem delu nedorečena in 
pušča vsebino dogovorov odprto. Ravnanje z dokumentom »Preliminary Decommissioning Plan« (PDP) je 
izdelovalec (NIS) kot ponudnik storitve razgradnje omejil iz naslova varovanja intelektualne lastnine. Na osnovi 
vhodnih podatkov naročnika (preteţno iz javnih evidenc) je na podlagi lastnih razvitih sodobnih znanj in 
tehnologije razvil modele in tehnike razgradnje jedrskih objektov, rezultat katerih je čas, potreben za razgradnjo, 
potrebni človeški in finančni viri, tehnološka oprema in kot končni rezultat količina konvencionalnih in 
radioaktivnih odpadkov ter njihove lastnosti. Navedeni rezultati so specifični in naročniku predstavljajo glavnino 
podlag za odločitev o izbiri ponudnika storitev, ponudnik pa z njimi izkazuje svoje primerjalne prednosti pred 
konkurenco in ima interes omejiti oziroma nadzorovati širjenje dokumenta ali delov dokumenta. Nedvoumna je 
poslovna škoda, ki bi izdelovalcu PDP iz naslova nekontroliranega širjenja dokumenta ali njegovih delov 
nastala. Glede na izredno visoke vrednosti projektov, ki predvidevajo razgradnjo nuklearne elektrarne, bodo 
temu primerno visoki tudi odškodninski zahtevki za materialno škodo, nastalo ob nekontroliranem dostopu do 
podatkov iz dokumenta. Ob tem je organ izpostavil še dodatno nujnost varovanja podatkov iz dokumenta, in 
sicer iz naslova fizičnega varovanja in varovanja jedrskih materialov. Nuklearna elektrarna Krško, ki je naročnik 
dokumenta, lahko ob razkritju podatkov utrpi potencialno materialno škodo, še pomembnejša pa je potencialna 
ogroţenost prebivalcev Republike Slovenije (ogroţenost zdravja, ţivljenja in premoţenja), saj bi informacije o 
fizičnem varovanju in varovanju jedrskih materialov lahko pripomogle k uspelemu napadu terorističnih 
organizacij.  
 
Dne 14. 1. 2011 je organ Pooblaščencu posredoval dokumente, v katerih je označil podatke, ki jih je po mnenju 
organa mogoče opredeliti kot podatke iz druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 
Organ je dne 8. 12. 2010 prejel zahtevo drugega prosilca za posredovanje fotokopije Programa razgradnje 
NEK, odlaganje NSRAO in jedrskega goriva, II. revizija dela hrvaško-slovenske skupine, pripravljena v verziji 
teksta 1. Organ je to zahtevo zavrnil z odločbo št. 20110103/740, z dne 3. 1. 2011, sklicujoč se na izjemo iz 9. 
točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ker organ dokument izdeluje skupaj s hrvaško Agencijo za posebni 
odpad po naročilu meddrţavne komisije, ki spremlja izvajanje Pogodbe o NEK. Organ ni lastnik dokumenta. 
Organ je pojasnil postopek sprejemanja druge revizije Programa razgradnje NEK in poudaril, da bi predčasno 
posredovanje in interpretacija variantnih podatkov, ki se šele oblikujejo, povzročila napačno razumevanje in 
oteţila postopek usklajevanja in sprejemanja s strani vlad obeh drţav. Nova revizija 2 navedenega dokumenta 
bo posredovana javnosti, ko bo dokončno pripravljena in recenzirana. Dne 14. 1. 2011 je drugi prosilec  vloţil 
pritoţbo zoper odločbo organa. V pritoţbi je drugi prosilec najprej pojasnil, da se ne strinja z zavrnilno odločbo, 
ker meni, da gre za javni dokument, do katerega bi morali imeti vpogled občani v neposredni bliţini NSRAO in 
zainteresirane okoljske nevladne organizacije. Prosilec je opozoril, da Republika Hrvaška na istem dokumentu 
nima oznake strogo zaupno. Prosilec je v pritoţbi še podrobno pojasnil glavne probleme, ki se pojavljajo v zvezi 
z izgradnjo odlagališča NSRAO in IJG. Med drugim je prosilec opozoril, da v javni razpravi niso bila celovito 
uveljavljena načela Aarhuške konvencije, domača in tuja okoljska zakonodaja.  
 
Z dopisom št. 740/110210-BS, z dne 10. 2. 2011 je organ Pooblaščenca obvestil, da je izdelana nova vmesna 
verzija predloga Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG, rev. 2, in sicer text version 2, februar 
2011. Organ je pojasnil, da ta dokument ostaja poslovna skrivnost, medtem ko priloge k navedenemu 
dokumentu poslovna skrivnost ne zadeva več. Hkrati je organ Pooblaščencu posredoval verzijo dokumenta 
»Preliminary Decommissioning Plan NPP Krško«, ki je namenjena javni uporabi in jo je v takšni obliki prejel s 
strani NEK. V tem dokumentu je izvajalec prekril določene vsebine in jih označil z oznako »Proprietary«. Teh 
vsebin ni dovoljeno posredovati javnosti bodisi zaradi zaščite intelektualne lastnine ali iz naslova zagotavljanja 
varovanja NEK.  
 
Pooblaščenec je s sklepom št. 090-212/2010/16 in 090-26/2010/4, z dne 18. 2. 2011 pritoţbena postopka 
prvega in drugega prosilca podlagi 130. člena ZUP zdruţil v en postopek, ki se vodi pod št. 090-212/2010. 
  
Pritožba je utemeljena. 
 
1. Meje preizkusa pritožbe s strani pritožbenega organa 
 
Pooblaščenec pojasnjuje, da 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. 
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2. Informacije javnega značaja 
 
Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je opredeljena v drugem odstavku 39. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Ustava RS). 
Konkretizacijo te pravice predstavlja ZDIJZ, v katerem je urejen postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in 
ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, 
javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb (prvi 
odstavek 1. člena ZDIJZ). Dejstvo, da organ v obravnavanem primeru sodi v krog organov, ki so zavezani 
posredovati informacije javnega značaja, ni sporno. ZDIJZ posega v širok spekter delovanja javnega sektorja, in 
sicer ne le v delu, ko med zavezance zajema širok krog organov javnega sektorja, ki morajo na prvi stopnji 
slediti določilom zakona, temveč tudi v delu same definicije informacije javnega značaja. Namen ZDIJZ, ki 
izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice 
posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena 
prizadevati, da doseţejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu.  
 
Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija 
javnega značaja  informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, 
op. Pooblaščenca), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz 
navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o 
obstoju informacije javnega značaja, in sicer: 

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

 
Pooblaščenec ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je predmet zahteve obeh prosilcev 
dokument Program of NPP Krško Decommissioning and SF&LILW Disposal, Revision 2, Text version 1, June 
2010, vključno s prilogami, ki so sestavni del tega dokumenta (v nadaljevanju verzija 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK), ki ima pri organu št. 10-1/01-01-027-00 in je nastal v eni izmed faz izdelave druge 
revizije Programa razgradnje NEK. Verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK, ki jo je organ 
Pooblaščencu izročil na ogledu in camera, je sestavljena iz naslovnice, strani s podpisi, projektne naloge za 
izdelavo druge revizije Programa razgradnje NEK, kazala in modulov označenih s številkami od 0 do 9. Verzija 
1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK ima še 18 prilog. Zahteva prvega prosilca se nanaša 
izrecno še na dokument z naslovom »Preliminary Decommissioning Plan NPP KRŠKO«, ki ima številko 
8215/CA/F0083759/05 (v nadaljevanju dokument PDP NPP Krško), ki je ena izmed prilog verzije 1 besedila 
druge revizije Programa razgradnje NEK in je zato ta del zahteve ţe zajet v verziji 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK. Pooblaščenec ugotavlja, da glede navedenega dokumenta ni sporno, da sodi v 
delovno področje organa, da organ z njim razpolaga, ter da je v obravnavanem primeru izpolnjen tudi kriterij 
materializirane oblike. Navedeno pomeni, da obravnavani dokument izpolnjuje vse tri kriterije, ki morajo biti 
podani kumulativno, da lahko določen dokument opredelimo kot informacijo javnega značaja. Pooblaščenec se 
je zato v prvem delu obrazloţitve osredotočil na presojo proste dostopnosti verzije 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK, ki je predmet pritoţbe obeh prosilcev, v drugem delu (5. Točka obrazloţitve te 
odločbe) pa je presojal pritoţbo v zvezi z zahtevo prvega prosilca, ki se nanaša na zahtevo prosilca za 
posredovanje Poročila o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. 
 
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). Iz tega razloga mora organ po uradni dolţnosti skrbeti, da se postopka 
udeleţijo vsi tisti, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločitev organa. V postopek mora torej 
pritegniti vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne koristi bi z ugoditvijo zahtevi za dostop do informacij 
javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti udeleţbo v postopku.  
 
Zaradi morebitnega vpliva odločbe Pooblaščenca na pravice in pravne koristi tretjih subjektov je Pooblaščenec 
na podlagi 43. in 44. člena ZUP pozval v postopek gospodarske druţbe Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (v 
nadaljevanju NEK d.o.o.), Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH (v nadaljevanju Siempelkamp NIS) in 
Agencijo za posebni odpad, d.o.o. (v nadaljevanju APO d.o.o.), da se izjasnijo o tem, ali prijavljajo stransko 
udeleţbo v postopku oziroma, ali zahtevane informacije za njih predstavljajo katero izmed izjem od prostega 
dostopa do informacij javnega značaja.  
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APO d.o.o. na poziv pooblaščenca do izdaje te odločbe ni odgovorila, kar pomeni, da v skladu s šestim 
odstavkom 143. člena ZUP ne more uveljavljati pravnih sredstev zoper odločbo Pooblaščenca.  
 
Siempelkamp NIS je v dopisu št. 8215/AH/F0070818, z dne 21. 1. 2011 pojasnil, da prosilcu ne dopušča 
dostopa do dokumenta PDP NPP Krško, ker: 

- študija vsebuje zaupne informacije o know-how Siempelkamp NIS v zvezi z načrtovanjem razgradnje, 
metodologijo določanja stroškov in programsko opremo Cora&Calcom; razlage in opisi v zahtevanem 
dokumentu niso namenjeni objavi; 

- študija vsebuje zaupne informacije NEK d.o.o., ki jih Siempelkamp NIS v skladu s pogodbenimi določili ne 
sme razkriti brez pisnega dovoljenja NEK d.o.o.. 

 
V pritoţbeni postopek je vstopila tudi NEK d.o.o., ki je v odgovoru št. 884, z dne 25. 1. 2011 navedla, da je 
verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK mednarodni dokument, ki je še v fazi strokovnega 
pregleda, nato pa sledi odobritev s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Podatki v dokumentu so 
variantno pripravljeni in so še vedno predmet strokovnih usklajevanj. Predčasno posredovanje in interpretacija 
variantnih podatkov, ki se šele oblikujejo, bi lahko povzročila napačno razumevanje in oteţila postopke 
usklajevanja in sprejemanja s strani vlad Republike Slovenije in Hrvaške. Navedeni dokument v preteţni meri 
vsebuje podatke, ki jih je izvajalec označil kot poslovno skrivnost. Sestavni del tega dokumenta je tudi dokument 
PDP NEK Krško, ki je varovano avtorsko delo -  opozorilo o avtorstvu je sestavni del dokumenta. Ţe ponudba in 
pogodba s Siempelkamp NIS (CONTRACT NEK - 10021/3114 for NPP Krško Preliminary Decommissioning 
Plan with Plant Specific lnventory Database Development) vsebuje člene glede varovanega avtorskega dela, 
kar pomeni prepoved kopiranja, predajanja dokumenta tretjim osebam oz. distribuiranje brez pisnega soglasja 
avtorjev (Siempelkamp NIS), ki je lastnik tega dokumenta, in prepoved posredovanja njegovih informacij in 
metodologije, ki se je pri tem projektu uporabljala. Deli metodologije, opisane v dokumentu PDP NEK Krško, so 
poslovno varovana lastnina izdelovalca študije, saj vsebuje pomembne informacije, programska orodja, načine 
izračunov, izkustvene vrednosti ter podatke drugih elektrarn in tehnologij. Takih informacij izdelovalec študije v 
nobenem primeru ne ţeli dajati v javnost, saj gre za veliko moţnost, da nekdo to metodologijo in specifiko, ki jo 
podjetje razvija desetletja, zlorabi in uporabi za svoje komercialne interese. NEK d.o.o. je pojasnila, da namen 
dokumenta ni prikazati oz. določiti podatke glede emisij v okolje, saj gre za oceno inventarja radioaktivnih 
materialov na elektrarni, ki je nastajal ţe v času obratovanja NEK in ki bo nastal do konca predvidene projektne 
oz. podaljšane ţivljenjske dobe NEK. Pri izračunih se uporabljajo izkustvene vrednosti in metodologija, ki je 
odvisna od načina razgradnje ter drugih opcij, s čimer se ocenjuje količina posameznih vrst radioaktivnega 
materiala in njegovega načina odlaganja v odlagališče. Tako so podani rezultati, ki vsebujejo vrsto variant, 
opcijskih vrednosti in so namenjeni za nadaljnjo uporabo in obdelavo za pripravo plana razgradnje NEK. Gre za 
variantne ocene na podlagi specifičnih podatkov NEK. V tem primeru gre za radioaktivne snovi in oceno odpada 
prostega iznosa. NEK opozarja na dejstvo, da zahtevani dokumenti vsebujejo natančne podatke o opisih 
prostorov, v katerih so radioaktivne snovi, ter druge podatke, ki so pomembni z vidika fizičnega varovanja NEK 
in se jih v nobenem primeru ne sme prosto širiti, saj bi s tem lahko ogrozili varnost fisijskega in radioaktivnega 
materiala. NEK je z izdelovalcem dokumenta PDP NPP Krško pripravil verzijo tega dokumenta, ki je lahko javno 
dostopna, ter jo tudi posredoval Pooblaščencu. 
 
