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Številka: 090-91/2010/ 

Datum: 26. 10. 2012 

 

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), 2. odstavka 15. člena ter 3. in 4. odstavka 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. odstavka 252. 

člena ter 1. odstavka 248. 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 (v 

nadaljevanju prosilec), zoper odločbo, z dne 12. 4. 2010, št. 090-4/2010/5, Republike Slovenije, Ministrstva 

za finance, Kabinet ministra, Ţupančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa 

do informacij javnega značaja naslednjo 

 

 

O D L O Č B O: 

 

1. Pritoţbi se delno ugodi in se odločba Ministrstva za finance št. 090-4/2010/5 z dne 12. 4. 2010 delno odpravi 
in se odloči: Organ je dolţan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati 
fotokopije ali v skenirani obliki naslednje dokumente: dvostranske Pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki so jih 
sklenile Republika Slovenija, Ministrstvo za finance in  

- ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58,  1517 Ljubljana, 
- NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, 
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

skupaj z vsemi konfirmacijami o sklenjenih poslih za depozite in likvidnostne kredite z vsemi zgoraj naštetimi 

bankami, v obdobju od  1.2. 2009 do 31.1. 2010, s tem, da je organ dolţan pri konfirmacijah vsakokrat prekriti 

imena in priimke oseb, navedenih pri: Banka, podpis. 

 

2. V delu, v katerem je prosilec zahteval odločbe in sklepe, na podlagi katerih naj bi bili odobreni depoziti in/ali 

posojila ter dvostranske pogodbe o posojilih Republike Slovenije bankam in hranilnicam ter varovane osebne 

podatke, ki jih mora organ v posredovanih dokumentih v skladu s prejšnjo točko izreka te odločbe prekriti, se 

pritoţba prosilca zavrne. 
 

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

 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Prosilec  je dne 18. 2. 2010 na organ posredoval vlogo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je 

zahteval, da mu organ v skladu z ZDIJZ posreduje kopije odločb ali sklepov za obdobje zadnjih dvanajst 

mesecev, na podlagi katerih so bili odobreni depoziti in/ali posojila Republike Slovenije bankam in hranilnicam, 

registriranim v Sloveniji ter kopije dvostranskih pogodb o depozitih in posojilih. Prosilec je ţelel, da organ priloţi 

tudi tiste dokumente, iz katerih je razvidno: 

a) Po kakšnih obrestnih merah so bili odobreni depoziti in/ali posojila; 

b) Kateri posamezniki in/ali organizacije (Ministrstvo za finance, SID Banka) so neposredno sodelovale pri 

odločanju o dodeljevanju pomoči v obliki depozitov in posojil bankam in hranilnicam, če to ni razvidno iz 

samih odločb ali sklepov in dvostranskih pogodb.  

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 12. 4. 2010, številka: 090-4/2010/5, s katero je zahtevo 

prosilca zavrnil. Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 28. 4. 2010 pri organu vloţil pritoţbo. O 

pritoţbi je v ponovljenem postopku po sodbi Upravnega sodišča RS št. I U 1594/2010-15 z dne 20.4. 2011, 

odločil Pooblaščenec z odločbo z dne 21. 7. 2011, št. 090-91/2010/69, s katero je pritoţbi prosilca ugodil, 

izpodbijano odločbo odpravil in naloţil organu, da prosilcu posreduje v izreku navedene informacije, v 

preostalem delu pa je zahtevo zavrnil. Zoper odločbo Pooblaščenca je organ preko Drţavnega pravobranilstva 

RS vloţil toţbo na Upravno sodišče RS, ki je s sodbo št. I U 1488/2011-95, z dne 18.4.2012 toţbi ugodilo in 

izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Upravno sodišče je svojo odločitev 

utemeljilo s tem, da niso bila pravilno uporabljena določila materialnega prava. Pooblaščencu je naloţilo, naj v 
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ponovljenem postopku preveri, ali imajo vse banke v svojih internih aktih informacije, kot jih je zahteval prosilec, 

označene kot poslovna skrivnost in šele v primeru, če temu ne bi bilo tako, pride v poštev presoja, ali je podatek 

poslovna skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1.  

 

Prosilec je dne 15.10.2012 po elektronski pošti na Pooblaščenca naslovil delni umik pritoţbe z dne 28.4.2010. 

Pri tem je navedel, da glede na pretekle odločitve Upravnega sodišča RS v zvezi z obravnavano zadevo vztraja 

le pri zahtevi za razkritje podatkov o medsebojnih posojilih med drţavo in tremi bankami: NLB, NKBM in 

Abanko, v preostalem delu pa pritoţbo umika.  

