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Številka: 090-229/2013/14 

Datum: 24. 1. 2014 

 

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na 

podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju 

ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno 

prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odst. 248. člena ter 1. odst. 251. člena 

Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 

126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zavoda PIP- Pravni in informacijski center 

Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, z dne 25. 10. 2013 (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo 

z dne 8. 10. 2013, št.: 090-24/2013-2, Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi 

odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo  

 

O D L O Č B O: 

 

 

1. Pritoţbi prosilca z dne 25. 10. 2013 zoper odločbo organa z dne 8. 10. 2013, št.: 090-24/2013-2, se delno 

ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolţan prosilcu v roku enaintridesetih (31) 

dni od vročitve te odločbe, po pošti na naslov prosilca, posredovati fotokopijo: 

 

- prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC 

v letu 2014, s tem, da je organ dolţan na dokumentih: 

o  v prijavi 1 del: na strani 2, 5 in 29 prekriti elektronske naslove, na strani 60 prekriti: naslov, 

elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod 

»Public Administration«, prekriti celotno 61 stran, na strani 62 prekriti: naslov, elektronski 

naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, prekriti celotno 63 in 64 stran, 

razen podatka o izobrazbi na strani 64; 

o v prijavi 3. del: na strani 2, 5 in 23 (naslov dokumenta na strani 23: Public entity) prekriti 

elektronske naslove, na strani 33 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, 

mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 34, 35, 36 

in 37 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 37; 

- zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki ima naziv: Izhodni dokument 007-208/2013/1, s tem, da je 

organ dolţan prekriti elektronske naslove fizičnih oseb, 

- dokumentacije strokovne komisije, zadolţene za oceno prispelih vlog »Javnega razpisa za izbiro 

gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji 

za leti 2014 in 2015«, in sicer:  

o  zapisnik o odpiranju prijav št. 4300-13/2013-13,  

o zapisnik o preverjanju izpolnjevanja pogojev za kandidiranje št. 4300-13/2013-20,  

o zapisnik o ocenjevanju prijav št. 4300-13/2013-21, s tem, da je organ dolţan v prilogi: 

ocenjevalni list ZPS, na razpisnem obrazcu št.18, na koncu pri »podpis odgovorne osebe«, 

prekriti ime in priimek ter naziv,  

o poročilo o izvedbi javnega razpisa št. 4300-13/2013-22 ter 

o obrazloţen predlog izbire št. 4300-13/2013-23. 

 

2. V delu: 

- v katerem je organ v skladu s prejšnjo točko tega izreka dolţan prekriti varovane osebne podatke,  

- v katerem je prosilec zahteval Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro) 

zadolţene za oceno prispelih vlog nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 

»Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012 

se pritoţba prosilca zavrne. 

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

 

Prosilec je dne 9. 9. 2013 na organ vloţil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval, 

da mu organ po navadni pošti pošlje naslednje informacije: 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje 15. 

člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-F (V 63. 

členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali kot druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne 

dejavnosti«), 

-  Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za izbiro gostujoče 

organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 

2014 in 2015«,  

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje Sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za podelitev koncesije za 

izvajanje javne sluţbe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS št. 12/2013«, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne sluţbe izdajanje revije s 

področja varstva potrošnikov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/2013«, 

- Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za podelitev koncesije za 

opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 53/12 dne 

13. 7. 2012, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja 

potrošnikom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012, 

- Celotno prijavo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z vsemi potrebnimi prilogami na javni 

razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the European Consumer 

Centres Network, Call for Proposals 2013, Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje prijave 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike 

(Financial contribution to the European Consumer Centres Network, Call for Proposals 2013, Executive 

agency for Heafth and Consumers), 

- Sklep o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike oziroma drug istovrsten 

dokument (Financial contribution to the European Consumer Centres Network, Call for Proposals 2013, 

Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje Sklepa 

o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the 

European Consumer Centres Network, Call for Proposals 2013, Executive agency for Health and 

Consumers), 

- Sklep o izbiri MGRT kot gostujoče organizacije Evropskega potrošniškega centra za leto 2014 oziroma 

drug istovrsten dokument, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o izbiri MGRT kot gostujoče organizacije Evropskega potrošniškega centra za leto 2014, 

- Celotno dokumentacijo strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«,  

- Celotno dokumentacijo strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro) zadolţene za ocenitev prispelih 

vlog, nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za podelitev 

koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 

53/12 dne 13. 7. 2012. 

 

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 8. 10. 2013, št.: 090-24/2013-2, s katero je zahtevi prosilca 

ugodil v delu, ki se nanaša na posredovanje zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek 

pripravljavca ter dodane avtorje 15. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

potrošnikov ZVPot-F. V preostalem delu je zahtevo zavrnil. V obrazloţitvi izpodbijane odločbe je organ opozoril 
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na kriterij materializirane oblike iz 4. člena ZDIJZ, in dodal, da z naslednjimi zahtevanimi dokumenti ne 

razpolaga, saj je organ v predmetni zadevi izdal zgolj obvestilo, s katerim je objavil preklic predmetnega 

javnega razpisa in je javno dostopno na straneh Uradnega lista, št 16/13, in sicer: 

- Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za izbiro gostujoče 

organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 

2014 in 2015«,  

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za podelitev koncesije za 

izvajanje javne sluţbe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS št. 12/2013«, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne sluţbe izdajanje revije s 

področja varstva potrošnikov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/2013«, 

- Sklep o razveljavitvi oziroma drug istovrsten dokument »Javnega razpisa za podelitev koncesije za 

opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 53/12 dne 

13. 7. 2012, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o razveljavitvi »Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja 

potrošnikom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012. 