4. Dostop do verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK 
 
4.1. Izjema po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Organ se sicer v nobeni izmed izpodbijanih odločb ni skliceval na izjemo iz 2. točke prvega odstavka 6. člena 
ZDIJZ, ki pravi, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki 
je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe. Organ je ta razlog 
zavrnitve zahteve navedel šele na ogledu in camera in nato Pooblaščencu z dopisom št. 740/101122-.BS, z dne 
22. 11. 2010 sporočil, da je upravni odbor organa sprejel sklep z naslovom »Določitev dokumenta – predlog 
Programa razgradnje in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva NEK, rev_2-za 
poslovno skrivnost« št. ARAO-0130/101118-BS, z dne 18. 11. 2010. Na obstoj poslovne skrivnosti kot izjeme od 
prostega dostopa pa sta se sklicevala tudi stranska udeleţenca. Glede verzije 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK se je NEK d.o.o. sklicevala na dejstvo, da ga je organ označil kot poslovno skrivnost, 
dokument PDP NEK Krško pa je po navedbah NEK d.o.o. in Siempelkamp NIS poslovna skrivnost na podlagi  
ponudbe in pogodbe »CONTRACT NEK - 10021/3114 for NPP Krško Preliminary Decommissioning Plan with 
Plant Specific lnventory Database Development«.  
 
ZDIJZ se glede definicije poslovne skrivnosti opira na Zakon o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/06, 
s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGD-1), ki v prvem odstavku 39. člena določa, da se za 
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poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi druţba s pisnim sklepom, s katerim morajo biti 
seznanjeni druţbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolţne varovati poslovno skrivnost (t.i. 
subjektivni kriterij). Ne glede na določilo prvega odstavka, pa se po določilu drugega odstavka 39. člena ZGD-1 
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 (t.i. objektivni kriterij). Tretji odstavek 39. člena ZGD-
1 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 glede na to, na kakšni podlagi je prepovedano razkritje poslovne skrivnosti. 
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 prepuščena njemu samemu. Za izpolnitev tega kriterija pa mora biti podana izrecna 
odredba o tem, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Ta odredba je lahko dana v splošnem aktu (npr. 
v pravilniku o poslovni skrivnosti), lahko pa je tudi posamična. Zaradi določnosti in preprečevanja nejasnosti 
mora biti odredba pisna, z njo pa morajo biti seznanjene osebe, ki so dolţne podatek varovati. Tem zahtevam 
pa lahko dodamo še tretjo, ki velja za vse normativne akte. Odredba ne sme veljati za nazaj. Kršitev poslovne 
skrivnosti so samo tista dejanja, ki so bila kot taka določena ţe v času, ko je odredba veljala (več: komentar 
Zakona o gospodarskih druţbah, druga, dopolnjena in spremenjena izdaja, 1. knjiga, redaktor prof. dr. Marijan 
Kocbek, GV Zaloţba, d.o.o., Ljubljana, 2002, str. 195-196). Navedena odredba pa mora vsebovati tudi podatke 
o tem, na kakšen način naj bi druţba poslovno skrivnost varovala, kar zaradi določnosti in jasnosti zahteva 
ZGD-1 v prvem odstavku 40. člena. Z načinom varovanja je zlasti mišljeno, da odredba ne le, da določa 
podatke, ki so poslovna skrivnost, temveč da določa, kdo in kako hrani zaupne podatke, ter kdo odloča o tem, 
kdaj in kako se zaupni podatki sporočajo drugim osebam. 
 
Podatki, ki niso označeni kot zaupni po prvem odstavku 39. člena ZGD-1, pa lahko uţivajo 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. Medtem ko je pri subjektivnem načinu določitve poslovne skrivnosti 
vrsta podatka odvisna od volje podjetja, mora biti pri objektivnem kriteriju potreba po varstvu očitna – gre le za 
tiste podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba 
(Zakon o gospodarskih druţbah s komentarjem, GV Zaloţba, Ljubljana, 2002 - Komentar ZGD, str. 194 in 196). 
To pomeni, da je ali bi lahko bilo vsakemu povprečnemu pripadniku podjetja (druţbeniki, delavci, člani organov) 
in tudi drugim osebam jasno, da mora biti podatek zaupen ţe po svoji vsebini. Označitev podatkov za poslovno 
skrivnost po objektivnem kriteriju, če torej za njihovo varnost druţba s pisnim sklepom ni poskrbela ţe poprej, je 
torej podvrţena preizkusu škodnega testa, saj mora zainteresirani z navedbo in obrazloţitvijo preteče škode ( in 
concreto, ne le in abstracto) dokazati, da bi ta zares utegnila nastati.  
 
Sklep z naslovom »Določitev dokumenta – predlog Programa razgradnje in odlaganje radioaktivnih odpadkov 
ter izrabljenega jedrskega goriva NEK, rev_2-za poslovno skrivnost« št. ARAO-0130/101118-BS, z dne 18. 11. 
2010, na katerega je v obravnavanem primeru oprto zatrjevanje poslovne skrivnosti s strani organa, je bil 
sprejet dne 18. 11. 2010, torej več kot 4 mesece za tem, ko je bila verzija 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK dokončana in poslana članom Strokovnega sveta (več o tem je pojasnjeno v točki 4.2. 
obrazloţitve te odločbe). Člani Strokovnega sveta so torej prejeli ta dokument (z izjemo priloge dokument PDP 
NPP Krško, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju) brez kakršnekoli oznake, da gre za poslovno skrivnost, ali 
opozorila, da se iz kakršnihkoli razlogov dokumenta ne sme posredovati tretjim osebam, kar pomeni, da so jo 
lahko neomejeno posredovali tretjim osebam. Navedeno je povsem v nasprotju s samim institutom poslovne 
skrivnosti po subjektivnem kriteriju, katerega smisel je v tem, da se mora poslovna skrivnost varovati od samega 
začetka njenega nastanka, ne pa naknadno, in sicer na način, da se vse, ki pridejo v stik s poslovno skrivnostjo, 
takoj seznani, da gre za poslovno skrivnost. Zato je samo dejstvo, da organ razpolaga s sklepom o varovanju 
poslovne skrivnosti št. ARAO-0130/101118-BS, z dne 18. 11. 2010 v danem primeru povsem irelevantno, saj ga 
je upravni odbor organa sprejel naknadno, tj. po nastanku dokumenta. Ker je institut poslovne skrivnosti 
namenjen temu, da se zavaruje konkurenčno prednost podjetja, je povsem nelogično oz. v nasprotju s tem 
institutom, če določen podatek v času svojega nastanka ni označen kot poslovna skrivnost in je torej dostopen 
širšemu krogu, potem pa se ta isti podatek kasneje označi kot poslovna skrivnost. Glavna značilnost oz. 
bistvena sestavina poslovne skrivnosti je prav v tem, da je znana samo določenemu, omejenemu krogu ljudi od 
začetka nastanka in le takrat lahko te podatke označimo kot poslovno skrivnost. Nikakor pa ne naknadno, ko se 
pojavi nekdo, za katerega subjekt, ki zatrjuje poslovno skrivnost, oceni, da ne ţeli, da bi videl določene 
dokumente. Varovanje poslovne skrivnosti z vidika subjektivnega kriterija po prvem odstavku 39. člena ZGD-1 
zahteva primarno aktivno ravnanje od tistega, čigar poslovna skrivnost se varuje, torej sprejetje pisnega sklepa, 
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določitev pogojev, na kakšen način naj bi druţba poslovno skrivnost varovala in najbolj bistveno, da se s tem 
sklepom pravočasno seznanijo tudi subjekti oziroma osebe, ki so dolţne poslovno skrivnost druţbe varovati. 
Šele nato lahko sledi zaveza po varovanju tako določene poslovne skrivnosti. Nobene dileme ni, da v danem 
primeru organ ob samem nastanku verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK, ki je predmet 
zahteve v obravnavanem primeru, ni sprejel dokumenta, ki bi ustrezal zakonski določbi po prvem odstavku 39. 
člena ZGD-1, saj se nikakor ne morejo varovati dokumenti za nazaj z naknadno sprejetim sklepom. Takšno 
stališče izhaja tudi iz sodbe Upravnega sodišča RS št. U 284/2008-35. Na tem mestu Pooblaščenec pripominja, 
da obravnavani sklep ni skladen z določili ZGD-1 tudi v smislu določitve predmeta, ki je varovan kot poslovna 
skrivnost. V 1. točki, v kateri je ta predmet določen, sklep navaja dokument z naslovom »Predlog programa 
razgradnje in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva NEK, rev_2«, dokument, ki je 
predmet zahteve pa ima naslov »Program of NPP Krško Decommissioning and SF&LILW Disposal, Revision 2, 
Text version 1«, kar v prevodu ni enako. Upoštevaje navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da ni mogoče slediti 
navedbam organa, da je s priloţenim sklepom kot poslovna skrivnost varovan dokument verzije 1 besedila 
druge revizije Programa razgradnje NEK. Zaradi navedenih pomanjkljivosti sklepa z naslovom »Določitev 
dokumenta – predlog Programa razgradnje in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega 
goriva NEK, rev_2-za poslovno skrivnost« št. ARAO-0130/101118-BS, z dne 18. 11. 2010, Pooblaščenec ni 
presojal obstoja preostalih elementov, ki morajo biti podani po prvem odstavku 39. člena ZGD-1, saj bi bilo 
takšno ravnanje nesmotrno, ker je mogoče ţe na podlagi ugotovljenega brez dvoma zaključiti, da glede celotne 
verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK ni izkazan obstoj poslovne skrivnosti po 
subjektivnem kriteriju. 
 
Stranska udeleţenca in organ so se v pritoţbenem postopku sklicevali tudi na pogodbo med NEK d.o.o. in 
Siempelkamp NIS (CONTRACT NEK - 10021/3114 for NPP Krško Preliminary Decommissioning Plan with 
Plant Specific lnventory Database Development; v nadaljevanju Pogodba), ki v 15. točki z naslovom 
»Proprietary information« kot poslovno skrivnost obeh pogodbenih strank opredeljuje vse informacije v vseh 
oblikah, ki bodo posredovane oziroma bodo nastale v zvezi z doseganjem namena te pogodbe, ki je izdelava 
dokumenta PDP NPP Krško. S pogodbo sta se stranki zavezali, da tretjim osebam ne bosta omogočili dostopa 
do teh informacij, razen v točno določenih primerih, ki so v pogodbi izrecno navedeni (npr. za namen 
pridobivanja licenc in dovoljenj ter v uradnih postopkih, če je tako določeno z zakonom). Tudi sam dokument 
PDP NPP Krško vsebuje oznako, ki določa, da se tretje osebe lahko le na podlagi pisnega soglasja seznanijo z 
vsebino tega dokumenta. Navedene določbe veljajo od sklenitve pogodbe, tj. od dne 24. 10. 2008 dalje. Glede 
na to, da iz prve strani dokumenta PDP NPP Krško izhaja, da je bil dokončan dne 7. 4. 2010, Pooblaščenec 
ugotavlja, da je bila Pogodba sklenjena pred nastankom dokumenta PDP NPP Krško, kar pomeni, da je bil ta 
dokument ţe vnaprej označen kot poslovna skrivnost. Upoštevaje vse navedeno Pooblaščenec zaključuje, da 
Pogodba predstavlja  dokument, ki ustreza zakonski določbi po prvem odstavku 39. člena ZGD-1 in da je zato 
glede dokumenta PDP NPP Krško izkazan obstoj poslovne skrivnosti po subjektivnem kriteriju. Vendar pa je 
treba pri tem upoštevati dejstvo, da sta pogodbenici kasneje oznako poslovne skrivnosti omejili le na določen 
del dokumenta PDP NPP Krško, o čemer je NEK d.o.o. obvestila Pooblaščenca z dopisom št. 884, z dne 25. 1. 
2011. Po tej spremembi poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju predstavljajo le še naslednji deli 
dokumenta PDP NPP Krško: podroben tloris NEK na strani 27, tabela s podatki o različnih nuklearnih 
elektrarnah na strani 50, poimenovanje konkretne nemške nuklearne elektrarne pod točko 3.3.3.2. na strani 51 
in pod točko 7.2.6. na strani 86, podrobni tlorisi delov NEK na straneh 103, 104 in 105, 14. poglavje z naslovom 
Stroški in financiranje na straneh od vključno 161 do vključno 175 in besedilo, ki obsega dve vrstici, na strani 
228. Glede preostalih delov zahtevanega dokumenta stranska udeleţenca nista zatrjevala obstoja poslovne 
skrivnosti. Pooblaščenec pa ugotavlja, da je podroben tloris NEK, ki v dokumentu PDP NPP Krško objavljen na 
strani 27, v povsem enaki obliki objavljen tudi na strani 5 v modulu 3 (tj. datoteka »3 PDP Rev.1« na zgoščenki), 
zaradi česar tudi slednji izpolnjuje kriterije za obstoj poslovne skrivnosti po subjektivnem kriteriju. Pooblaščenec 
torej glede poslovnih skrivnosti, ki jih zatrjujeta stranska udeleţenca v celoti sledi njunim navedbam.     
 