 

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. 

 

Iz predloţene dokumentacije je razvidno, da je prosilec dne 15.10.2012 v okviru pritoţbenega postopka svojo 

zahtevo skrčil oziroma delno umaknil pritoţbo, zato Pooblaščenec ugotavlja, da so predmet presoje in odločitve 

izključno dokumenti, ki so opredeljeni v zgoraj navedenem zahtevku za tri banke: NLB, NKBM in Abanko. V 

preostalem delu pa je Pooblaščenec postopek, na podlagi 3. odstavka 256. člena ZUP, s sklepom št. 090-

91/2010/114 , z dne 29. 10. 2012 ustavil.  

 

Z vidika presoje obstoja informacije javnega značaja, kot izhaja iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, Pooblaščenec 

ugotavlja, da delovno področje organa med drugim opredeljuje 29. člen Zakona o drţavni upravi (Ur. l. RS, št. 

113/05- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljevanju ZDU-1), ki določa, da Ministrstvo za 

finance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega 

in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, preprečevanja in odkrivanja pranja 

denarja, prirejanja iger na srečo, drţavnih pomoči ter makroekonomskih analiz in napovedi. Širše oziroma 

celotno delovno področje organa pa določa ZDIJZ, po katerem delovno področje organa zajema vse 

javnopravne naloge, ki jih opravlja organ, in tudi vse dejavnosti, ki se opravljajo v zvezi s temi nalogami. 

Prosilec je zahteval dostop do podatkov, ki so v zvezi z depoziti in/ali posojili, ki jih je Republika Slovenija 

odobrila bankam: NLB, NKBM in Abanki. Predpis, ki navedeno področje ureja, je Zakon o javnih financah (Ur. l. 

RS, št.: 11/2011-uradno prečiščeno besedilo 4, v nadaljevanju ZJF), ki  v 61. členu določa, da se izvrševanje 

drţavnega proračuna opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije odpre minister, pristojen za finance, in ki 

sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa drţave. Denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega 

računa drţave upravlja ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa drţave) prek zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa drţave 

v skladu z načeli varnosti, likvidnosti in donosnosti (1. odstavek 68. člena ZJF). Glede na navedeno zahteva 

prosilca nedvomno sodi v delovno področje organa. Nadalje je Pooblaščenec ugotavljal, ali je pri zahtevanih 

informacijah izpolnjen tudi tretji kriterij za opredelitev informacije javnega značaja po ZDIJZ, t.i. kriterij 

materializirane oblike, da zahtevani dokumenti obstajajo in da organ z njimi razpolaga. V izpodbijani odločbi je 

namreč organ med drugim navedel, da ne razpolaga z odločbami in sklepi, na podlagi katerih naj bi bili odobreni 

depoziti in/ali posojila, prav tako ne razpolaga z dvostranskimi pogodbami o posojilih Republike Slovenije 

bankam in hranilnicam. Zato je Pooblaščenec z namenom razjasnitve dejanskega stanja opravil ogled v 

prostorih organa (ogled in camera) na podlagi 11. čl. ZInfP. Organ je pojasnil, da je leta 2002 drţava z Odredbo 

o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS, št. 54/2002) vzpostavila sistem enotnega 

zakladniškega računa drţave in občin (v nadaljevanju EZR), v okviru katerega ima organ s 17. bankami v 

Republiki Sloveniji sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju. Vse pogodbe so enake in na splošno urejajo 

medsebojno pravno razmerje na strani depozitnega poslovanja in likvidnostnega zadolţevanja EZR drţave. V 

tej pogodbi je določeno, da se posli sklepajo na avkcijski način. Če na podlagi denarnih tokov drţava ugotovi, 

da ima preseţek denarja za določeno obdobje, pošlje po zaščiteni elektronski aplikaciji bankam ponudbo, v 

kateri je naveden znesek in ročnost (čas deponiranja). Banke po isti elektronski poti preko posebno zaščitenega 

programa pošljejo svoje proti ponudbe, kjer navedejo znesek in obrestne mere. Zakladništvo ponudbe zbere 

vsak dan, če je preseţek, po postopku opisanem v izpodbijani odločbi – pri izboru upošteva poleg cene 

maksimalno izpostavljenost do posamezne banke in obseg prostih sredstev. Na tej podlagi se za vsak 
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posamičen posel s posamično banko sklene konfirmacija o sklenjenem poslu, na obrazcu, ki je priloga pogodbi 

in jo podpišeta obe stranki. Organ je pojasnil, da gre pri kreditih zgolj za uravnavanje nihanja preseţkov. Na 

podlagi ene avkcije je lahko sklenjenih več poslov. Pooblaščenec je prevzel v spis  naključno izbrano 

konfirmacijo za depozit in naključno izbrano konfirmacijo za kredit. Ker so se informacije, ki jih je Pooblaščenec 

pridobil na ogledu in camera dne 7.9.2010, nanašale na vse banke, s katerimi je organ poslovno sodeloval, je 