Nadalje je organ navedel, da ne razpolaga tudi z naslednjimi dokumenti: 

- Sklep o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike oziroma drug istovrsten 

dokument (Financial contribution to the European Consumer Centres Network, Call for Proposals 2013, 

Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje Sklepa 

o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the 

European Consumer Centres Network, Call for Proposals 2013, Executive agency for Health and 

Consumers), 

- Sklep o izbiri MGRT kot gostujoče organizacije Evropskega potrošniškega centra za leto 2014 oziroma 

drug istovrsten dokument, 

- Zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o izbiri MGRT kot gostujoče organizacije Evropskega potrošniškega centra za leto 2014. 

V nadaljevanju je organ ocenil, da je glede informacij, s katerimi razpolaga, podana izjema iz 9. točke 1. 

odstavka 6. člena ZDIJZ. Po mnenju organa gre za postopek, ki še ni pravnomočno zaključen, zato bi razkritje 

vsebine prijave škodovalo njegovi izvedbi. Na podlagi navedenega je organ zavrnil dostop do naslednjih 

informacij: 

- Celotne prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z vsemi potrebnimi prilogami na javni 

razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the European Consumer 

Centres Network; Call for Proposals 2013; Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial ccntribution to the 

European Consumer Centres Network; Call for Proposals 2013 Executive agency for Health and 

Consumers). 

European Agency for Health and Consumers (EAHC) je namreč v juniju 2013 objavila javni razpis za 

sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v okviru Evropske mreţe EPC-jev (ECC-net). 

Prijavitelji iz drţave članice so lahko svoje predloge oddali do 6. septembra 2013. Vsaka drţava članica je imela 

moţnost predlagati organizacijo - gostiteljico dejavnosti EPC. V letu 2014 se bo dejavnost EPC predvidoma 

izvajala v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato je ministrstvo v predpisanem roku oddalo 

svojo prijavo na omenjeni razpis EAHC. Postopek ocenjevanja prijav in odločanja o izbiri na strani EAHC še 

poteka in bo predvidoma zaključen najkasneje do 8. 11. 2013, ko naj bi bili znani rezultati. Razpis je dostopen 

na spletni strani EAHC: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals 2013 cons07.html. Na podlagi zgoraj 

navedenega je organ zaključil, da zahtevani dokumenti predstavljajo izjemo od prostega dostopa do informacij 

javnega značaja, in sicer na podlagi 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, zato je zahtevo prosilca v tem delu 

zavrnil. Organ nadalje ugotavlja, da je izjema na podlagi 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ podana tudi glede 

naslednjih zahtev prosilca: 
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- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog, nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za podelitev 

koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

53/12 dne 13. 7. 2012. 

Organ je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da so bili pri predmetnem razpisu izdani zgolj osnutki 

dokumentov, ki pa jih nikoli ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba organa, ki je z 

veljavnimi predpisi pooblaščena za odločanje. Dokumentacija ni bila nikoli niti uradno evidentirana ali kako 

drugače zavedena, saj je organ, kot ţe navedeno, predmetni razpis razveljavil. S tem dejanjem je bil postopek 

tudi uradno zaključen, zato organ ocenjuje, da predmetni osnutki dokumentov niso merodajni in bi lahko njihovo 

razkritje povzročilo napačno razumevanje njihove vsebine. Na podlagi navedenega je organ zaključil, da 

zahtevani dokumenti predstavljajo izjemo od prostega dostopa do informacij javnega značaja, in sicer na 

podlagi 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, zato je zahtevo prosilca v tem delu zavrnil. 

 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec pri organu vloţil pritoţbo z dne 25. 10. 2013, v kateri je 

navedel, da je organ neutemeljeno zavrnil dostop do:  

- Celotne prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z vsemi potrebnimi prilogami na javni razpis 

Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the European Consumer Centres Network; 

Call for Proposals 2013; Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa o 

prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial ccntribution to the European 

Consumer Centres Network; Call for Proposals 2013 Executive agency for Health and Consumers). 

Ob tem je navedel, da morata biti za obstoj zatrjevane izjeme kumulativno izpolnjena dva pogoja: podatek iz 

dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo 

napačno razumevanje njegove vsebine. Organ se je 6. 9. 2013 prijavil na javni razpis Executive agency for 

Health and Consumers, in sicer Financial contribution to the European Consumer Centres Network - Call for 

Proposals 2013. Prijava organa je bila izdelana in podpisana s strani pristojne osebe. Prijava ni več predmet 

posvetovanja v organu, ampak je kvečjemu predmet ocenjevanja pri Executive agency for Health and 

Consumers. Razkritje prijave organa na javni razpis EAHC lahko potrdi utemeljen sum kršitve dolţnega 

ravnanja s strani odgovornih oseb organa. Prosilec je navedel, da je organ pred prijavo na javni razpis EAHC, 

brez ustreznega pravnega akta, razveljavil javni razpis za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje 

delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015; brez sklepa Vlade RS 

izbral sam sebe v imenu Republike Slovenija za nosilca Evropskega potrošniškega centra in se brez sklepa 

Vlade RS prijavil na javni razpis EU. Prosilec meni, da je organ namenoma ravnal v nasprotju z zakonodajo RS 

in pravili EU, zato ima javnost pravico vedeti, ali so uradne osebe organa pri svojem delu kršile predpise, ki jim 

nalagajo pravilen postopek in dolţno ravnanje, kot imajo tudi predstavniki EU pravico vedeti, ali jih MGRT s 

svojo prijavo zavaja, da je bil imenovan za nosilca Evropskega potrošniškega centra, v skladu z zakonodajo 

RS. Prosilec meni, da edino škodo pri razkrivanju vsebine prijave in oseb, ki so prijavo pripravile in odobrile, 

lahko utrpijo tisti, za katere prosilec utemeljeno sumi, da so odgovorni za kršitev dolţnega ravnanja. V 

nadaljevanju je prosilec navedel, da se je organ neutemeljeno skliceval na izjemo iz 9. točke prvega odstavka 6. 