Pooblaščenec v nadaljevanju ugotavlja, ali verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK v delu, 
kjer ni podana poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, prestane škodni test poslovne skrivnosti, kot ga 
določa drugi odstavek 39. člena ZGD-1 (po objektivnem kriteriju). Kot ţe rečeno, je pri objektivnem kriteriju 
nujno, da je potreba po varstvu očitna, kar pomeni, da je, ali bi lahko bilo, vsaki povprečni osebi jasno, da mora 
biti podatek zaupen ţe 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 poloţaju podjetja. Ne morejo pa biti kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne 
vplivajo na trţni konkurenčni poloţaj (glej komentar k 39. členu Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah 
(ZGD-1), 1. knjiga, GV Zaloţba, Ljubljana, 2006; v nadaljevanju Komentar ZGD-1). 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 
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deluje, in natančno ve, kaj, kako in zakaj bi lahko vplivalo na njegov konkurenčni poloţaj. Takšno je tudi stališče 
Upravnega sodišča v sodbi pod opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008 in pod opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 
5. 2009. 
 
Pri presoji, ali gre za poslovno skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1, so se v teoriji razvile smernice, 
ki so bile Pooblaščencu v pomoč pri oceni, ali bi razkritje verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje 
NEK organu ali stranskim udeleţencem očitno povzročilo škodo. Vprašanje, ali katerakoli posamezna 
informacija prestavlja poslovno skrivnost, je dejansko vprašanje, pri katerem je treba upoštevati naslednje 
okoliščine: 
1.    obseg, v katerem je informacija znana izven kroga poslovanja (druţbe);  
2.    obseg, v katerem je informacija znana zaposlenim in drugim osebam, vključenim v poslovanje (druţbe); 
3.    obseg ukrepov, ki jih je druţba uporabila za varovanje zaupnosti informacije; 
4.    vrednost informacije za druţbo in njene konkurente; 
5.    količina truda in denarnih sredstev, ki jih je druţba porabila za razvoj informacije (in) 
6.    preprostost ali teţavnost postopanja, s katerim bi drugi informacijo lahko pridobili ali duplicirali. 
Ključnega pomena za presojo zgornjih okoliščin z vidika poslovne skrivnosti organa je dejstvo, da je bila verzija 
1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK posredovana izven organa članom Strokovnega sveta 
najprej dne 12. 7. 2010 po elektronski pošti na 21 (op. Pooblaščenca: meddrţavna komisija je dne 3. 9. 2008 
imenovala 12 članov Strokovnega sveta) različnih naslovov, nato pa jo je organ posredoval še po navadni pošti 
z dopisom št. 01-01-027-001-LK, z dne 13. 7. 2010 na 5 različnih naslovov. V obeh primerih dokument ni bil z 
ničemer označen kot poslovna skrivnost (z izjemo datoteke »PDP_KRSKO_Rev_5«, ki je dejansko dokument 
PDP NPP Krško), prejemniki pa tudi z ničemer niso bili opozorjeni, da gre za dokument, ki vsebuje podatke, ki 
predstavljajo konkurenčno prednost določenega subjekta v kakršnemkoli pogledu in katerih sporočanje 
neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu poloţaju določenega subjekta. Iz navedenega izhaja, da obsega, 
v katerem je informacija znana izven kroga poslovanja, in obsega, v katerem je informacija znana zaposlenim in 
drugim osebam, vključenim v poslovanje, sploh ni mogoče ugotoviti, saj naslovniki niso bili seznanjeni z  
nobenimi omejitvami glede seznanjanja tretjih oseb s tem dokumentom. Sam organ pa tudi ni z ničemer 
dokazoval, ali je obseg, v katerem so informacije iz zahtevanega dokumenta znane zaposlenim in drugim 
osebam, vključenim v poslovanje, ter obseg, v katerem so informacije iz zahtevanega dokumenta znane izven 
kroga poslovanja, s čim omejen. Organ je z namenom varovanja zaupnosti zahtevanega dokumenta sprejel 
sklep »Določitev dokumenta – predlog Programa razgradnje in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter 
izrabljenega jedrskega goriva NEK, rev_2-za poslovno skrivnost« št. ARAO-0130/101118-BS, z dne 18. 11. 
2010, glede katerega pa je bilo ţe zgoraj ugotovljeno, da ne izpolnjuje vseh kriterijev, ki so za takšen sklep 
določeni v ZGD-1, zato ne predstavlja ustreznega ukrepa za varovanje zaupnosti v zahtevanem dokumentu 
vsebovanih informacij. Organ torej ni izkazal, da glede zahtevanega dokumenta (z izjemo datoteke 
»PDP_KRSKO_Rev_5«, ki je dejansko dokument PDP NPP Krško) obstajajo ukrepi, ki jih je uporabil za 
varovanje zaupnosti informacije. Nadalje je Pooblaščenec ugotovil, da organ ni z ničemer konkretiziral vrednosti 
informacij zanj oziroma za gospodarsko druţbo, na katero se dokument nanaša, in njene konkurente ter količine 
truda in denarnih sredstev, ki so bile porabljene za razvoj informacij, glede katerih zatrjuje obstoj poslovne 
skrivnosti. Prav tako ni pojasnil vprašanja preprostosti ali teţavnosti postopanja, s katerim bi drugi te informacije 
lahko pridobili ali duplicirali. Pri presoji okoliščin, ki so zgoraj navedene pod 4. 5. in 6. točko, Pooblaščenec 
ugotavlja, da z vidika poslovne skrivnosti organa ne morejo biti podane ţe zaradi same narave dela organa. 
Predmet poslovne skrivnosti so namreč lahko samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetja, organ 
pa pri izdelavi druge revizije Programa razgradnje NEK sploh ne nastopa na trgu, ampak izvaja javno sluţbo 
(več o tem v točki 4.5.1. obrazloţitve te odločbe), katere izvajanje mu je bilo podeljeno z zakonom, zaradi česar 
na tem področju niti nima konkurentov niti ni mogoče govoriti o morebitni škodi za konkurenčni poloţaj organa. 
Ker se delo organa na tem področju financira iz javnih sredstev (iz sredstev Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK), podatki, ki pri izvajanju te naloge nastanejo, ne morejo biti 
poslovna skrivnost, saj bi bilo to v nasprotju s tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1 v povezavi s prvo alinejo 
tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
Pooblaščenec poudarja, da ob upoštevanju nadzorne funkcije ZDIJZ in načela odprtosti nikakor ni mogoče 
pričakovati, da bi se kot poslovna skrivnost varovali podatki o tem, kakšne so projekcije, načrti, ocene, ocenjen 
čas in potrebni človeški ter finančni viri v postopku razgradnje NEK. Obdelava radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije, kar je v bistvu postopek razgradnje NEK, se izvaja kot obvezna drţavna 
gospodarska javna sluţba, njen izvajalec pa je organ, kar je bolj podrobno pojasnjeno v točki 4.5.1. obrazloţitve 
te odločbe. V konkretnem primeru zahtevani dokument je namenjen izključno izvajanju te javne sluţbe, kar z 
institutom poslovne skrivnosti, s katerim se varujejo podatki, ki vplivajo na konkurenčni poloţaj trţnega subjekta, 
ni povezano. Morebitnega dejstva, da izvajanje razgradnje NEK lahko poteka na več različnih načinov, ne 
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moremo šteti za poslovno skrivnost. Podatki, ki se v tem dokumentu nanašajo na NEK (npr. o vrsti in količini 
radioaktivnih odpadkov in IJG), ne razkrivajo ničesar drugega kot le predmet in način razgradnje. Z razkritjem 
teh podatkov (razen tistih, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju) javnosti v 
obravnavanem primeru ne organu, ne stranskima udeleţencema zagotovo ne more nastati občutna škoda. 
 
V prid ugotovitvi, da z razkritjem podatkov iz obravnavanega dokumenta ne organu ne stranskima 
udeleţencema nikakor ne bi nastala občutna škoda, govori tudi dejstvo, da je del zahtevanega dokumenta tudi 
ţe javno dostopen, in sicer projektna naloga za drugo revizijo Programa razgradnje NEK, ki ima pri organu št. 
08-1/01-01-027-001, ki je javno objavljena v hrvaškem jeziku na spletni strani  hrvaškega Fonda za financiranje 
razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrarne Krško 
(http://www.fond-nek.hr/program_razgradnje/2_revizija_programa_razgradnje.php). Tudi sam organ je na 
ogledu in camera in v dopisu z dne 14. 1. 2011 potrdil, da zahtevani dokument vsebuje med drugim tudi 
podatke iz javnih evidenc in tudi podatke, ki morajo biti javnosti dostopni na podlagi druge alineje tretjega 
odstavka 6. člena ZDIJZ. Kot je pojasnjeno v točki 4.4. obrazloţitve te odločbe, za okoljske podatke, kar podatki 
v obravnavanem dokumentu nedvomno so, velja najširše načelo javnosti, ki mu je najlaţje slediti tako, da se 
takšne informacije javno objavi. Takšna objava ni namenjena le tistim, na katere se ti okoljski podatki 
neposredno nanašajo, pač pa najširši javnosti, ki se lahko na ta način seznani s pomembnimi okoljskimi 
zadevami. Da v konkretnem primeru ne gre za podatke, do katerih javnost ne sme imeti dostopa, potrjuje tudi 
dejstvo, da se APO d.o.o., ki ima v Republiki Hrvaški na področju razgradnje NEK takšno vlogo, kot jo ima 
organ (ARAO) v Republiki Sloveniji, na poziv za vstop v pritoţbeni postopek sploh ni odzvala, kar pomeni, da ne 
vidi razlogov, zaradi katerih bi bilo treba dostop do zahtevanega dokumenta kakorkoli omejevati. Da ne gre za 
podatke, katerih razkritje bi povzročilo občutno škodo za trţni poloţaj kateregakoli poslovnega subjekta, potrjuje 
tudi dejstvo, da sta stranska udeleţenca iz večjega dela dokumenta PDP NPP Krško umaknila oznako poslovne 
skrivnosti. Ta dokument pa je, kot ţe rečeno, povzet v modulu 3 verzije 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK, kar pomeni, da ta modul zanesljivo ne vsebuje podatkov, ki bi jih bilo po objektivnem kriteriju 
mogoče opredeliti kot poslovno skrivnost, saj jih subjekta, na katera se le-ti nanašajo, ne ţelita skriti pred 
javnostjo. Poleg tega pa so mnogi podatki iz dokumenta PDP NPP Krško, ki niso označeni kot poslovna 
skrivnost po subjektivnem kriteriju, vsebovani tudi v drugih delih verzije 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK (navedeno izhaja npr. iz navede virov v posameznih modulih), kar pomeni, da z vidika stranskih 
udeleţencev tudi razkritje teh delov ne bi škodljivo vplivalo na trţni poloţaj vpletenih subjektov. 
 
Organ v zvezi z objektivnim kriterijem za določitev poslovne skrivnosti v dopisu z dne 23. 12. 2010 trdi, da bi na 
podlagi pridobljenih podatkov o scenarijih odlaganja radioaktivnih odpadkov prosilci razvijali nove scenarije in 
ugibanja (špekulacije) o vplivih na naravno in druţbeno okolje ter neposredno in preko medijev zahtevali 
številna pojasnila in zagotovila o podrobnostih, ki jih v tej fazi postopka ni mogoče dati. Organ navaja tudi, da je 
motiv prosilcev odpreti pogajanja o dodatnih finančnih ugodnostih za občane občin v okolici odlagališča, kar bi 
finančno obremenilo projekt izgradnje odlagališča in s tem namenski sklad. To bi po mnenju organa lahko 
pripeljalo do daljšega odloga izgradnje odlagališča iz finančnih razlogov. Vse te navedbe organa z institutom 
poslovne skrivnosti niso povezane, saj se nanašajo na morebitne ovire, ki bi se pojavile za organ in namenski 
sklad v postopku razgradnje NEK, ne bi pa bila zaradi tega povzročena škoda za trţni poloţaj kogarkoli izmed 
vpletenih, ker gre pri tem za izvajanje javne sluţbe, torej za dejavnost, ki se ne izvaja na trgu. Kot je v dopisu z 
dne 23. 12. 2010 navedel ţe sam organ, je odlagališče drţavni infrastrukturni objekt okoljskega značaja, zato 
Pooblaščenec ugotavlja, da ne gre za projekt, ki se izvaja po trţnih načelih, zato je z vidika organa v tej zadevi 
nemogoče govoriti o poslovni skrivnosti. 
 
Vsi navedeni argumenti so Pooblaščenca pripeljali do zaključka, da z razkritjem podatkov iz obravnavanega 
dokumenta, ki niso opredeljeni kot poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, ne organu ne stranskima 
udeleţencema nikakor ne bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, zato podatki v 
zahtevanem dokumentu (razen tistih, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju) v smislu 
drugega odstavka 39. člena ZGD-1 ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. 
 