Pooblaščenec zaradi delnega umika pritoţbe, z dopisom z dne 16.10.2012, št. 090-91/2010/112, organ pozval, 

da posreduje dvostranske Pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo 

za finance in ABANKO VIPA d.d., NOVO KREDITNO BANKO MARIBOR d.d. in NOVO LJUBLJANSKO BANKO 

d.d. skupaj z vsemi konfirmacijami o sklenjenih poslih za depozite in likvidnostne kredite, za vsako banko 

posebej, v obdobju od  1.2. 2009 do 31.1. 2010. Organ je z dopisom z dne 24.10.2012, št. 090-4/2010/69 

posredoval zahtevane dokumente in pojasnil, da je bilo v omenjenem obdobju z navedenimi bankami sklenjenih 

63 depozitov in 88 kreditov.  

 

Organ je opozoril glede izročenih pogodb na poslovno skrivnost, saj je dolţan ţe na podlagi Zakona o 

bančništvu (Ur. l. RS, št. 131/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZBan-1), varovati podatke 

bank o obrestnih merah in obsegu depozitov. Z razkritjem teh informacij bi drţava poslabšala svoj trţni poloţaj. 

Drţava je v okviru EZR dolţna ravnati kot dober gospodar in upoštevati načela likvidnosti, varnosti in 

donosnosti. Organ je pojasnil, da se javno objavlja povprečna obrestna mera, povprečni obseg depozitov, lahko 

tudi na določen dan, ne pa podatki po posameznih poslih, ki so bili sklenjeni na podlagi avkcij, kjer se je 

avkcionirala obrestna mera. Zaupnost podatkov o obrestnih merah ohranja konkurenčnost bank na trgu. Organ 

še doda, da je varnost teh informacij razvidna iz dejstva, da se pošiljanje listin in obvestil izvaja v obliki 

elektronskega sporočila z varnim elektronskim podpisom po posebnem zaščitenem programu. Samo določene 

osebe z geslom, na svojem računalniku lahko odpirajo in gledajo te informacije. Enako je na strani bank. Organ 

je poudaril, da odločb in sklepov, ki jih zahteva prosilec ni, saj zakladništvo sklepa obligacijsko pravne posle in 

ne izdaja upravnih odločb. Organ je opozoril, da v danem primeru ne gre za drţavno pomoč. Drţava iz 

drţavnega proračuna v letu 2009 ni dajala posojil bankam. Depozit je zgolj plasiranje denarja za določen čas, 

za katerega drţava prejme dogovorjene obresti. 

 

Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da organ dejansko ne razpolaga z odločbami in sklepi, na podlagi 

katerih naj bi bili odobreni depoziti in/ali posojila, prav tako ne razpolaga z dvostranskimi pogodbami o posojilih 

Republike Slovenije bankam in hranilnicam. To pomeni, da v tem delu zahteve prosilca ni izpolnjen prvi pogoj iz 

1. odstavka 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja le tista informacija, s katero organ ţe 

razpolaga. Pooblaščenec pri tem tudi ne vidi razumnega razloga, da organu ne bi verjel. Organ je namreč 

pojasnil, da drţava v obdobju, ki je predmet zahteve, bankam ni dajala posojil, zato tovrstni dokumenti tudi ne 

morejo obstajati. Depozitno poslovanje in likvidnostno zadolţevanja EZR drţave pa je urejeno z dvostranskimi 

pogodbami o poslovnem sodelovanju, kot obligacijsko-pravni bančni posel, zato v obravnavanem primeru ne 

gre za upravno zadevo, ki bi terjala izdajo upravnih odločb ali sklepov. Ker organ z zgoraj navedenimi 

zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu z ZDIJZ dolţni omogočiti dostop samo do ţe 

obstoječih informacij ter niso dolţni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali 

analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko se informacije nahajajo v računalniških 

bazah, Pooblaščenec zaključuje, da pritoţbi prosilca v  tem delu ni mogoče ugoditi. Upoštevaje navedeno je 

Pooblaščenec v tem delu, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, pritoţbo prosilca zavrnil. 