člena ZDIJZ tudi glede naslednjih informacij, do katerih je zavrnil dostop: 

- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za podelitev 

koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

53/12 dne 13. 7. 2012. 

Prosilec je navedel, da je organ dne 30. 8. 2013 razveljavil dva javna razpisa, in sicer: Javni razpis za izbiro 

gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 

2014 in 2015 ter Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom. Zavod 

PIP je zoper MGRT dne 30. 9. 2013, v skladu z 2. členom v zvezi z 2. odst. 5. člena Zakona o upravnem sporu, 

iz vseh razlogov, predvsem pa iz razloga nepravilne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb 

postopka zaradi razveljavitve javnih razpisov in v skladu s 4. členom Zakona o upravnem sporu zaradi dejanja 

MGRT, s katerim je posegel v temeljne svoboščine Zavoda PIP, sproţil upravni spor. V zvezi z izborom na 
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Javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom je Upravno sodišče 

Republike Slovenije, dne 10. julija 2013, ţe izdalo sodbo z opr. št. II U 7/2013-21; s katero je odpravilo odločbo 

Vlade RS, št. 01405-5/2012/4 z dne 6.12.2012 in vrnilo zadevo organu (MGRT) v ponoven postopek. Zavod 

PIP je s toţbo uspel ravno zaradi zapisnika strokovne komisije, ki ga je takoj po izdaji Odločbe Vlade RS, št. 

01405-5/2012/4 z dne 6. 12. 2012, ob vpogledu dobil od MGRT. Pravice in obveznosti strokovne komisije 

opredeljuje Uredba o koncesiji za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom v primeru Javnega razpisa 

za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom in Pravilnik o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije v primeru Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in 

sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015. V obeh 

primerih komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki vsebuje oceno prispelih vlog, obrazloţitev in predlog izbire. Na 

osnovi tega minister oziroma Vlada izdata odločbo o izboru. Organ je v odločbi navedel, da so bili izdani zgolj 

osnutki dokumentov, ki pa niso bili nikoli podpisani, saj sta bila oba razpisa razveljavljena. Upoštevajoč dejstvo, 

da sta oba razpisa razveljavljena, potem ni razloga za ne izročitev zahtevanih informacij, saj dokument zaradi 

razveljavitve več ne more biti predmet izdelave oziroma posvetovanja v organu. Dokument je dejansko končan.  

Razkritje zapisnikov strokovne komisije lahko potrdi utemeljen sum kršitve dolţnega ravnanja s strani 

odgovornih oseb MGRT. V dokumentu »Drugo odzivno poročilo toţene stranke v zvezi s Priporočili glede 

odprave sistemskih korupcijskih tveganj št. 231-3/2013-18 z dne 3. 10. 2013« je v točki 1.1. v 5. odst. 

navedeno: »Ministrstvo je na podlagi razveljavitve razpisa pripravilo predlog odločbe, ki bo po medresorski 

uskladitvi, posredovana v sprejem Vladi Republike Slovenije. Iz navedenega izhaja, da je MGRT razveljavila 

javni razpis brez odločbe oziroma zgolj z obvestilom o razveljavitvi in da sedaj predlaga Vladi RS, da ta za 

nazaj sprejme odločbo o razveljavitvi«. Prosilec utemeljeno sumi, da sta strokovni komisiji na obeh javnih 

razpisih predlagali Zavod PIP in da so uradne osebe organa zato namenoma, brez utemeljenih razlogov, 

razveljavile oba javna razpisa, ker preprosto niso ţelele, da bi Zavod PIP, ki je opozoril na sum kaznivih dejanj 

na MGRT, uspel na javnih razpisih MGRT. Zavod PIP meni, da ima javnost pravico vedeti, ali so uradne osebe 

MGRT pri svojem delu kršile predpise, kako opravljajo svoje delo in v čigavem interesu. Prosilec na koncu 

vztraja, da se mu omogoči dostop do zgoraj navedenih informacij. 

 

Organ je pritoţbo prosilca kot neutemeljeno, vendar dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene 

osebe, z dopisom z dne 6. 11. 2013, št. 090-24/2013-4, poslal v odločanje Pooblaščencu. Ob tem je navedel, 

da je EAHC v juniju 2013 objavila javni razpis za sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v 

okviru Evropske mreţe EPC-jev (ECC-net). Prijavitelji iz drţave članice so lahko svoje predloge oddali do 6. 

septembra 2013. Vsaka drţava članica je imela moţnost predlagati organizacijo - gostiteljico dejavnosti EPC. 

Na podlagi navedenega je organ junija 2013 objavil javni razpis za izbiro navedene organizacije, vendar je 

razpis 2. 9. 2013 razveljavil, saj se je odločil, da se bo dejavnost EPC v letu 2014 predvidoma izvajala v okviru 

ministrstva. Organ je zato v predpisanem roku oddal svojo prijavo na omenjeni razpis EAHC. Postopek 

ocenjevanja prijav in odločanja o izbiri na strani EAHC še poteka in bo predvidoma zaključen najkasneje do 8. 

11. 2013, ko naj bi bili znani rezultati. Glede na navedeno je organ pojasnil, da v konkretnem primeru javni 

razpis še ni zaključen, zato bi razkritje prijave lahko vplivalo na sam potek postopka ter prosilcu omogočilo vpliv 

na končno odločitev. Potrebno je namreč pojasniti, da je organ zaradi odločitve, da se na razpis prijavi sam (in 

ne organizacija, ki bi jo izbral z javnim razpisom) prosilcu onemogočil moţnost kandidature na javnem razpisu. 