Iz razlogov, navedenih v prejšnjih odstavkih, Pooblaščenec ugotavlja, da je v obravnavanem primeru kot 
poslovno skrivnost mogoče opredeliti le naslednje dele dokumenta PDP NPP Krško: podroben tloris NEK na 
strani 27, tabela s podatki o različnih nuklearnih elektrarnah na strani 50, poimenovanje konkretne nemške 
nuklearne elektrarne pod točko 3.3.3.2. na strani 51 in pod točko 7.2.6. na strani 86, podrobni tlorisi delov NEK 
na straneh 103, 104 in 105, 14. poglavje z naslovom Stroški in financiranje na straneh od vključno 161 do 
vključno 175 in besedilo, ki obsega dve vrstici, na strani 228, ter za tloris NEK na strani 5 v datoteki z naslovom 
»3 PDP Rev.1«. Vendar pa je treba v konkretnem primeru upoštevati tudi tretji odstavek 39. člena ZGD-1, ki 
določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona 
ali dobrih poslovnih običajev. V konkretnem primeru bi zakon, ki določa javnost določenih podatkov, lahko bil 

http://www.fond-nek.hr/program_razgradnje/2_revizija_programa_razgradnje.php
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ZDIJZ, in sicer druga alineja tretjega odstavka 6. člena tega zakona. Pooblaščenec je zahtevani dokument v luči 
te določbe presojal v točki 4.3. obrazloţitve te odločbe. 
 
4.2. Izjema po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Ker se je organ v izpodbijanih odločbah med drugim skliceval na izjemo, da dokument, ki je predmet presoje, še 
ni zaključen in je še predmet posvetovanja, je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal to izjemo. 9. točka prvega 
odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da lahko organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva 
nanaša na podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo 
razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine. Takšna opredelitev ima tri elemente, ki morajo 
biti podani kumulativno: 

1. dokument mora biti še v postopku izdelave, 
2. dokument mora biti še predmet posvetovanja v organu,  
3. specifični škodni test (razkritje dokumenta bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine). 

Pooblaščenec je ugotovil, da v obravnavanem primeru ni izpolnjen nobeden od treh zahtevanih pogojev za 
obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Tolmačenje navedene izjeme na način, kot ga navaja 
organ v obeh izpodbijanih odločbah, bi v praksi pomenilo, da bi na podlagi te izjeme lahko javnosti omejili 
dostop do večine dokumentov, ki nastajajo tekom postopka sprejemanja Programa razgradnje NEK, kar bi bilo 
povsem v nasprotju z zahtevo po javnosti tega postopka. 
  
Podrobnejši kriterij za določitev dokumentov, ki so še v postopku izdelave, vsebuje Uredba o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/05; v nadaljevanju Uredba), ki v prvem 
odstavku 7. člena določa, da se za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in ga vodi organ, štejejo 
podatki, ki se nahajajo v dokumentu, ki ga še ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba 
organa, ki je z veljavnimi predpisi pooblaščena za odločanje. Ob smiselni uporabi prvega odstavka 7. člena 
Uredbe je podpise članov Projektne skupine ter direktorja organa in direktorja APO z dne 28. 6. 2010 v verziji 1 
besedila druge revizije Programa razgradnje NEK (to je razvidno iz datoteke »0 page s potpisima.pdf«) treba 
šteti za podpise oseb, ki so zaključile ta dokument z vsemi prilogami in ga odposlale v nadaljnjo uporabo. Ta 
dokument je bil po zaključku posredovan članom Strokovnega sveta z oznako, da gre za »usklajen« dokument, 
najprej dne 12. 7. 2010 po elektronski pošti, nato pa še po navadni pošti z dopisom št. 01-01-027-001-LK, z dne 
13. 7. 2010. Naloga Strokovnega sveta je bila, da ta dokument preuči in poda pripombe, na podlagi katerih bo 
nastal nov dokument, in sicer t.i. verzija 2 (Text version 2). Po navedbah organa v obeh izpodbijanih odločbah je 
program razgradnje NEK v fazi osnutka predloţen Strokovnemu svetu, ki je posvetovalni organ Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške. Organ je v dopisu št. 740/101122-.BS, z dne 22. 11. 2010 navedel, da je 
zahtevani dokument še vedno v fazi izdelave in predmet posvetovanja v Strokovnem svetu. Pooblaščenec tem 
navedbam ne more slediti, ker je organ na ogledu in camera pojasnil, da bo dokument, ki ga bo izdelala 
Projektna skupina ob upoštevanju pripomb Strokovnega sveta, nosil drug naslov, tj. verzija 2 besedila druge 
revizije Programa razgradnje NEK, kar pomeni, da je dokument z naslovom verzija 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK ţe zaključen. To potrjuje tudi navedba organa na ogledu in camera, da bo dokument 
verzija 1 povoţen z verzijo 2 in se v takšni obliki ne bo več uporabil. Navedba organa, da je verzija 1 besedila 
druge revizije Programa razgradnje NEK pravzaprav dokument v izdelavi in bo dokončana šele, ko bo besedilo 
druge revizije Programa razgradnje NEK poslano na vladno obravnavo, ne zdrţi resne pravne presoje. Takrat 
bo namreč dokončan dokument z naslovom druga revizija Programa razgradnje NEK, verzija 1 besedila druge 
revizije Programa razgradnje NEK pa z vidika določb ZDIJZ in Uredbe predstavlja samostojen dokument, ki bo 
še vedno obstajal neodvisno od končne verzije druge revizije Programa razgradnje NEK in je zato nedvomno ţe 
dokončan dokument. Samo dejstvo, ali bo razgradnja NEK kdaj dejansko izvedena skladno z vsebino verzije 1 
besedila druge revizije Programa razgradnje NEK, pri presoji izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
ni pomembno.  
 
O dokumentu v postopku izdelave bi lahko npr. govorili v primeru, če verzija 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK sploh še ne bi bila v celoti napisana. V konkretnem primeru pa gre za vsebinsko zaokroţeno 
besedilo, ki ga je izdelala in s podpisi tudi formalno zaključila Projektna skupina, skupaj z direktorjema APO in 
organa. Gre torej za celovit in tehnično dokončno izdelan dokument, ki sicer lahko predstavlja le različico 
končne druge revizije Programa razgradnje NEK, vendar to ne spremeni dejstva, da gre za dokončan 
dokument, saj, kot ţe rečeno, tudi iz navedb organa izhaja, da se verzija 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK ne bo več spreminjala. Da verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK ni le 
osnutek, kaţe tudi dejstvo, da je ta dokument brez opomb, komentarjev ali nedokončanih misli ter nikjer nima 
oznake »osnutek« ali »delovno gradivo« ali kaj podobnega, celo nasprotno – Strokovnemu sveti je bil poslan kot 
usklajena verzija. Samo dejstvo, da je zahtevani dokument pripravljen variantno, ne pomeni, da ne gre za 
dokončan dokument. Variantna struktura dokumenta v konkretnem primeru je celo njegova bistvena značilnost. 
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Naloga Projektne skupine v tej fazi priprave druge revizije Programa razgradnje NEK namreč ni izdelati eno 
samo varianto razgradnje, temveč dokument, iz katerega bodo razvidni različni načini razgradnje NEK, izmed 
katerih bo v končani drugi reviziji Programa razgradnje NEK na podlagi usklajevanj obveljala le ena. Sploh ni 
dvoma, da tekom postopkov nastajanja dokumentov ţe po sami naravi stvari prihaja do dokumentov, ki sami po 
sebi lahko ne predstavljajo končnega izdelka, pač pa zgolj različice le-tega. Vendar pa dejstvo, da nek 
dokument predstavlja zgolj različico dokumenta, ne pomeni, da je ta konkretni dokument (določena različica) še 
vedno v postopku izdelave. Vsaka različica zase praviloma predstavlja dokument, ki je, če ga poseduje 
zavezanec po ZDIJZ, zaključena informacija javnega značaja v smislu 4. člena ZDIJZ, in sicer ne glede na to, 
da vsebina dokumenta morebiti ne bo ali ni bila sprejeta kot končno besedilo dokumenta. Vsaka takšna različica 
namreč predstavlja samostojno informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki 
dokumenta, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. 
  
Iz vseh navedenih razlogov Pooblaščenec zaključuje, da verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje 
NEK ni mogoče šteti za dokument v izdelavi ali za dokument v postopku posvetovanja pri organu v smislu 
izjeme po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
Ugotoviti je treba tudi, da organ ni izkazal nastanka škode v primeru razkritja dokumenta, če bi resnično šlo za 
dokument v izdelavi. Razkritje dokumenta v izdelavi bi moralo povzročiti napačno razumevanje njegove 
vsebine. Zgolj dejstvo, da bi razkritje in interpretacija variantnih podatkov verzije 1 besedila druge revizije 
Programa razgradnje NEK po navedbah organa v obeh izpodbijanih odločbah povzročilo napačno razumevanje 
in oteţilo postopek usklajevanja in sprejemanja s strani obeh vlad, ne zadošča za obstoj elementa napačnega 
razumevanja vsebine dokumenta. Glede obstoja škode zaradi napačnega razumevanja vsebine dokumenta je 
dokazno breme na organu, v konkretnem primeru pa je organ zgolj na abstraktni ravni zatrjeval ta element 
obravnavane izjeme. Na ogledu in camera je organ poskusil napačno razumevanje konkretizirati z navedbami, 
da bi slednje nastalo v zvezi s tem, kako bo NEK na koncu dejansko razgrajena in kdaj ter kako bo pripravljena 
rešitev za odlagališče NSRAO ter rešitev IJG. Pooblaščenec na tem mestu pripominja, da je zaskrbljenost 
zaradi nerazumevanja javnosti mogoče odpraviti na druge načine, ki ne bi ovirali dostopa do zahtevanih 
informacij. Organ lahko posredovanje zahtevanih podatkov opremi z določenimi pojasnili oziroma obrazloţitvami 
(npr. da dokument vsebuje variante, ki morda ne bodo sprejete in izvedene), ki bi nevarnost napačne razlage 
podatkov zmanjšale na minimum. Resnični namen izjeme po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je 
zagotovitev nemotenih postopkov odločanja ter varstvo zaupnosti posvetovanj znotraj organov in med organi v 
času interne priprave zadeve. Glede na to, da se zahtevani dokument skoraj v celoti nanaša na okoljske 
podatke, kot je podrobneje pojasnjeno v točki 4.4. obrazloţitve te odločbe, je oblikovanje vsebine zahtevanega 
dokumenta podvrţeno načelu odprtosti, kar pomeni, da je v celoten postopek sprejemanja odločitev na tem 
področju treba vključiti tudi javnost, ki pa bo lahko učinkovito sodelovala le, če bo pravočasno seznanjena z 
vsemi potrebnimi informacijami. Na to je primerno opozoril tudi prvi prosilec v pritoţbi, ko je opozoril na potrebo 
zagotavljanja participativne demokracije v postopku sprejemanja druge revizije Programa razgradnje NEK. 
Navedeno pomeni, da ţe iz narave predmeta zahtevanega dokumenta izhaja, da bi bilo sklicevanje na 
kakršnokoli napačno razumevanje dokumenta, ki naj bi ga povzročilo razkritje zahtevanega dokumenta, 
contradictio in adjecto. Seznanitev javnosti z zahtevanim dokumentom bi kvečjemu pripomogla, da bi javnost 
pravilno razumela zahtevani dokument in vse dokumente in ravnanja, ki so ali še bodo nastali na podlagi tega 
dokumenta, ter tako laţje sodelovala pri ustrezni ureditvi področja, na katerega se nanaša zahtevani dokument. 
Samega nasprotovanja vsebini dokumenta, ki bi imelo zaradi aktivne vloge javnosti za posledico podaljševanje 
postopka sprejema druge revizije Programa razgradnje NEK ali finančne posledice na projekt razgradnje NEK, 
nikakor ni mogoče razumeti kot posledico napačnega razumevanja dokumenta. Opisano sklicevanje organa na 
posledice (npr. podaljšanje časa izdelave druge revizije, ugovori na ţe potrjeno lokacijo, škodljive posledice za 
slovenska pogajalska izhodišča in nevarnost, da bi se onemogočilo izvajanje mednarodne pogodbe,…), ki naj bi 
jih imelo razkritje verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK na postopek usklajevanja in 
sprejemanja druge revizije programa razgradnje NEK, z ničemer ne utemeljuje elementov, katerih obstoj je 
potreben za utemeljitev izjeme po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v konkretnem primeru. 
     
Po presoji vseh argumentov se je v pritoţbenem postopku izkazalo, da v konkretnem primeru ni podan nobeden 
izmed treh elementov, ki so pogoj za obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, saj verzija 1 
besedila druge revizije Programa razgradnje NEK, ki jo je pripravila Projektna skupina, ni več v postopku 
izdelave pri organu in ni več predmet posvetovanja znotraj Projektne skupine, saj jo je le-ta zaključila in poslala 
Strokovnemu svetu v obravnavo. Poleg tega pa razkritje tega dokumenta tudi ne bi moglo povzročiti napačnega 
razumevanja njegove vsebine. 
 
4.3. Osebni podatki in druge izjeme od prostega dostopa  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_adjecto
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Pooblaščenec je v nadaljevanju presojal, ali je podana izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki kot 
izjemo od prosto dostopnih informacij določa osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zakon, ki ureja varstvo podatkov, je 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, v nadaljevanju ZVOP-1), katerega namen je 
preprečevanje neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov (1. 
člen ZVOP).  
 
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 izraţen. 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 druţbeno 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 v konkretnem 
primeru zahtevani dokument vsebuje osebne podatke v smislu 6. člena ZVOP-1. 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, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega usluţbenca, 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 dejstvo, da v obravnavanem primeru izjeme iz 5. do 8. 
točke prvega odstavka 6. člena ne pridejo poštev, Pooblaščenec ugotavlja, da osebni podatki, ki so v 
zahtevanem dokumentu povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega usluţbenca, 
niso varovani osebni podatki. Nevarovani osebni podatki so zato osebni podatki oseb, ki so navedeni kot 
direktorji, ministri ali zaposleni pri organu, Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, Skladu za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK in na različnih ministrstvih. Po določbi 1. člena 
ZJU je javni usluţbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor so v skladu z 
drugim odstavkom 1. člena ZJU drţavni 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 
drţavnega 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 udeleţbe drţavljanov pri izvajanju oblasti. Glede dostopa do osebnih podatkov javnih usluţbencev, 
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. Zdruţeno kraljestvo (25. 6. 1997, Reports, 1997-III) 
in Copland v. Zdruţeno kraljestvo (3. 4. 2007, Appl. No. 62617/00), nato pa še Ustavno sodišče Republike 
Slovenije v odločbi U-I-25/95, javni usluţbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, 
naziva, poloţaja, plače, sluţbenega 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 omogočiti 
dostop do osebnih podatkov, povezanih z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega 
usluţbenca.  
 