 

Na podlagi navedenega so v nadaljevanju predmet presoje Pooblaščenca zgolj Pogodbe o poslovnem 

sodelovanju, ki jih ima Zakladnica enotnega zakladniškega računa drţave torej organ, sklenjene z ABANKO 

VIPA d.d., NOVO KREDITNO BANKO MARIBOR d.d. in NOVO LJUBLJANSKO BANKO d.d. skupaj z aneksi ter 

konfirmacijami, ki vsebujejo tudi informacije o obrestnih merah ter predstavljajo zahtevane informacije v okviru 

zahteve prosilca in glede katerih se je organ skliceval na obstoj poslovne skrivnosti kot izjeme iz 2. točke 1. 

odstavka 6. člena ZDIJZ. 

 

Dne 20. 9. 2010 je Pooblaščenec pozval organ, da dodatno pojasni, ali je seznam bank, s katerimi je organ 

sklenil  pogodbo o poslovnem sodelovanju, dostopen javnosti oziroma, ali tudi samo dejstvo sklenitve pogodbe z 

določeno banko šteje za poslovno skrivnost. Organ je odgovoril, da seznam bank, s katerimi ima podpisane 

Pogodbe o poslovnem sodelovanju, ni poslovna skrivnost. Prav tako tega niso zatrjevali stranski udeleţenci. 
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V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve mora organ, v skladu z določbami 

ZUP, 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 na pravice in pravne koristi bank, kot pogodbenih strank v dokumentih, ki so 

predmet presoje, je Pooblaščenec, z dopisi št. 090-91/2010/7-22, vsi z dne 10. 9. 2010, po določilu 43. in 44. 

člena ZUP, banke pozval, da se izjasnijo o  tem, ali prijavljajo stransko udeleţbo v postopku oziroma, ali 

zahtevane informacije za njih predstavljajo poslovno skrivnost. Pozvane so bile naslednje banke:  

- ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, 
- NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, 
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,  

 
V svojih odgovorih so vse banke priglasile stransko udeleţbo in zatrjevale obstoj poslovne skrivnosti za 

informacije, ki so predmet zahteve.  

 

Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če je podana katera izmed zakonsko določenih izjem, 

opredeljenih v 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Organ se je v izpodbijani odločbi glede informacij, ki so predmet presoje 

Pooblaščenca, skliceval na poslovno skrivnost. Tudi stranski udeleţenci so se sklicevali na obstoj izjeme iz 2. 

točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. Na podlagi navedenega se je Pooblaščenec v nadaljevanju ukvarjal z 

vprašanjem, ali zahtevane informacije predstavljajo katero izmed izjem po 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. 

 

2. točka 1. odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da je izjema od prosto dostopnih informacij podatek, ki je opredeljen 

kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe. Zato se je Pooblaščenec v 

nadaljevanju ukvarjal z vprašanjem, ali zahtevana informacija, ki je predmet presoje Pooblaščenca, predstavlja 

poslovno skrivnost. Pooblaščenec je vpogledal v navedene pogodbe in ugotovil, da dokumenti ne nosijo vidne 

oznake poslovna skrivnost. Prav tako niso vidno označene kot poslovna skrivnost konfirmacije o sklenjenih 

poslih za depozite in likvidnostne kredite.  

 

Izhajajoč iz besedila 2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ Pooblaščenec opozarja, da je poslovna skrivnost, ki 

lahko predstavlja izjemo po ZDIJZ, vezana zgolj na Zakon o gospodarskih druţbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1), v katerem je ţe na podlagi 1. odstavka 3. člena jasno 

določeno, kdo se lahko na poslovno skrivnost sklicuje oz. komu je institut varstva konkurenčne prednosti 

namenjen. Namenjena je gospodarskim druţbam, ki so na podlagi ZGD-1 pravne osebe, ki na trgu samostojno 

opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, pa tudi druţbam, ki v skladu z zakonom v celoti ali 

deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna (ob smiselni uporabi 3. čl. ZGD-1). S pomočjo instituta poslovne 

skrivnosti, ki je urejen v 39. čl. ZGD-1, druţbe varujejo podatke, ki za njih pomenijo konkurenčno prednost v 

kakršnemkoli pogledu. Organ sodi v izvršilno vejo oblasti in kot organ drţavne uprave zagotovo ne sodi med 

gospodarske subjekte (gospodarske druţbe) po ZGD-1, zato po mnenju Pooblaščenca tudi ne more uporabljati 

instituta poslovne skrivnosti za dokumente, ki so izdelani v okviru opravljanja njegovih javnopravnih nalog. Ker 

pa gre v obravnavanem primeru za obligacijsko-pravno pogodbo z bankami, ki delujejo na trgu, je organ v 

skladu z 2. odstavkom 40. člena ZGD-1 zavezan varovati poslovne skrivnosti bank.  