Zaradi navedenega organ ocenjuje, da se zaradi moţnosti oviranja ter vplivanja na odločitev, tako Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot tudi na odločitev o izbiri pred EAHC (npr. z raznimi pritoţbami, 

presojami itd.), zahteva prosilca do vpogleda oziroma seznanitve s prijavo organa do dokončne odločitve o 

izbiri izvajalcev EPC, zavrne. Organ namreč ocenjuje, da bi prosilec na podlagi prijave skušal onemogočiti 

kandidaturo organa oziroma škodovati ţe začetemu postopku. Organ je zaradi obstoja izjeme po 9. točki 

prvega odstavka 6. člena zavrnil tudi naslednji zahtevi prosilca: 

- Za celotno dokumentacijo strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih 

vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Za Ccelotno dokumentacijo strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno 

prispelih vlog nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za 

podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012. 

Organ v zvezi s prvo alinejo pojasnjuje, da so bili pri predmetnem razpisu izdani zgolj osnutki dokumentov, ki pa 

jih nikoli ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba organa, ki je z veljavnimi predpisi 

pooblaščena za odločanje. Dokumentacija ni bila nikoli niti uradno evidentirana ali kako drugače zavedena, saj 

je organ kot ţe navedeno, predmetni razpis razveljavil. Ocenitev prijav torej ni bila niti zaključena do te faze, da 
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bi se lahko pod njo podpisala uradna oseba, ki je za to pooblaščena, zato je organ prepričan, da tovrstni 

dokumenti ne morejo predstavljati informacije javnega značaja. Razkritje nedokončanih oziroma nepopolnih 

dokumentov bi lahko povzročilo napačno razumevanje njihove vsebine. Po mnenju organa takšni dokumenti 

tudi ne morejo biti merodajni v kakršnihkoli postopkih kot dokazno gradivo, zato je organ zaključil, kot izhaja iz 

izreka izpodbojne odločbe. Nadalje v zvezi z drugo alinejo organ pojasnjuje, da je po ponovnem pregledu 

odločbe ugotovil, da je po pomoti napačno navedel razlog, zakaj se zahtevan dokument prosilcu ne posreduje. 

Po pojasnilu strokovnih sodelavcev, ki vsebinsko pokrivajo področje zahteve, zahtevan dokument namreč ne 

obstaja, saj po prejemu sodbe sodišča strokovna komisija ni izvedla ponovnega ocenjevanja, ker je bil razpis, 

kot ţe navedeno, razveljavljen. 

 
Pritožba je delno utemeljena.  

 

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolţan preizkusiti 

odločbo v delu, v katerem jo pritoţnik oz. 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. Prosilec mora v skladu z 2. odst. 238. čl. ZUP v pritoţbi navesti, zakaj odločbo 

izpodbija. To pomeni, da mora opisno opredeliti, zakaj in v katerem delu je z izdano odločitvijo nezadovoljen. 

Pritoţba je namreč dovoljena le v delu, ki se ujema z zahtevo. Prosilec sicer lahko v pritoţbi zahtevo skrči, ni pa 

mogoče s pritoţbo zahteve razširjati. 

 

Kot izhaja iz vloţene pritoţbe, je prosilec v njej izrecno izpodbijal le tisti del izpodbijane odločbe, v kateri mu je 

organ zavrnil dostop do naslednjih informacij:  

- Celotne prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z vsemi potrebnimi prilogami na javni 

razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the European Consumer 

Centres Network; Call for Proposals 2013; Executive agency for Health and Consumers), 

- Zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa 

o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial ccntribution to the 

European Consumer Centres Network; Call for Proposals 2013 Executive agency for Health and 

Consumers), 

- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro) zadolţene za oceno prispelih 

vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega 

potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015«, 

- Celotne dokumentacije strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro) zadolţene za oceno prispelih 

vlog nastalo po prejemu sodbe Upravnega sodišča II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za podelitev 

koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

53/12 dne 13. 7. 2012. 
Navedeno pomeni, da so predmet presoje Pooblaščenca zgolj zgoraj navedene informacije, v preostalem delu 

pa je odločba organa postala dokončna in pravnomočna. 

 

Primarno se je Pooblaščenec ukvarjal z vprašanjem kriterija »materializirane oblike« glede dokumentacije 

strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih vlog, nastalo po prejemu sodbe 

Upravnega sodišča RS opr. št. II U 7/2013-21 »Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne 

sluţbe svetovanja potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012. Organ je pri 

odstopu pritoţbe in naknadno v odgovoru na poziv Pooblaščenca navedel, da je v izpodbijani odločbi glede teh 

informacij navedel napačno obrazloţitev. Organ je pojasnil, da po prejemu sodbe Upravnega sodišča, strokovna 

komisija ni izvedla ponovnega ocenjevanja, ker je bil razpis takrat ţe razveljavljen, zato s tovrstnimi 

informacijami ne razpolaga. Kot izhaja iz sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. II U 7/2013-21z dne 10.7.2013, 

je Vlada RS prejela omenjeno sodbo 15.7.2013. Pooblaščenec je vpogledal na spletno stran organa in ugotovil, 

da je organ dne 30. 8. 2013 objavil obvestilo, da je bila v Uradnem listu RS, št. 71/13, z dne 30.8.2013 

objavljena razveljavitev »Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe svetovanja 

potrošnikom«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 dne 13. 7. 2012. Res je, da je med izdano sodbo 

in obvestilom skoraj mesec in pol razlike, vendar Pooblaščenec ne vidi utemeljenega razloga, da organu ne bi 

verjel, da z zahtevanimi informacijami ne razpolaga. Vmesni čas vendarle ni tako dolg, da bi utemeljeno 

pričakovali nastanek zahtevanih informacij. Po razveljavitvi javnega razpisa pa je povsem logično, da strokovna 

komisija ni nadaljevala z delom. Ker z navedenimi dokumenti organ ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu z 

ZDIJZ dolţni omogočiti dostop samo do ţe obstoječih informacij ter niso dolţni ustvariti novega dokumenta, 
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zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko 

se informacije nahajajo v računalniških bazah, je Pooblaščenec pritoţbo prosilca v tem delu, na pod lagi 1. odst. 