Ravno tako ne predstavljajo varovanih osebnih podatkov imena in priimki druţbenikov in oseb, pooblaščenih za 
zastopanje, ker gre za osebne podatke, ki so javni ţe po Zakonu o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS 
št. 49/2006 in 33/2007) in Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/2007-UPB2 in 65/2008, 49/2009). 
 
Glede ostalih osebnih podatkov v zahtevanem dokumentu Pooblaščenec ugotavlja, da predstavljajo varovane 
osebne podatke, ker za njihovo razkritje ni podana pravna podlaga v smislu 9. člena ZVOP-1. Navedeno 
pomeni, da je glede teh osebnih podatkov podana izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 
Pooblaščenec je izvedel tudi preizkus, ali v konkretnem primeru morda, poleg ţe obravnavanih izjem iz prvega 
odstavka 6. člena ZDIJZ, obstaja katera izmed preostalih moţnih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Na tem mestu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2429
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Pooblaščenec pripominja, da ZDIJZ taksativno določa izjeme od prostega dostopa do informacij javnega 
značaja, kar pomeni, da sklicevanje organa na smiselno uporabo 45.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 45/2001 s spremembami in dopolnitvami) in na vidike fizičnega varovanja jedrskega objekta 
in jedrskih materialov za presojo izjem ni pravno relevantno v obravnavani zadevi, saj to nista izjemi, ki bi bili 
določeni v ZDIJZ. Na podlagi natančnega pregleda zahtevanega dokumenta Pooblaščenec ugotavlja, da ne 
vsebuje nobenih drugih izjem od prosto dostopnih informacij javnega značaja. 
 
4.4. Podatki iz druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
Pogodba o NEK partnericama (Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške) v četrtem odstavku 10. 
člena nalaga izdelavo programa razgradnje (v nadaljevanju Program razgradnje NEK), ki vključuje ravnanje z 
vsemi radioaktivnimi in drugimi odpadki, nastalimi pri razgradnji, do njihovega odvoza z lokacije NEK, oceno 
potrebnih finančnih sredstev in roke za njegovo izvedbo. Vsebina Programa razgradnje NEK je opredeljena tudi 
v Uvodu Poslovnika Strokovnega sveta za spremljanje izdelave programa razgradnje (v nadaljevanju Poslovnik 
Strokovnega sveta), in sicer ta program obdeluje razgradnjo NEK, končno odlaganje NSRAO in IJG ter 
izboljšane in natančnejše ocene stroškov in primerne finančne modele za zbiranje prispevka v sklada za 
razgradnjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Peti odstavek 10. člena Pogodbe o NEK nadalje določa, da se Program 
razgradnje NEK revidira najmanj vsakih pet let. Prva revizija je bila izdelana leta 2004, dokument, ki je pri tem 
nastal, pa je objavljen na spletni strani organa: 
http://www.arao.si/uploads/datoteke/programrazgradnje_nek(1).pdf. Trenutno poteka postopek izdelave druge 
revizije Programa razgradnje NEK. V obravnavanem primeru zahtevani dokument (verzija 1 besedila druge 
revizije Programa razgradnje NEK) je, kot ţe rečeno, nastal v eni izmed faz izdelave druge revizije. Priprave na 
izdelavo druge revizije so se začele leta 2008, ko je Meddrţavna komisija, zadolţena za implementacijo 
Pogodbe o NEK, sprejela smernice za delo Projektne skupine za razgradnjo NEK in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Za izdelavo nove revizije sta zadolţena organ in APO oziroma 
Projektna skupina, ki jo sestavljajo zaposleni v obeh navedenih subjektih. Na spletni strani organa 
(http://www.arao.si/dolgorocno-ravnanje-z-rao-in-ijg/program-razgradnje-nek) je navedeno, da nova revizija med 
drugim upošteva novejše podatke o odlagališču NSRAO skupaj s stroški umeščanja in pridobivanja lokacije ter 
izgradnje in obratovanja na lokaciji Vrbina v občini Krško. V sklopu izdelave nove revizije je Siempelkamp NIS 
izdelal dokument PDP NPP Krško, ki je nekakšna osnova druge revizije Programa razgradnje NEK in ki temelji 
na realnih podatkih iz obratovanja NEK, ki poleg postopkov za dekontaminacijo in demontaţo, vključuje še 
dejanske podatke o aktivnostih aktiviranih in kontaminiranih odpadkov ter rezultate osnovnega referenčnega 
scenarija za odlaganje IJG. Obveznost izdelave dokumenta PDP NPP Krško in njegova okvirna vsebina (npr. 
opis jedrskega reaktorja, področje, na katerega bi ali bi lahko vplivala razgradnja, vrsta in lokacija radioaktivnih 
in toksičnih neradioaktivnih snovi in odpadkov v NEK, struktura organizacije razgradnje, strategija razgradnje, 
tehnologije dekontaminacije, predvideno izpuščanje radioaktivnih in nevarnih snovi v okolje, načrtovane 
raziskave in razvoj v zvezi z razgradnjo, stroški razgradnje, …) je podrobneje določena v projektni nalogi, ki ima 
pri organu št. 08-1/01-01-027-001 in je javno objavljena na spletni strani  hrvaškega Fonda za financiranje 
razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 
(http://www.fond-nek.hr/program_razgradnje/2_revizija_programa_razgradnje.php). Na podlagi navedenih 
dokumentov, ki opredeljujejo vsebino Programa razgradnje NEK in njegovih revizij, ter po pregledu vsebine 
verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK Pooblaščenec ugotavlja, da so podatki v tem 
dokumentu podatki o NSRAO in IJG v zvezi z NEK ter podatki, ki so v veliki večini neposredno in neločljivo 
povezani s to vrsto podatkov (npr. časovna razporeditev posameznih faz razgradnje NEK, stroški, ki bodo pri 
tem nastali in tehnični vidiki postopkov razgradnje NEK), saj temeljijo na realnih in predvidenih podatkih o 
NSRAO in IJG v zvezi z obratovanjem in razgradnjo NEK. Na to opredelitev ne vpliva odgovor na vprašanje, ali 
gre za obstoječe vrednosti ali le za modele in predpostavke, ki ga je izpostavil organ na ogledu in camera, ker ta 
odgovor ne spremeni vrste podatkov – tako obstoječe vrednosti kot tudi modeli in predpostavke so namreč 
lahko podatki glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu.   
 
V konkretni zadevi je bistvenega pomena razjasnitev vprašanja, ali je podatke v dokumentu verzija 1 besedila 
druge revizije Programa razgradnje NEK mogoče opredeliti kot podatke glede emisij v okolje, odpadkov, 
nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, ki 
ureja varstvo okolja. Dostop do takšnih podatkov se namreč na podlagi druge alineje tretjega odstavka 6. člena 
ZDIJZ dovoli ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki opredeljujejo izjeme od prostega dostopa 
do informacij javnega značaja. Takšna ureditev je bila vnesena v ZDIJZ z novelo iz leta 2005 (Uradni list RS, št. 
61/2005), pred tem pa je veljal reţim t.i. absolutnih izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Ta 
sprememba je bila posledica ratifikacije Konvencije o dostopu do informacij, udeleţbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega sredstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju Aarhuška konvencija). Za okoljske 
informacije namreč zaradi določil te konvencije ne velja nobena izjema od prostega dostopa do informacij 

http://www.arao.si/uploads/datoteke/programrazgradnje_nek(1).pdf
http://www.arao.si/dolgorocno-ravnanje-z-rao-in-ijg/program-razgradnje-nek
http://www.fond-nek.hr/program_razgradnje/2_revizija_programa_razgradnje.php
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javnega značaja po ZDIJZ kot absolutna. Aarhuška konvencija namreč določa, da je treba izjeme razlagati 
omejevalno ob upoštevanju javnega interesa za razkritje in ob upoštevanju, ali se zahtevane informacije 
nanašajo na emisije v okolje (več v Poročevalcu  Drţavnega zbora Republike Slovenije, št. 35 z dne 3. 6. 2005, 
str. 12). Aarhuška konvencija je rezultat mednarodno vse bolj razširjenega prepričanja, da morajo biti od vseh 
informacij javnega značaja javnosti najbolj dostopne prav okoljske informacije, saj so te ključnega pomena za 
trajnostni razvoj in učinkovito sodelovanje javnosti pri upravljanju z okoljem (več v doktorski disertaciji dr. Urške 
Prepeluh, Pravica dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 305). Aarhuško 
konvencijo je v Direktivi ES št. 2003/4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 1. 2003 o dostopu javnosti do 
okoljskih informacij inkorporirala tudi Evropska skupnost, ki je tako svoje drţave članice zavezala, da s svojim 
pravnim redom omogočijo učinkovito pravico dostopa do informacij javnega značaja na področju okolja za vse 
fizične in pravne osebe. Določilom Aarhuške konvencije sledi tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
41/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVO-1). V obravnavanem primeru sta ključna načelo 
sodelovanja in načelo javnosti, ki ju ZVO-1 določa med temeljnimi načeli. Prvo načelo je opredeljeno v 6. členu 
ZVO-1, ki določa, da drţava in občina pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih 
pravnih aktov, ki se nanašajo na varstvo okolja, omogočata sodelovanje povzročiteljev obremenitve, izvajalk ali 
izvajalcev javnih sluţb varstva okolja in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, in javnosti. Drţava 
zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reševanju globalnih in meddrţavnih vprašanj varstva okolja, zlasti s 
sklepanjem meddrţavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi drţavami v zvezi s plani, programi in posegi v okolje 
s čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih drţav o okoljskih nesrečah in mednarodno izmenjavo okoljskih 
podatkov. Načelo javnost pa izhaja iz 13. člena ZVO-1, ki določa, da so okoljski podatki javni. Vsakdo ima 
pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih 
sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, skladno 
z ZVO-1.  Javnost ima pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v 
drugih drţavah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, skladno z ZVO-1. Javnost ima pravico 
sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje, skladno z ZVO-1. 
Dostop do okoljskih podatkov ureja prvi odstavek 110. člena ZVO-1, na podlagi katerega morajo drţavni organi, 
organi občin, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih sluţb vsem zainteresiranim osebam omogočiti dostop do okoljskih podatkov, če to določa ta zakon in 
predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. V tem delu ZVO-1 torej napotuje na Aarhuško 
konvencijo in ZDIJZ. 110. člen ZVO-1 v tretjem odstavku določa, da so, ne glede na določbe predpisov iz 
prvega odstavka tega člena o izjemah glede dostopa do informacij javnega značaja, okoljski podatki, ki se 
nanašajo na emisije, odpadke, nevarne snovi v obratu in varnostno poročilo iz tretjega odstavka 18. člena tega 
zakona, javni. Navedena določba ZVO-1 in druga alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ torej postavljata 
enako pravilo, ki kot absolutna dejstva, zaradi katerih mora organ ne glede na morebitne izjeme po ZDIJZ, 
prosilcu omogočiti odstop do zahtevanih podatkov, če gre za podatke, ki se nanašajo na emisije, odpadke, 
nevarne snovi v obratu in varnostno poročilo iz tretjega odstavka 18. člena ZVO-1, podatke iz varnostnega 
poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja (več v Varstvo osebnih podatkov 
in informacije javnega značaja, prof. dr. Janez Čebulj, Jurij Ţurej, Nebra, 2005, str. 214 in 215). Pri tem je treba 
poudariti, da je ZDIJZ z določbo druge alineje tretjega odstavka 6. člena postavil zakonsko predpostavko, da je 
prevladujoč interes javnosti za razkritje podatkov podan vselej, ko gre za podatke glede emisij v okolje, 
odpadkov, nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa 
zakon, ki ureja varstvo okolja. Na ta način je zakonodajalec razširil pravice, ki jih zagotavlja drugi odstavek 6. 
člena ZDIJZ, saj izkazovanje in dokazovanje prevladujočega interesa javnosti v takšnih primerih ni potrebno 
(več v Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, prof. dr. Janez Čebulj, Jurij Ţurej, Nebra, 2005, 
str. od 228 do 231). 
 