 

Na podlagi navedenega je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali so stranski udeleţenci za zahtevane 

informacije izkazali obstoj poslovne skrivnosti, ki jih je tudi organ kot pogodbena stranka zavezan varovati.  

 

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

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

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

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

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

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

zakonu javni ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev.  
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ZGD-1 tako loči dva kriterija, subjektivnega in objektivnega, 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 (komentar ZGD-1 k 1. odst. 39. čl.). S pisnim sklepom mora druţba določiti tudi način varovanja 

poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolţne varovati poslovno skrivnost (1. odst. 40. čl. ZGD-1). Tem 

zahtevam pa je treba dodati tudi zahtevo, ki velja za vse normativne akte. Odredba ne sme veljati za nazaj. Kar 

pomeni, da so lahko kršitve poslovne skrivnosti samo tista dejanja, ki so bila kot taka določena ţe v času, ko je 

odredba veljala (komentar ZGD-1k 1. odst. 39. čl.). Pri objektivnem kriteriju pa je nujno, da je potreba po varstvu 

očitna, kar pomeni, da je ali bi lahko bilo vsaki povprečni osebi jasno, da podatek mora biti zaupen ţe po svoji 

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

prednost druţbe v kakršnemkoli pogledu in katerih sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu 

poloţaju druţbe. Ne morejo pa biti kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne vplivajo na trţni konkurenčni 

poloţaj (več o tem glej Komentar ZGD, 39. člen, str. 194 do 196). Dokazno breme glede obstoja poslovne 

skrivnosti po 2. odst. 39. čl. ZGD-1 je primarno na gospodarski druţbi, čigar podatki naj bi se s poslovno 

skrivnostjo varovali. Druţba ima praviloma vsa ustrezna znanja in izkušnje o trgu, na katerem deluje in 

natančno ve, kaj, kako in zakaj bi lahko vplivalo na konkurenčni poloţaj druţbe. Takšno je tudi stališče 

Upravnega sodišča v sodbi pod opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008.  

 

Pri presoji obstoja poslovne skrivnosti, je dovolj, če je izpolnjen eden izmed kriterijev, bodisi subjektivni ali 

objektivni. Glede na navedeno je Pooblaščenec v nadaljevanju ugotavljal obstoj poslovne skrivnosti po prvem 

ali po drugem odstavku 39. člena ZGD-1. 

  

Stranski udeleţenci so v svojih odgovorih navajali naslednje: 

 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., je v dopisu z dne, 20. 9. 2010, odgovorila, da zahtevana informacija 

predstavlja informacijo, ki jo je v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ mogoče šteti za poslovno 

skrivnost, saj obsega podatke, ki so občutljivi za poslovanje Nove Kreditne banke Maribor d.d., saj razkriva 

obrestno mero in pogoje sodelovanja v zvezi z nočnimi depoziti, vezanimi depoziti in likvidnostnih kreditih med 

Republiko Slovenijo in zasebnim subjektom na trgu (banko). Pri tem ne glede na pravno formalni status 

Republike Slovenije, kot osebe javnega prava, velja omenjena pogodbena stranka za pogodbenico, kot vsako 

drugo, razkrivanje podatkov (zlasti obrestne mere, nadomestila itd.) javnosti, pa bi zmanjšalo konkurenčne 

zmoţnosti Nove Kreditne banke Maribor d.d. in vplivalo na njen poloţaj na trgu. Posledično bi konkurenčne 

banke svoje ponudbe najmanj prilagodile ponudbi Nove Kreditne banke Maribor d.d. in tako speljale posel, Novi 