248. čl. ZUP, kot neutemeljeno zavrnil.  

 

V nadaljevanju je Pooblaščenec presojal obstoj izjeme iz 9. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ, na katero se je 

skliceval organ glede prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z vsemi potrebnimi prilogami na 

javni razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial contribution to the European Consumer Centres 

Network; Call for Proposals 2013; Executive agency for Health and Consumers), Zaslonske slike iz sistema 

Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa o prijavi MGRT na javni razpis 

Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Financial ccntribution to the European Consumer Centres Network; 

Call for Proposals 2013 Executive agency for Health and Consumers) ter glede dokumentacije strokovne 

komisije (ocenitev, predlog za izbiro), zadolţene za oceno prispelih vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče 

organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 

2015«. 
 

Opredelitev izjeme iz 9. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ ima tri elemente, ki morajo biti podani kumulativno: 

- dokument mora biti še v postopku izdelave, 

- dokument mora biti še predmet posvetovanja,  

- specifični škodni test (razkritje dokumenta bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine).  

 

Podrobnejši kriterij za določitev dokumentov, ki so še v postopku izdelave, vsebuje Uredba o posredovanju in 

ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 76/05 in 119/07, 76/2005 in 119/2007, v nadaljevanju 

Uredba), ki v 1. odst. 7. čl. 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. 

 

Pooblaščenec ugotavlja, da glede presoje prijave organa na javni razpis European Agency for Health and 

Consumers (EAHC) za sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v okviru Evropske mreţe 

EPC-jev (ECC-net), niso izpolnjeni zahtevani pogoji za obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena 

ZDIJZ. Prav tako ni podana zatrjevana izjema glede zahteve zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki razkriva 

ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa o prijavi MGRT na javni razpis Izvršne agencije za zdravje 

in potrošnike. Kot navaja tudi organ, je prijavo ţe oddal, kar pomeni, da dokumenti niso več v postopku 

izdelave. Tudi Uredba, kot tehnična izvedba ZDIJZ, je kot ključni argument »dokumenta v postopku izdelave« 

izpostavila podpis in odposlanost s strani uradne osebe organa, ki je pooblaščena za odločanje. V 

obravnavanem primeru ni dvoma, da je dokument tako podpisan kakor tudi odposlan s strani odgovorne osebe 

organa. Organ se je sicer v izpodbijani odločbi skliceval na dejstvo, da postopek javnega razpisa pred EAHC še 

poteka, kar pomeni, da je s takšno obrazloţitvijo vezal »zaključenost dokumenta« na sam postopek, v okviru 

katerega so bili dokumenti pridobljeni oziroma izdelani, kar je nepravilno in v nasprotju z izjemo, na katero se je 

skliceval. Dejstvo, da sam postopek javnega razpisa še ni zaključen, ne pomeni, da dokumenti, ki so bili v okviru 

tega postopka pridobljeni, tudi sami nosijo status nedokončanosti. Razlaga te izjeme na način, kot jo razume 

organ, bi v praksi pripeljala do situacije, da bi lahko javnosti omejili dostop do večine dokumentov, ki nastajajo v 

postopku sprejemanja končnih oziroma dokončnih rešitev, konkretno v postopku javnega razpisa, kar bi bilo v 

nasprotju z načelom javnosti dela organa. O dokumentu v postopku izdelave bi lahko npr. govorili v primeru, če 

besedilo prijave na javni razpis sploh še ne bi bilo v celoti napisano in bi bilo v fazi usklajevanja in priprave v 

okviru organa oziroma delovne skupine, ki bi jo pripravljala. V konkretnem primeru pa gre za vsebinsko 

zaokroţeno besedilo oziroma prijavo na javni razpis, ki jo je pripravil organ in je bila kot takšna ţe posredovana 

na EAHC. 

 

Ker ni izpolnjen ţe prvi pogoj zatrjevane izjeme, izvedba škodnega testa v konkretnem primeru sicer ni 

potrebna, vendar Pooblaščenec poudarja, da za obstoj izjeme ni izpolnjen tudi tretji pogoj (specifični škodni 

test). Organ namreč ni konkretno izkazal, kakšno napačno razumevanje bi lahko povzročilo razkritje 

dokumentov v javnosti. Gre namreč za prijavo organa na mednarodni javni razpis za pridobitev finančnih 

sredstev v zvezi z izvajanjem programa za varstvo potrošnikov, ki je na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov v 

pristojnosti organa (61. člen). Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna sluţba, katere 

trajnost in nemotenost opravljanja, v javnem interesu, zagotavlja Republika Slovenija. To nedvomno pomeni, da 
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mora biti tudi delovanje organa v zvezi z varstvom potrošnikom transparentno. Dejavnosti s področja varstva 

potrošnikov, ki se opravljajo kot javna sluţba, so: svetovanje potrošnikom, obveščanje in izobraţevanje 

potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (66. člen). Gre torej za vsebino, ki je 

pravzaprav namenjena prav javnosti, kako in s kakšnim programom ima organ namen zagotavljati javno sluţbo, 

ki bo varovala potrošnike, zato Pooblaščenec ne vidi razlogov, ki bi narekovali zavrnitev dostopa do zahtevanih 

informacij. Organ se do tega sploh ni opredelil, temveč je opozarjal na škodo za izvedbo postopka, v okviru 

katerega so bile zahtevane informacije pridobljene, kar niti ni predmet zatrjevane izjeme. Izjema iz 9. točke 

prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je namreč vezana izključno na sam dokument in na (ne)razumevanje njegove 

vsebine, kar pomeni, da se pri sklicevanju na navedeno izjemo ne ukvarjamo s postopkom, v okviru katerega je 

zahtevana informacija nastala ali bila pridobljena. Temu so namenjene druge izjeme iz prvega odstavka 6. člena 