Upoštevaje vse navedeno je prosilcema treba zagotoviti dostop do verzije 1 besedila druge revizije Programa 
razgradnje NEK, če se ugotovi, da zahtevani dokument vsebuje podatke, ki morajo biti na podlagi druge alineje 
tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ javnosti dostopni ne glede na morebitni obstoj izjem iz prvega odstavka tega 
člena. Kot ţe rečeno, Program razgradnje NEK obdeluje razgradnjo NEK, končno odlaganje NSRAO in IJG ter 
izboljšane in natančnejše ocene stroškov in primerne finančne modele za zbiranje prispevka v sklada za 
razgradnjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Enakovrstna je tudi vsebina dokumenta verzije 1 besedila druge revizije 
programa razgradnje NEK, ker gre za dokument, ki je del revizije Programa razgradnje NEK. Predmet verzije 1 
besedila druge revizije programa razgradnje NEK je torej razgradnja Nuklearne elektrarne Krško, ki skladno z 
drugim odstavkom 1. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/1994 s spremembami in 
dopolnitvami; v nadaljevanju ZSFR) pomeni odstranitev in končno odlaganje vseh radioaktivnih delov in 
materialov. Kot je pojasnjeno ţe zgoraj, so predmet postopka razgradnje NEK radioaktivni deli in materiali, in 
sicer NSRAO in IJG. Upoštevaje definicije pojmov iz 3. člena ZVO-1 Pooblaščenec ugotavlja, da so podatki o 
NSRAO in IJG okoljski podatki, ki se nanašajo na odpadke, ker gre za določene snovi oziroma predmete, ki jih 
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bo njegov povzročitelj ali druga oseba, ki bo imela snov oziroma predmet v posesti, zavrgel (5. točka 3. člena 
ZVO-1). V konkretnem primeru je te odpadke mogoče opredeliti še bolj natančno, in sicer gre za radioaktivne 
odpadke, ki so v 5.2. točki 3. člena ZVO-1 opredeljeni kot odpadki, ki so zaradi določenih radioaktivnih lastnosti 
po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, uvrščeni med radioaktivne odpadke. Po določbah Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – ZVISJV-UPB2) so radioaktivni 
odpadki snovi v plinasti, tekoči ali trdni obliki, predmeti in oprema, ki so odpadek sevalnih dejavnosti ali 
intervencijskih ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba, vsebujejo pa radioaktivne snovi ali so 
radioaktivno kontaminirani tako, da presegajo ravni opustitve. Po najbolj splošno uveljavljeni klasifikaciji delimo 
radioaktivne odpadke glede na stopnjo njihove specifične aktivnosti v tri skupine: nizko, srednje in visoko 
radioaktivne odpadke. Med visoko radioaktivne odpadke uvrščamo IJG in ostanke predelave izrabljenega 
goriva. Gre torej za snovi, ki oddajajo v okolje ionizirajoče sevanje, zato njihov učinek na okolje označujemo tudi 
kot emisije, ki so definirane v 3. točki 3. člena ZVO-1 (emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali 
oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) 
ali organizmov ali mikroorganizmov iz posameznega vira v okolje). Hkrati je treba NSRAO in IJG opredeliti tudi 
kot nevarno snov, ki je v 10. točki 3. člena ZVO-1 opredeljena kot s predpisom določena snov ali mešanica ali 
pripravek, ki je v obratu navzoča kot surovina, proizvod, stranski ali vmesni proizvod ali ostanek, ali lahko 
nastane ob nesreči. Takšno stališče izhaja tudi iz uvoda Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015 (v nadaljevanju ReNPROJG), v 
kateri je zapisano, da so zaradi sevanja, ki ga oddajajo, radioaktivni odpadki in IJG potencialno nevarni za 
zdravje ljudi in okolje. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in IJG je torej smotrno obravnavati v širšem kontekstu 
varovanja okolja. V primerjavi z drugimi nevarnimi snovmi pa imajo ti odpadki dovolj specifičnih lastnosti, tako 
da ravnanje z radioaktivnimi odpadki ni določeno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z drugimi nevarnimi odpadki, 
temveč ga ureja posebna zakonodaja, in sicer ZVISJV-UPB2.  
 
Po preučitvi vseh navedenih pravnih podlag in pregledu vsebine zahtevanega dokumenta Pooblaščenec 
ugotavlja, da se vsebina verzije 1 besedila druge revizije programa razgradnje NEK nanaša na razgradnjo NEK 
in da vsebino tega dokumenta predstavljajo podatki, ki se nanašajo na nevarne snovi, odpadke in emisije, na 
kar sta utemeljeno opozorila v svoji pritoţbi tudi prosilca. Navedeno pa ne izhaja le iz same vsebine verzije 1 
besedila druge revizije programa razgradnje NEK in iz ţe opisanih določb dokumentov, ki opredeljujejo vsebino 
zahtevanega dokumenta, ampak tudi iz navedb organa na ogledu in camera (ki se je delno strinjal, da so 
določeni podatki v zahtevanem dokumentu tudi okoljski) ter navedb NEK d.o.o. (ta je navedel, da gre za oceno 
inventarja radioaktivnih materialov na elektrarni, ki je nastal ţe v času obratovanja NEK in ki bo nastal do konca 
predvidene projektne oz. podaljšane ţivljenjske dobe NEK; pri izračunih se uporabljajo izkustvene vrednosti in 
metodologija, ki je odvisna od načina razgradnje ter drugih opcij, s čimer se ocenjuje količina posameznih vrst 
radioaktivnega materiala in njegovega načina odlaganja v odlagališče). Dejstvo, da dokument vsebuje več 
variant razgradnje in zato tudi več različnih podatkov o tehnikah razgradnje in o metodologijah za izračun mas 
ter cen, ter da ne gre za ţe obstoječe vrednosti, na kar je opozoril organ na ogledu in camera, ne spremeni 
dejstva, da gre za podatke o nevarnih snoveh, odpadkih in emisijah, ki so predvideni v postopku razgradnje 
NEK. Te vrste podatkov pa, na podlagi druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ne smejo biti izvzete iz 
prostega dostopa, kar pomeni, da je verzija 1 besedila druge revizije programa razgradnje NEK v delu, kjer 
vsebuje podatke iz druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ prosto dostopna informacija javnega značaja, 
in sicer ne glede na morebiten obstoj izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V povezavi s tretjim odstavkom 
39. člena ZGD-1 navedeno pomeni, da verzija 1 besedila druge revizije programa razgradnje NEK ne more biti 
v celoti določena za poslovno skrivnost, saj druga alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ predstavlja zakonsko 
določbo, na podlagi katere so podatki o nevarnih snoveh, odpadkih in emisijah javni. Pooblaščenec na tem 
mestu poudarja, da je to še dodaten argument, zaradi katerega celotna verzija 1 besedila druge revizije 
programa razgradnje NEK ne more predstavljati izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja po 
2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, kot jo zatrjuje organ.  
 
Pooblaščenec je v luči druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ presojal dele verzije 1 besedila druge 
revizije programa razgradnje NEK, za katere je v točki 4.1. ugotovil, da predstavljajo poslovno skrivnost po 
subjektivnem kriteriju. Po pregledu teh delov zahtevanega dokumenta je Pooblaščenec zaključil, da je 
informacije na straneh 168, 169, deloma 171, 172 in 173 predstavljajo informacije, ki na podlagi druge alineje 
tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1 ne morejo biti označene kot 
poslovna skrivnost. Gre namreč za informacije, ki se nanašajo neposredno na stroške v zvezi z razgradnjo 
NEK, ker pa so izvor teh stroškov ravno podatki glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu, 
samega načina izračuna teh stroškov ni mogoče ločiti od te vrste podatkov, saj oboji skupaj tvorijo neločljivo 
celoto. Na strani 168 in 169 so navedeni t.i. mejni pogoji, ki so bili upoštevani pri kalkulaciji stroškov v 
preliminarnem načrtu razgradnje NEK oziroma povedano drugače, gre za seznam pogojev, ki so bili upoštevani 
pri načrtovanju stroškov razgradnje NEK, pri čemer je slednje nemogoče oblikovati brez podatkov glede emisij v 
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okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu. Brez teh podatkov tudi ni mogoče določiti števila in vrste osebja, ki 
bo sodelovalo pri razgradnji NEK in katerih stroški so navedeni na strani 171. Na strani 172 in 173 so navedeni 
t.i. delovni faktorji, ki so bili upoštevani v preliminarnem načrtu razgradnje NEK in jih ravno tako ni mogoče 
oblikovati brez podatkov glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu. Toda štirih imen projektov 
druţbe Siempelkamp NIS v zadnji vrstici v odstavku pod tabelo na strani 172 ni mogoče opredeliti kot podatkov, 
ki jih pokriva druga alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, zato jih prosilcema ni dopustno razkriti, ker gre za 
poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju. 
  
Ob upoštevanju vsega navedenega in po pregledu celotne vsebine verzije 1 besedila druge revizije programa 
razgradnje NEK je Pooblaščenec glede preostalih podatkov, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa po 2. 
in 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, presodil, da ne gre za podatke, ki jih je potrebno razkriti na podlagi 
druge alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Gre namreč za podatke, ki niso v neposredni zvezi  s podatki 
glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu v zvezi z razgradnjo NEK (npr. podroben tloris NEK, 
nekateri osebni podatki udeleţenih v pripravi programa razgradnje NEK, splošni podatki o metodologiji 
določanja stroškov in o programski opremi Cora&Calcom druţbe Siempelkamp NIS, specifični faktorji za 
kalkulacijo stroškov razgradnje, ki so bili zbrani na podlagi preteklih projektov  druţbe Siempelkamp NIS).   
 
4.5. Dostop do informacij javnega značaja, ki so avtorsko delo 
 
Prosilca ţelita zahtevani dokument prejeti v obliki fotokopij. V obravnavanem primeru pa se zaradi navedb 
organa in stranskih udeleţencev postavlja vprašanje, ali dokument PDP NPP Krško predstavlja avtorsko 
varovano delo, ki je pomembno pri presoji oblike, v kateri bo zahtevani dokument posredovan prosilcema. Če 
zahtevani dokument vsebuje informacije javnega značaja, ima do njih v skladu z določili ZDIJZ dostop vsakdo. 
Če organ zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ugodi, prosilcu skladno s prvim odstavkom 25. člena 
ZDIJZ nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled ali tako, 
da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. Če pa je zahtevana informacija zavarovana skladno 
z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, organ skladno z drugim odstavkom 25. člena ZDIJZ prosilcu omogoči 
seznanitev z informacijo tako, da mu jo da na vpogled.  
 
Ker sta prosilca zahtevala fotokopije dokumenta, Pooblaščenec v nadaljevanju obrazloţitve te odločbe presoja 
ključno vprašanje v obravnavanem primeru, in sicer, ali PDP NPP Krško sodi med informacije, ki so zavarovane 
skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, oziroma ali ni avtorskopravno varstvo v obravnavanem primeru 
izključeno. V tem delu namreč še ni smotrno presojati, ali zahtevana informacija predstavlja avtorsko delo po 5. 
členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami; v 
nadaljevanju ZASP), saj je predhodno treba najprej ugotoviti, ali gre za avtorsko varovano delo. Takšno stališče 
izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 231/99 z dne 17. 12. 1999, v kateri je 
sodišče navedlo, da je zares nepomembno odkrivati vprašanje narave dela – ali je avtorsko delo ali ne in se 
opredeljevati do tega vprašanja, če se ugotovi, da sploh ne gre za avtorsko varovano delo. 
 
Avtorsko pravno nevarovana dela so opredeljena v 9. členu ZASP, ki v prvem odstavku kot nevarovane 
stvaritve taksativno našteva: 

1. ideje, načela, odkritja; 
2. uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja; 
3. ljudske knjiţevne in umetniške stvaritve. 

 
V obravnavanem primeru je potrebno ugotoviti, ali dokument PDP NPP Krško predstavlja uradno besedilo iz 
upravnega področja. Pri tem je treba odgovoriti na dve vprašanji: 

1. ali navedeni dokument sodi v upravno področje in 
2. ali navedeni dokument predstavlja uradno besedilo. 

 
4.5.1. Upravno področje 
 
Za opredelitev upravnega področja je bistvenega pomena, da je področje, ki ga presojamo, namenjeno 
uresničevanju druţbenih ciljev. Instrument druţbenih skupnosti za izvajanje tega namena je javna uprava kot 
del upravnega sistema. V najširšem smislu v javno upravo sodijo vsi organi in organizacije drţavne uprave, vse 
paradrţavne organizacije in vse osebe javnega prava, ki proizvajajo javne dobrine in javne storitve.  
 
Načrtovanje in izvrševanje nalog na področju razgradnje NEK je nedvomno namenjeno uresničevanju enega 
izmed druţbenih ciljev, in sicer zagotavljanju takšnega načina ravnanja z radioaktivnimi odpadki, da zdravje ljudi 
ni ogroţeno zaradi obsevanosti in da ne pride do radioaktivnega onesnaţevanja okolja. To izhaja iz 
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ReNPROJG, ki v uvodu med drugim določa, da je v očeh splošne in tudi strokovne javnosti ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in IJG predvsem z druţbenega stališča zahtevno in zelo občutljivo področje, in da sta 
najpomembnejša dejavnika ustreznega ravnanja zagotavljanje varstva pred sevanji za ljudi in zagotavljanje 
okoljske sprejemljivosti. ReNPROJG nadalje izkazuje tudi dejstvo, da ravnanje z radioaktivnimi odpadki in IJG ni 
problematika, ki bi sodila v zaprte kroge, saj je ţe v uvodu navedenega dokumenta zapisano, da je na podlagi 
sedanjega stanja, izkušenj, prihodnjih načrtov in predvidevanj nujno treba opredeliti cilje dolgoročnega ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki in IJG ter načine za dosego teh ciljev, ki morajo izraţati širši strokovni, upravni, politični 
in javni konsenz o izbranem pristopu. ReNPROJG v 2. točki opredeljuje cilje nacionalnega programa (zagotoviti 
varno ravnanje z vsemi radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v vseh fazah njihovega obstoja, 
čim prej zagotoviti trajne rešitve, vse postopke izpeljati pregledno in demokratično) in med strateške usmeritve 
umešča tudi postopek razgradnje NEK, ki ga v nadaljevanju tudi podrobneje predstavi.  
 