ZDIJZ (npr. varstvo upravnega postopka po 7. točki 1. odst. 6. čl. ZDIJZ), na katere pa se organ ni skliceval. Ne 

glede na navedeno pa Pooblaščenec ugotavlja, da organ niti ni konkretno pojasnil, kakšna škoda za postopek 

javnega razpisa pred EAHC bi lahko nastala z razkritjem zahtevanega dokumenta. Organ je ţe sam potrdil 

navedbe prosilca, da je postopek prijave ţe zaključen, kar pomeni, da se čaka le še odločitev EAHC, zato so 

nerazumljive in nepojasnjene navedbe organa, kako bi razkritje zahtevanih informacij škodovalo postopku pred 

EAHC. Dokazno breme za obstoj izjeme pa je na strani organa, ki izjemo zatrjuje. Organ je zgolj navajal, da bi 

se z razkritjem informacij lahko vplivalo na samo odločitev organa, da se na razpis prijavi sam ter bi se na ta 

način oviralo delo organa (npr. z raznimi pritoţbami, presojami itd.), kar pa po oceni Pooblaščenca ne izkazuje 

škode za postopek javnega razpisa pred EAHC.  

 

Pooblaščenec zaključuje, da v konkretnem primeru ni podan nobeden izmed treh elementov, ki so pogoj za 

obstoj izjeme iz 9. točke 1. odst. 6. čl. ZDIJZ, saj prijava organa na javni razpis pri EAHC in zaslonska slika iz 

sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje sklepa o prijavi MGRT na javni 

razpis Izvršne agencije za zdravje in potrošnike, ki ju zahteva prosilec, nista več v postopku izdelave in nista 

več predmet posvetovanja, poleg tega pa njuno razkritje tudi ne bi moglo povzročiti napačnega razumevanja 

njune vsebine v smislu, kot to določa 9. točka 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Pooblaščenec ob tem dodaja, da ima javnost 

vso pravico, da si o podatkih ustvari lastno mnenje, pri tem pa je povsem običajno, da se pri tem pojavljajo 

različne interpretacije, ki s stroko nimajo zveze. Vselej pa lahko organ s posredovanjem informacij poda tudi 

pojasnilo ali opozorilo, če ţeli preprečiti morebitno napačno razumevanje vsebine oziroma v konkretnem 

primeru napačno razumevanje prijave na javni razpis. 

 

Pooblaščenec je zahtevane dokumente presojal tudi z vidika obstoja drugih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ 

in ugotavlja, da je podana izjema iz 3. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ.  

 

Glede izjeme varovanja osebnih podatkov iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ Pooblaščenec poudarja, 

da ZVOP-1 ne varuje osebnih podatkov na splošno, ampak omogoča le preprečevanje neustavnih, nezakonitih 

in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov (1. člen ZVOP-1). Varstvo po ZVOP-1 in 

posebnih predpisih tako uţivajo le tisti osebni podatki, ki jih lahko opredelimo kot t.i. varovane osebne podatke. 

 

Pooblaščenec je vpogledal v prijavo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za 

sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014, v elektronski obliki. Sestavljena je iz treh datotek: Prijava 1. del, 

Prijava 2. del in Prijava 3. Del. Pooblaščenec ugotavlja, da vsebujejo osebne podatke: imena in priimke, 

naslove, datume rojstva, mobilne telefonske številke, elektronske naslove, delovne izkušnje, podatke o 

izobrazbi. Pooblaščenec je vpogledal tudi v zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki ima naziv: Izhodni 

dokument 007-208/2013/1 in vsebuje imena in priimke javnih usluţbencev ter njihove elektronske naslove. 

Navedeni podatki nedvomno predstavljajo osebne podatke, na podlagi katerih so osebe določljive, kar pomeni, 

da gre za osebne podatke v smislu 3. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. Pri presoji, ali gre za varovane osebne 

podatke, pa ni mogoče mimo določbe 3. odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se ne glede na obstoj izjem 

(osebni podatki) dostop dovoli, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega 

razmerja javnega usluţbenca. V prijavi je organ priloţil ţivljenjepisa za dve osebi, zaposleni pri organu. V 

razpisni dokumentaciji je navedeno, da morata biti osebi zaposleni pri organu za polni delovni čas in ena od teh 

mora imeti pravno izobrazbo. Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da so osebe, navedene v 

dokumentaciji, ki je predmet presoje, zaposlene pri organu, kar pomeni, da gre pri podatkih o imenu in priimku, 

zaposlitvi pri organu, delovnem mestu in delovnih obveznosti ter izobrazbi, za podatke v smislu tretjega 

odstavka 6. čelna ZDIJZ, ki so prosto dostopni. Prav tako gre za prosto dostopne podatke o imenih in priimkih 
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oseb, ki so navedeni na zaslonski sliki Lotus Notes, ki ima naziv: Izhodni dokument 007-208/2013/1, saj gre za 

javne usluţbence, ki so v sistemu zavedeni v okviru opravljanja svojega dela. Ostalih osebnih podatkov: 

datumov rojstev, mobilnih telefonskih številk, elektronskih naslovov, delovnih izkušenj, navedenih v ţivljenjepisu 

ter elektronskih naslovov fizičnih oseb, navedenih na zaslonski sliki, pa ni mogoče uvrstiti med informacije, ki bi 

bile v neposredni zvezi z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega usluţbenca, kar pomeni, 

da gre za varovane osebne podatke, ki predstavljajo izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  

 

Glede na ugotovljen obstoj varovanih osebnih podatkov, ki so vsebovani v zahtevanih dokumentih, je 

Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa v skladu s 7. členom 

ZDIJZ in prosilcu omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov. Pooblaščenec je po pregledu zahtevanih 

dokumentov ugotovil, da je delni dostop mogoč, in sicer na način, da organ prosilcu po navadni pošti posreduje: 

-  fotokopijo prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje 

delovanja EPC v letu 2014, s tem, da je organ dolţan na dokumentih: 

o  v prijavi 1 del: na strani 2, 5 in 29 prekriti elektronske naslove, na strani 60 prekriti: naslov, 

elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod 

»Public Administration«, prekriti celotno 61 stran, na strani 62 prekriti: naslov, elektronski 

naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, prekriti celotno 63 in 64 stran, 

razen podatka o izobrazbi na strani 64; 

o v prijavi 3. del: na strani 2, 5 in 23 (naslov dokumenta na strani 23: Public entity) prekriti 

elektronske naslove, na strani 33 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, 

mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 34, 35, 36 

in 37 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 37. 

- fotokopijo zaslonske slike iz sistema Lotus Notes, ki ima naziv: Izhodni dokument 007-208/2013/1, s 

tem, da je organ dolţan prekriti elektronske naslove fizičnih oseb. 

 

Pooblaščenec je v nadaljevanju vpogledal v dokumentacijo strokovne komisije (ocenitev, predlog za izbiro), 

zadolţene za oceno prispelih vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sof inanciranje delovanja 

Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015« in ugotavlja, da vsebuje naslednje 

informacije: zapisnik o odpiranju prijav št. 4300-13/2013-13, zapisnik o preverjanju izpolnjevanja pogojev za 

kandidiranje št. 4300-13/2013-20, zapisnik o ocenjevanju prijav št. 4300-13/2013-21, poročilo o izvedbi javnega 

razpisa št. 4300-13/2013-22, obrazloţen predlog izbire št. 4300-13/2013-23. Vsi dokumenti so podpisani s 

strani pristojnih oseb in imajo evidenčne številke ter datume, poleg tega si dokumenti sledijo v logičnem in 

številčnem zaporedju vodenja razpisnega postopka, kar vse kaţe, da ne gre zgolj za osnutke, temveč za 

zaključene dokumente. Potek postopka ali njegova razveljavitev, v okviru katerega so dokumenti nastali, 

namreč ne vpliva na ugotovitev, ali je sam dokument kot tak še v "postopku izdelave". Kot je pravilno navedel 

tudi prosilec, pa je tudi postopek ţe zaključen, saj je organ izdal obvestilo, da se postopek razveljavi, kar 

nedvomno pomeni, da ni več v teku. Presoja se vsak dokument posebej, ne glede na postopek, kot je bilo 

pojasnjeno ţe zgoraj. Strokovna komisija, ki je bila zadolţena za izvedbo javnega razpisa do faze predloga 

ministru, je v okviru svojih pooblastil ustvarila dokumente in jih tudi zaključila, kar potrjujejo podpisi, datumi in 

evidenčne številke. O dokumentih v postopku izdelave bi lahko npr. govorili v primeru, če besedilo zapisnikov, 

poročilo in obrazloţen predlog strokovne komisije še ne bi bili v celoti napisani in bi bil (vsak zase) v fazi 

usklajevanja in priprave v okviru strokovne komisije. V konkretnem primeru pa vsak dokument posebej 

predstavlja zaključeno celoto, saj so jih zaključile uradne osebe organe, torej predsednik in člani strokovne 

komisije, ki so bile z veljavnim predpisom, konkretno z odločbo o imenovanju strokovne komisije z dne 

24.5.2013, št. 4300-13/2013-13, pooblaščene za pripravo navedenih informacij. V omenjeni odločbi je izrecno 

navedeno, da je strokovna komisija, zadolţena za pripravo zapisnikov sestankov komisije, ugotavljanje 

popolnosti prispelih vlog in njihova ocena, pripravo poročila o izvedbi javnega razpisa in obrazloţenega 

predloga izbire. To pomeni, da so predmet presoje informacije, ki so bile izdelane in zaključene s strani uradnih 

oseb organa, ki so bile za to pooblaščene z odločbo. Pri tem je povsem irelevantno, da omenjene informacije ne 

predstavljajo končne odločitve, za katero je pristojen minister, na kar se sicer sklicuje organ, ki pri tem navaja, 

da navedenih dokumentov ni mogoče opredeliti kot posamezne dokumente, ki jih je ustvarila komisija, temveč je 

treba presojati celoten postopek, v katerem pa končna odločitev ni bila izdana (je ni podpisala pooblaščena 

oseba). Pooblaščenec je ţe večkrat poudaril, da tudi, če se vsebina določenega dokumenta kasneje spremeni 

oziroma če sama vsebina ne predstavlja končne odločitve, to za presojo zatrjevane izjeme ni relevantno. V 

skladu s 7. členom Uredbe je odločilno dejstvo pri presoji »dokumenta v postopku izdelave«, ugotovitev, ali je 
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dokument (ne postopek) podpisan in zaključen s strani uradne osebe organa, ki je z veljavnimi predpisi 