Uresničevanje v prejšnjem odstavku navedenega druţbenega cilja se izvaja kot obvezna drţavna gospodarska 
javna sluţba, ki jo je zakonodajalec v 95. členu ZVISJV-UPB2 opredelil kot obdelavo radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije. Izvajalec te gospodarske javne sluţbe je na podlagi 18. člena Uredbe o 
načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne sluţbe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list 
RS št. 32/1999) organ (ARAO). 3. člen Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne 
odpadke p. o. Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod (uradni list RS, št. 45/1996 s spremembami in 
dopolnitvami; v nadaljevanju Odlok o ARAO) določa, da je organ pravna oseba v organizacijski obliki javnega 
gospodarskega zavoda, kar pomeni, da je pravna oseba javnega prava. 
 
Upoštevaje navedeno Pooblaščenec zaključuje, da so naloge na področju razgradnje NEK namenjene 
uresničevanju druţbenih ciljev in jih kot javno sluţbo izvaja  organ (ARAO), ki je organ javne uprave. To 
dejavnost je zato treba opredeliti kot upravno področje, kar pomeni, da dokumenti, ki pri tem nastanejo, sodijo v 
upravno področje. Ker je dokument PDP NPP Krško del verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje 
NEK, pri izdelavi katere je sodeloval organ, Pooblaščenec zaključuje, da je to dokument iz upravnega področja. 
 
4.5.2. Uradno besedilo 
 
Pojem uradno besedilo je pravni standard, ki ga je treba zapolniti in opredeliti s kriteriji in merili. Pri 
napolnjevanju vsebine tega pravnega standarda je najprej treba upoštevati sam namen obravnavane določbe 
ZASP. Nadaljnji kriteriji so lahko vezani na opredelitev pojmov kot na primer: pojem besedilo, vrste stvaritev, 
pojem uradnega, nastanek besedila, nadzor postopka  nastanka besedila, pripisljivost besedila oblastvenemu 
organu, vsebina in namen, objava oziroma učinkovanje besedila, opredelitev področij (upravno, zakonodajno, 
sodno) ter opredelitev oblastvenega organa, ki besedilo izda. Vsak od teh kriterijev je lahko pomemben element 
za opredelitev uradnega besedila v smislu 9. člena ZASP. Vendar pa mora biti čim več teh kriterijev izpolnjenih 
kumulativno, da lahko dokončno kvalificiramo določeno besedilo kot uradno besedilo v smislu 9. člena ZASP 
(več v Avtorskopravno varstvo standardov, magistrska naloga, Barbara Fajdiga, Univerza v Ljubljani, Pravna 
fakulteta, Ljubljana 2006, v nadaljevanju Avtorskopravno varstvo standardov, str. 68).   
 
Pri presoji, ali je dokument PDP NPP Krško po kriterijih in merilih iz prejšnjega odstavka mogoče opredeliti kot 
uradno besedilo, je treba najprej preučiti pravne podlage in tudi sam postopek izdelave tega dokumenta. Kot je 
pojasnjeno ţe v 4. točki obrazloţitve te odločbe, obveznost izdelave programa razgradnje partnericama nalaga 
10. člen Pogodbe o NEK. Peti odstavek 10. člena Pogodbe o NEK nadalje določa, da se program razgradnje 
revidira najmanj vsakih pet let. Trenutno poteka postopek izdelave druge revizije Programa razgradnje NEK. V 
Projektni nalogi za izdelavo druge revizije programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO ter IJG, ki jo je ob 
sodelovanju z NEK pripravila Projektna skupina, sestavljena iz predstavnikov APO in organa, je v sklopu 
izdelave druge revizije Programa razgradnje NEK med drugim določena tudi obveznost Projektne skupine, da 
izdela dokument PDP NPP Krško in njegova okvirna vsebina, ki temelji na priporočilih Mednarodne agencije za 
jedrsko energijo iz leta 2005. Izdelavo dokumenta PDP NPP Krško je Projektna skupina ob sodelovanju z NEK 
naročila pri Siempelkamp NIS GmbH. V prilogi 2 Poslovnika Strokovnega sveta je določeno, da Projektna 
skupina za oblikovanje robnih pogojev projekta in glede drugih strokovnih vprašanj komunicira s Strokovnim 
svetom. V okviru te komunikacije je bila članom Strokovnega sveta dne 12. 7. 2010 po elektronski pošti 
posredovana verzija 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK (Program of NPP Krško 
Decommissioning and SF&LILW Disposal, revision 2 – Text version 1), glede katerega so se dne 28. 6. 2010 
uskladili člani Projektne skupine ter direktor organa in direktor APO, ki so navedeni dokument tudi podpisali. 
Med prilogami tega dokumenta je tudi PDP NPP Krško, ki ga je pripravil Siempelkamp NIS GmbH in ki je povzet 
tudi v Modulu 3 tega dokumenta. Pooblaščenec zato ugotavlja, da je dokument PDP NPP Krško sestavni del 
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verzije 1 besedila druge revizije Programa razgradnje NEK, kar pomeni, da je naravo uradnega besedila v 
konkretnem primeru treba presojati upoštevaje to ugotovitev.      
 
Namen izključitve avtorskopravnega varstva izvira iz dejstva, da pri uradnih besedilih javni interes zahteva, da 
se čim več objavljajo in razširjajo. Poleg tega njihovi avtorji sploh nimajo interesa za njihovo avtorskopravno 
izkoriščanje, ali pa se mora njihov interes umakniti javnemu. Pri opredelitvi javnega interesa pa ne pride v 
poštev poljuben interes javnosti, temveč le njegova kvalificirana in oţja oblika, torej uradni interes (več v Zakonu 
o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, M. Trampuţ, B. Oman, A. Zupančič, GV zaloţba, 1997, v 
nadaljevanju Komentar ZASP, str. 53). Kot je bilo ugotovljeno ţe v 4. točki obrazloţitve te odločbe, so podatki v 
dokumentu PDP NPP Krško okoljski podatki, zaradi česar zapadejo pod širok reţim odprtosti javne uprave. 
Odprtost javne uprave pa ne vključuje le pravice dostopa do dokumentov, ampak tudi obveznost proaktivnega 
objavljanja le-teh in tudi javnost postopkov sprejemanja odločitev (za konkreten primer glej zlasti 6. in 13. člen 
ZVO-1). Da bi javnost lahko učinkovito izvrševala svojo pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, 
politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, je potrebno, da se zagotovi čim 
boljša dostopnost do dokumentov, ki so s temi postopki povezani. V konkretnem primeru zahtevani dokument, 
ki je ključnega pomena v postopku sprejemanja revizije Programa razgradnje NEK, mora biti javnosti dostopen 
na čim laţji način še preden bo sprejeta končna verzija druge revizije Programa razgradnje NEK, saj bo le na 
takšen način javnosti omogočeno, da sodeluje v postopku sprejemanja tega dokumenta. Uradni interes zato 
terja, da se dokument, ki je predmet zahteve, v čim večjem obsegu objavlja in razširja z namenom, da se 
javnost natančno (ker gre za obseţen in strokovno zahteven dokument, za dosego tega cilja ne zadošča zgolj 
moţnost vpogleda) seznani z vsemi moţnimi vidiki in načini postopkov razgradnje NEK in na podlagi tega tudi 
neovirano sodeluje pri sprejemanju odločitve, ki bo obveljala kot končna. Interes avtorjev v konkretnem primeru 
se mora zato umakniti javnemu interesu. Prvi del presoje Pooblaščenec zato zaključuje z ugotovitvijo, da je 
namen izključitve avtorskopravnega varstva dokumenta PDP NPP Krško skladen z namenom, zaradi katerega 
je zakonodajalec določil izjemo v 9. členu ZASP. 
 
V nadaljevanju je Pooblaščenec presojal ostale kriterije za opredelitev obstoja uradnega besedila. Pojma 
»besedilo« iz 9. člena ZASP ni mogoče tolmačiti samo dobesedno, temveč s primerno razširitvijo na druge 
kategorije del. Pogoj je, da gre za uradne kategorije, ter da se vsaka interpretacija opravi glede na vse 
okoliščine primera in previdno. V dvomu je merodajen predvsem uradni značaj dela: uravnavanje druţbenih 
razmerij s to kategorijo avtorskega dela se ne da doseči le z uradno objavo, temveč tudi z nadaljnjim (za 
vsakogar) neoviranim in poljubnim reproduciranjem (več v Komentar ZASP, str. 55). Dokumenti, ki so predmet 
obravnavane zahteve, nedvomno predstavljajo besedilo v smislu 9. člena ZASP, kljub temu, da ta dokument 
poleg besedila v dobesednem smislu vsebuje tudi tabele, grafe, načrte in fotografije. Pooblaščenec je namreč 
prepričan, da je ne glede na obliko vsebine dokumenta podan uradni značaj dokumenta v konkretnem primeru, 
ker je celotna vsebina dokumenta PDP NPP Krško neločljivo povezana s pripravo druge revizije Programa 
razgradnje NEK, ki je v širšem druţbenem interesu in ima uradni značaj. Stališče ki potrjuje, da pojem »uradno 
besedilo« zajema kakršnokoli obliko (pisno besedilo, zvočni in vizualni posnetki, fotografije, elektronska pošta, 
informacije iz elektronskih baz, …), izhaja tudi iz 7. točke Obrazloţitvenega memoranduma Priporočila Sveta 
Evrope št. 2 (2002).    
 
Pojem »uraden« predstavlja vsako institucionalno izvajanje uradne zadeve. Gre za najširše pojmovanje 
uradnega. To pomeni, da sem sodijo vsa dela organov, institucij, pooblaščencev, koncesionarjev, drugih 
institucij javnega prava oziroma tudi zasebne institucije ob izvajanju javnopravnega pooblastila oziroma funkcije, 
seveda ob izpolnjevanju drugih predpostavk. Uradnih del se tudi ne more omejiti le na dela, ki nastanejo po 
posebej predpisanem postopku (več v Avtorskopravno varstvo standardov, str. 72). Glede na ugotovitve, ki 
izhajajo iz točke 5.1. te obrazloţitve, Pooblaščenec v obravnavanem primeru ne vidi nobenega razumnega 
razloga, da organa (ARAO) ne bi opredelil kot organ, ki kot izvajalec javne sluţbe izvaja javnopravno funkcijo, iz 
česar izhaja, da izvaja uradne zadeve, med katere sodi tudi celotno delovanje na področju razgradnje NEK. 
Temeljni argument za takšno prepričanje je dejstvo, da je organu v okviru izvajanja nalog Projektne skupine 
dolţnost priprave dokumenta, ki je predmet zahteve v obravnavanem primeru, podeljena s Pogodbo o NEK, ki 
jo organ izvaja na podlagi pooblastil, ki mu jih dajeta ZVISJV-UPB2 in Odlok o ARAO. 
 
Močan kriterij pri opredelitvi uradnega besedila je tudi, da »besedila, katerih veljavnost potrdi drţavni organ in ki 
morajo biti usklajena z določbami zakonov«, spadajo med uradna besedila v smislu 9. člena ZASP (več v 
Avtorskopravno varstvo standardov, str. 73). Dokument PDP NPP Krško nedvomno predstavlja besedilo, ki 
mora biti usklajeno z različnimi dokumenti  (Pogodba o NEK, ZVISJ-UPB2, Odlok o ARAO, Projektna naloga), ki 
urejajo področje varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti na splošno in postopek razgradnje NEK in 
ravnanje z NSRAO in IJG, ki bodo nastali v zvezi s to razgradnjo. Poleg tega je veljavnost PDP NPP Krško 
odvisna od sprejetja v Projektni skupini in drugih organih, ki sodelujejo pri sprejemanju Programa razgradnje 
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NEK. Glede na to, da je verzijo 1 besedila druge revizije programa razgradnje NEK, katerega del je dokument 
PDP NPP Krško, Projektna skupina ţe zaključila in poslala v nadaljnjo obravnavo Strokovnemu svetu, 
Pooblaščenec tudi na podlagi tega kriterija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru zahtevanemu dokumentu 
treba pripisati status uradnega besedila.   
 
Za uradno besedilo gre vsekakor, če dokument »izhaja iz delovanja samega organa«. Sodelovanje zunanjega 
soavtorja pri izpolnjevanju izvornih nalog organa ne spremeni narave uradnosti takšnega dela (več v 
Avtorskopravno varstvo standardov, str. 73). Iz navedenega izhaja, da dejstvo, da je dokument, ki je predmet 
obravnavane zahteve, izdelal zunanji izvajalec (Siempelkamp NIS GmbH), ne vpliva na presojo obstoja 
uradnega besedila. V konkretnem primeru je namreč pomembno zlasti dejstvo, da je konkretni dokument 
mogoče pripisati organu javne uprave, kar dodatno potrjuje, da je zahtevani dokument v konkretnem primeru 
uradno besedilo. Takšno stališče izhaja tudi iz Priporočila Sveta Evrope št. 2 (2002), ki v 7. točki 
Obrazloţitvenega memoranduma kot uradne dokumente opredeljuje tako dokumente, ki jih izdelajo javne 
oblasti same, kakor tudi dokumente, ki jih prejmejo od tretjih oseb in so hkrati povezani s funkcijami, ki jih 
izvajajo javne oblasti.   
 
Naslednji pomemben kriterij za določitev uradnega besedila je, da besedilo »sluţi izključno uradnemu namenu«. 
Bistveno je torej, da besedilo uravnava pravni poloţaj drţavljana ali da uravnava druge druţbene zadeve (več v 
Avtorskopravno varstvo standardov, str. 73).  Pooblaščenec ugotavlja, da dokument PDP NPP Krško tudi iz 
tega vidika predstavlja uradno besedilo, ker je njegov izključni namen urejanje razgradnje NEK in ravnanje z 
NSRAO in IJG, ki vsekakor je zadeva, ki ima širši druţbeni pomen, kot je pojasnjeno ţe v točki 5.1 obrazloţitve 
te odločbe. 
 