pooblaščena za odločanje. V konkretnem primeru je Pooblaščenec nesporno ugotovil, da zahtevani dokumenti 

niso več v fazi izdelave pri strokovni komisiji, ki je bila pristojna za njihovo pripravo. Dokumenti kot taki pa ne bi 

prestali niti škodnega testa (tretjega pogoja) iz 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, saj razkritje takšn ih 

dokumentov ne more povzročiti napačnega razumevanja njegove vsebine. Povsem jasno je namreč, da gre za 

informacije v zvezi z javnim razpisom, ki jih je pripravila strokovna komisija, ki tudi sicer ne odloča o izbiri, kar 

izhaja ţe iz nazivov dokumentov » zapisnik, poročilo, predlog«, temveč poda zgolj predlog ministru, zato ţe po 

sami vsebini ne gre za pravno zavezujoče informacije. Zato takšni dokumenti zagotovo ne morejo povzročiti 

napačnega razumevanja njihove vsebine, zlasti ob prosto dostopni informaciji, da je bil omenjen javni razpis 

razveljavljen. Morebitno nestrinjanja s predlagano rešitvijo pa ne moremo enačiti z napačnim razumevanjem 

same vsebine zahtevanih informacij. Smisel javnega razpisa je zagotovo v tem, da se postopek vodi 

transparentno, saj sicer ne bi govorili o javnem razpisu, ki je ne nazadnje povezan tudi s porabo javnih sredstev. 

Postopek javnega razpisa je bil v konkretnem primeru, kar je tudi sicer praksa, dvostopenjski, delo strokovne 

komisije, ki je vodila postopek do predloga in končna odločitev o (ne)izbiri, ki je bila v pristojnosti pristojnega 

ministra. V vseh fazah postopka javnega razpisa gre za opravljanje javnopravnih nalog, kar izkazujejo 

zahtevane informacije. V konkretnem primeru namreč ne govorimo o informacijah, ki bi razkrivale notranje 

razmišljanje strokovne komisije npr. izraţanje osebnih stališč ali mnenj (kar je lahko varovano z izjemo iz 11. 

točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ), temveč gre za informacije, ki izkazujejo, na kakšen način je organ 

oziroma strokovna komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev javnega razpisa in sprejela oceno ter predlog, kar 

je bila v danem primeru njena javnopravna naloga, ki mora biti prosto dostopna, ne glede na to, kakšna je bila 

na koncu odločitev pristojnega ministra. Ob tem ne gre spregledati niti določbe v 8. členu razpisne 

dokumentacije (dostopne na spletni strani organa), ki izrecno opozarja, da so vsi podatki iz prijav, ki jih razpisna 

komisija odpre, informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. 

Glede na to, da so predmet presoje samo ugotovitve strokovne komisije glede izpolnjevanja meril in pogojev 

javnega razpisa, ni nobenega razloga, da bi bile sledne izvzete iz prostega dostopa.  

 

Pooblaščenec zaključuje, da v konkretnem primeru ni podan nobeden izmed treh elementov, ki so pogoj za 

obstoj izjeme iz 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, saj zahtevana dokumentacija strokovne komisije, ki je 

predmet presoje, ni več v postopku izdelave in ni več predmet posvetovanja, poleg tega pa njihovo razkritje tudi 

ne bi moglo povzročiti napačnega razumevanja njihove vsebine. 

 

Pooblaščenec je zahtevane dokumente presojal tudi z vidika obstoja drugih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ 

in ugotavlja, da je v določenem delu podana izjema varstva osebnih podatkov. V zahtevanih informacijah so 

sicer navedene osebe z imenom in priimkom, glede katerih pa ne gre za varovane osebne podatke, saj so 

navedene v okviru svoje funkcije, ki jo opravljajo kot javni usluţbenci oziroma funkcionarji. Ti osebni podatki so 

tako, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, prosto dostopni. Drugače pa je glede imena in priimka ter 

naziva osebe, navedene v prilogi zapisnika o ocenjevanju prijav št. 4300-13/2013-21, v ocenjevalnem listu ZPS, 

na razpisnem obrazcu št.18, na koncu pri »podpis odgovorne osebe«. Omenjena oseba je na podlagi teh 

podatkov določljiva, zato ti podatki predstavljajo varovane osebne podatke in s tem izjemo po 3. točki 1. odst. 6. 

čl. ZDIJZ, saj ni nobene pravne podlage, na podlagi katere bi bili osebni podatki te osebe javno dostopni. V 

skladu s 7. členom ZDIJZ je organ dolţan prosilcu po pošti posredovati fotokopijo zahtevane dokumentacije 

strokovne komisije, v obliki delnega dostopa, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. 

 

Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritoţbi prosilca delno ugoditi. 

Pooblaščenec je, na podlagi prvega odstavka 251. člena ZUP, odločbo organa delno odpravil in organu naloţil, 

da je prosilcu dolţan posredovati zahtevane informacije, na način, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. V 

preostalem delu (v katerem je ugotovil, da organ z zahtevanimi informacijami ne razpolaga oziroma je podana 

izjema varstva osebnih podatkov po 3. točki 1. odstavka 6. člena ZDIJZ) pa je pritoţbo prosilca, na podlagi 

prvega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil (kot izhaja iz druge točke izreka te odločbe).  

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 

 

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) oproščena plačila upravne takse.  
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Pouk o pravnem sredstvu:. 

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

se vloţi v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Toţba se lahko 

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

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

je treba priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 

 

 

 

Postopek vodila: 

Alenka Ţaucer, univ. dipl. prav.        

svetovalka Pooblaščenca      

            

Informacijski Pooblaščenec:  

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,  

pooblaščenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