Odločilen trenutek, ko besedila postanejo uradne narave, je, ko so »uradno sprejeta ali uradno objavljena« 
oziroma, ko »začnejo učinkovati«. Verzijo 1 usklajenega besedila druge revizije programa razgradnje NEK 
predstavlja dokument, ki je na ravni Projektne skupine uradno sprejet, kar izhaja iz dejstva, da je ta dokument z 
vsemi prilogami (torej tudi z dokumentom PDP NPP Krško) poslala v nadaljnji postopek Strokovnemu svetu. 
Morebitne spremembe, ki bodo nastale v nadaljnjem postopku druge revizije Programa razgradnje, bodo 
označene kot verzija 2 in bodo torej predstavljale drug dokument. Ob tem pa je treba poudariti, da se bo v 
morebitnih nadaljnjih verzijah spreminjalo le besedilo druge revizije programa razgradnje NEK, ne pa tudi 
besedilo dokumenta PDP NPP Krško, ki je ţe dokončana priloga tega programa. Dejstvo, da se verzija 1 
usklajenega besedila druge revizije programa razgradnje NEK sklicuje na dokument PDP NPP Krško (zlasti v 
Modulu 3, kjer je ta dokument povzet) dokazuje, da se dokument PDP NPP Krško ţe uporablja v praksi, torej 
učinkuje, zato Pooblaščenec zaključuje, da tudi na podlagi tega kriterija obravnavano besedilo predstavlja 
uradno besedilo.  
 
Na koncu Pooblaščenec presoja še »javnopravno naravo organa«, ki je merodajna za opredelitev uradnega 
besedila v smislu ZASP. Med uradna besedila sodijo tista besedila, ki razpoznavno izvirajo iz določene 
institucije z zakonodajnimi, sodnimi ali upravnimi pristojnostmi ter oblastvenimi upravičenji (več v Komentar 
ZASP, str. 54). Sem sodi vsak organ z javnopravnimi pooblastili oziroma oblastvenimi upravičenji. Organ 
(ARAO) je nedvomno oblastveni organ v delu, ko izvaja javno sluţbo, ki je podrobneje določena v točki 5.1. 
obrazloţitve te odločbe, torej tudi v delu, ko sodeluje pri izdelavi druge revizije Programa razgradnje NEK . Tudi 
v luči tega kriterija Pooblaščenec zaključuje, da v obravnavanem primeru zahtevani dokument predstavlja 
uradno besedilo. 
 
Na podlagi vseh argumentov iz prejšnjih odstavkov Pooblaščenec ugotavlja, da dokument PDP NPP Krško 
kumulativno izpolnjuje več različnih kriterijev, ki predstavljajo elemente, ki opredeljujejo uradno besedilo v 
smislu 9. člena ZASP. 
  
4.5.3. Izključitev avtorskopravnega varstva 
 
Na podlagi presoje kriterijev v 5. 1. točki in v 5. 2. točki obrazloţitve te odločbe, ki prepričljivo dokazujejo, da ima 
v obravnavanem primeru zahtevani dokument status uradnega besedila, Pooblaščenec ugotavlja, da v 
obravnavanem primeru ne gre za dokument, ki je zavarovan skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico. Iz 
navedenega izhaja, da je avtorskopravno varstvo izključeno, zato pogoj iz drugega odstavka 25. člena ZDIJZ ni 
izpolnjen. Pooblaščenec ob tem pojasnjuje, da se v konkretnem primeru ni spuščal v presojo, ali je dokument 
PDP NPP Krško avtorsko delo, ker je ugotovil, da je tudi v primeru, če bi šlo za takšno delo, avtorskopravno 
varstvo izključeno. Iz istega razloga se Pooblaščenec ni opredeljeval do navedb stranskih udeleţencev, ki se 
nanašajo na avtorsko delo. 
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Upoštevaje navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da je v obravnavanem primeru treba upoštevati drugi odstavek 
5. člena ZDIJZ, ki določa, da ima vsak prosilec na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega 
značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis. Prosilec je 
torej tisti, ki odloča, v kakšni obliki ţeli prejeti zahtevano informacijo, zato mora organ, skladno z določbo prvega 
odstavka 25. člena ZDIJZ v povezavi z drugim odstavkom 27. člena ZDIJZ, prosilcema v konkretnem primeru 
omogočiti dostop do zahtevanega dokumenta v obliki fotokopije, kot to izhaja iz njunih zahtev.  
4.6. Institut delnega dostopa 
 
Pooblaščenec po preučitvi vsebine zahtevane informacije ugotavlja, da mora organ glede vseh delov 
dokumenta, v katerih se pojavljajo podatki, ki niso prosto dostopne informacije javnega značaja, uporabiti institut 
delnega dostopa, ki je urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje 
informacije iz 6. člena ZDIJZ (npr. poslovno skrivnost ali varovane osebne podatke) 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 dolţnost 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, številka 76/2005; v nadaljevanju Uredba) ne bi bilo izvedljivo 
oziroma, ko (in če) delno razkritje ne bi ogrozilo zaupnosti varovanih informacij. 21. 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.  

Ne glede na navedeno se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo tako izločeno 
informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu. Pooblaščenec ugotavlja, da je v obravnavanem 
primeru mogoče uporabiti institut delnega dostopa. Z izbrisom vseh podatkov, ki niso prosto dostopne 
informacije javnega značaja, se namreč do slednjih onemogoči dostop. Pooblaščenec je ocenil in presodil 
dejstva, ki se nanašajo na moţne škodljive posledice, ki bi nastale v obravnavanem primeru, če bi bil 
prosilcema omogočen delni dostop do zahtevanih dokumentov, ter ugotovil, da takšen način dostopa v 
obravnavanem primeru ne bi ogrozil varovanih podatkov, poleg tega pa za javnost tudi ne bi povzročil popolne 
izgube vrednosti oziroma smiselnosti dostopa do zahtevanega dokumenta, saj bi večji del dokumenta ostal 
javnosti dostopen.  
 
Pooblaščenec na podlagi navedenega zaključuje, da je organ dolţan prosilcema omogočiti delni dostop na 
način, da prekrije podatke, ki glede na prejšnje točke obrazloţitve te odločbe niso prosto dostopne informacije 
javnega značaja, do vseh preostalih delov dokumenta pa jima omogoči dostop, kakor izhaja iz izreka te 
odločbe.  
 
5. Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju 
 
Prvi prosilec s pritoţbo zatrjuje, da organ ni zavrnil dostopa do dokumenta iz 3. točke njegove zahteve, temveč 
mu je brez obrazloţitve posredoval informacije o nesprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. 
Prosilec je poudaril, da je ţelel prejeti Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. 
Pooblaščenec je te navedbe preveril na ogledu in camera in pri tem ugotovil, da organ v zvezi s 3. točko 
zahteve prvega prosilca razpolaga le z dokumentoma »Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v 
lokalnem (druţbenem) okolju kot strokovne podlage za potrebe izdelave predloga DPN (popravljena in 
dopolnjena verzija – po recenziji FDV), marec 2009« in »Poročilo o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v 
lokalnem (druţbenem) okolju kot strokovne podlage za potrebe izdelave predloga DPN – dopolnitev poglavja, 
poročilo o aktivnostih v obdobju od marca do oktobra 2008 (popravljena in dopolnjena verzija – po recenziji 
FDV), marec 2009«, o katerih je odločil v 3. točki izreka izpodbijane odločbe, in ki ju je prvemu prosilcu 
posredoval kot prilogi izpodbijane odločbe, česar prosilec ne zanika. Iz pritoţbenih navedb prvega prosilca 
izhaja le, da je iz vsebine prejetih dokumentov mogoče sklepati, da gre za informacije o nesprejemljivosti 
načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.  
 
Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in iz  prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja 
predstavlja samo dokument, ki ţe obstaja, je ţe ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v okviru svojega 
delovnega področja ţe izdelal oziroma pridobil. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolţni omogočiti 



23/24 

dostop le do ţe obstoječih informacij in niso dolţni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti 
dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. 
 
Pooblaščenec ob reševanju pritoţbe ni mogel posumiti, da organ prve stopnje razpolaga še s kakšnim drugim 
poročilom o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju. Pooblaščenec verjame, da je organ prvemu 
prosilcu posredoval vse dokumente s katerimi razpolaga v zvezi s 3. točko zahteve prosilca, ker je organ na 
ogledu in camera navedel, da drug dokument s takšno ali podobno vsebino pri organu ne obstaja. Prepričanje 
Pooblaščenca utrjuje tudi dejstvo, da mu ni znana nobena pravna podlaga, ki bi določala obveznost organa, da 
poleg navedenih poročil, ki so bila ţe posredovana prosilcu, izdela še kakšno drugo poročilo te vrste. 
Pooblaščenec ob reševanju te pritoţbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevano informacijo razpolaga, vendar 
mu je v celoti ne posreduje oziroma ne ţeli posredovati (drugi odstavek 10. člena ZInfP), saj je organ izkazal 
pripravljenost posredovanja informacij s tem, ko je Pooblaščencu in prosilcu omogočil dostop do obstoječih 
poročil o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem (druţbenem) okolju. Upoštevaje navedeno 
Pooblaščenec nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, s katerimi le-ta zatrjuje, da 
razpolaga le z dokumentoma, ki sta bila prosilcu ţe posredovana.  
 
Pri tem Pooblaščenec izrecno pripominja, da je treba smisel dostopa do informacij javnega značaja iskati v 
javnem in odprtem delovanju zavezanca, preko katerega se lahko preizkusi tudi pravilnost in zakonitost 
delovanja. Ob tem pa je treba upoštevati, da se lahko zagotovi prost dostop zgolj do informacij, ki dejansko ţe 
obstajajo. Pritoţbeni postopek ne more biti namenjen k prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene 
informacije morale obstajati. Pooblaščenec je namreč organ, ki je, na podlagi prvega odstavka 2. člena ZInfP, 
pristojen za odločanje o pritoţbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil 
pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi 
za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. Zato Pooblaščenec, skladno z načelom zakonitosti, organu ne more naloţiti, naj prosilcu posreduje 
dokumentacijo, s katero ne razpolaga. Upoštevaje navedeno Pooblaščenec poudarja, da v pritoţbenem 
postopku glede dostopa do informacij javnega značaja tudi nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo 
zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga še s kakšno drugo različico 
poročila o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem (druţbenem) okolju. Kot ţe rečeno so organi, ki so 
zavezani po ZDIJZ, dolţni omogočiti dostop le do ţe obstoječih informacij in niso dolţni ustvariti novega 
dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav, ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. 
Pooblaščenec pa tudi ni pristojen organu naloţiti obveznost, da pripravi obrazloţitev dokumentov, do katerih je 
prosilcu omogočen dostop. Organ v konkretnem primeru je torej na podlagi določb ZDIJZ dolţan prosilcu 
posredovati le ţe obstoječe dokumente in v zvezi s temi ni dolţan izdelati dodatnih pojasnil oziroma 
obrazloţitev, zato pričakovanje prosilca, da bi moral organ obrazloţiti, zakaj mu je posredoval določene 
dokumente kot informacije, ki jih je zahteval v 3. točki zahteve, ni utemeljeno.    
 
Upoštevaje zgornje argumente Pooblaščenec zaključuje, da je organ prvemu prosilcu v zvezi s 3. točko njegove 
zahteve posredoval vse informacije javnega značaja, s katerimi razpolaga. Ustvarjanje novega dokumenta, 
zbiranje informacij ali analiziranje posredovanih podatkov, ki bi vsebovali točno takšne informacije, kot jih 
zahteva prosilec, bi predstavljalo ravnanje organa, ki je zunaj dometa temeljne funkcije pravice dostopa do 
informacij javnega značaja, zato ga ni mogoče zahtevati na podlagi določb ZDIJZ. 
 
Res je sicer, kot navaja prvi prosilec v pritoţbi, da je organ v 3. točki izreka izpodbijane odločbe odločil o 3. točki 
zahteve prosilca, v sami obrazloţitvi pa svoje odločitve ni posebej utemeljil, kakor bi bilo to potrebno glede na 
214. člen ZUP, ki opredeljuje sestavine obrazloţitve odločbe. Glede na to, da pravnomočen postane le izrek 
odločbe in da je organ v tem delu zahtevi prosilca v celoti ugodil, te pomanjkljivosti izpodbijane odločbe ni 
mogoče šteti kot bistveno postopkovno pomanjkljivost, saj vsebinsko na končno odločitev ne vpliva. Drugi 
odstavek 248. člena ZUP določa, da organ druge stopnje pritoţbo zavrne tudi tedaj, kadar spozna, da so bile v 
postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa te niso bistvene. V obravnavanem primeru navedene kršitve 
niso vplivale na končno odločitev, saj bi bil za prvega prosilca rezultat postopka v vsakem primeru enak, kot je 
bil ob ugotovljeni kršitvi. Pooblaščenec zaključuje, da v obravnavanem primeru ni ugotovil bistvenih kršitev 
postopka, zato je pritoţbo prvega prosilca v tem delu, na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil. 
 
6. Sklepno  
 
Pooblaščenec je odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe. 
 
Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno 
besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.  



24/24 

 
Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 
  
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki 
se vloži v 30 dneh od vročitve 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. 
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