Kreditni banki Maribor d.d pa bi povzročile poslovno škodo. Menijo, da so obrestna mera, nadomestila in drugi 

ključni elementi vsakega konkretnega posla, dogovorjeni s konfirmacijo in drugi pogoji poslovanja, z vsakim 

komitentom, tudi drţavo, vselej konkurenčni parametri, ki vplivajo na moţnost sklepanja poslov na trgu in 

ustvarjanja dobička, kar je temelj poslovanja vsake kapitalske druţbe. Poleg tega Nova Kreditna banka Maribor, 

d.d. dodaja, da omenjena pogodba ne predstavlja porabe javnih sredstev, saj se pogodba nanaša na depozitno 

razmerje in ne kreditiranje. K temu dodaja, da se vsak podatek, skladno z 214. členom ZBan-1, kot za banko 

veljavnega specialnega predpisa, ki ga banka izve o svojem komitentu, kamor nedvomno sodijo pogoji 

poslovnega razmerja, šteje kot zaupen podatek, ki ne zavezuje samo banke, pač pa tudi tretje osebe. Tako 

menijo, da omenjeni podatek ni samo poslovna skrivnost, pač pa hkrati tudi zaupen podatek. Naslovnemu 

organu banka predlaga, da zavrne pritoţbo prosilca.  

 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana je v dopisu z dne 20. 9. 2010 navedla, da je banka podatke o 

posameznih kreditojemalcih dolţna varovati kot zaupne, v skladu z 214. členom ZBan-1, in sicer vse podatke, 

dejstva in okoliščine o posamezni stranki, s katerimi razpolaga in jih brez soglasja stranke, v skladu  z 215. 

členom ZBan-1, ne sme posredovati tretjim osebam niti jih banka sama ne sme uporabljati, niti ne sme 

omogočiti tretjim osebam, da bi do teh podatkov prišle. Varovanje bančne tajnosti velja tudi v primerih, kjer 

banka pogodbe sklepa z drţavo. Banka meni, da sporočanje podatkov o poslih, sklenjenih z drţavo, ne sodi 
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med informacije javnega značaja, saj je vsebina dvostranskih pogodb o depozitih in posojilih vedno označena 

za bančno tajnost in poslovno skrivnost. Pri bančnem poslovanju se pojma bančna tajnost in poslovna skrivnost 

vedno povsem prekrivata. Banka je ob tem še dodala, je zavrnitev dostopa do omenjenih pogodb s 

sklicevanjem na izjemo poslovna skrivnost pravilna, saj gre pri navedenih informacijah za takšno vsebino in 

podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost v skladu z ZGD-1. V bančni poslovni praksi štejejo vse 

pogodbene odnose za poslovno skrivnost, kar izhaja tudi iz Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti, oseb, 

informacij in premoţenja v NLB, ki ga je sprejela uprava banke. Skladno s Pravilnikom poslovno skrivnost banke 

predstavljajo vse informacije, ne glede na obliko zapisov in faze obdelave ter informacijska sredstva, katerih 

uporaba bi lahko imela za posledico poslabšanje konkurenčnega poloţaja banke in škodljive posledice za 

banko, stranke ali bančne delavce, če bi bili dani na voljo nepooblaščeni fizični ali pravni osebi. Banka je k 

dopisu priloţila tudi omenjeni pravilnik iz oktobra 2009.  

 

ABANKA VIPA d.d., je v svojem odgovoru z dne 20. 9. 2010 navedla, ima banka, v skladu s 1. odstavkom  39. 

člena ZGD-1, sprejet Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov, kjer je v 3. členu določeno, da so zaupni podatki 

tudi vsi podatki, dejstva in okoliščine, za katere je banka izvedela v zvezi z opravljanjem storitev za stranko in 

pri poslovanju s posamezno stranko. Zato se prav vsi podatki, ki jih je banka izvedela ob opravljanju storitev za 

stranko, po njihovem mnenju štejejo za izjeme v smislu 6. člena ZDIJZ. Prav tako bi razkritje obrestne mere po 

kateri banka posluje z Republiko Slovenijo, banki povzročilo poslovno škodo, saj bi ostale banke (slovenske in 

tuje) ter drugi poslovni partnerji banke vedeli, s kakšnimi obrestnimi merami Abanka posluje z Republiko 

Slovenijo (ti podatki so vsebovani v pogodbi o poslovnem sodelovanju). Razkritje višine in ročnosti konkretnih 

poslov pa bi banki povzročilo poslovno škodo, saj bi ostale banke (slovenske in tuje) ter drug poslovni partnerji 

banke vedeli, s kakšnimi denarnimi sredstvi je Abanka razpolagala v posameznem času (vsebovani v 

dokumentih izmenjanih na podlagi pogodbe). 

 

Upravno sodišče RS je v sodbi navedlo, da ob logični razlagi drugega odstavka 40. člena ZGD-1 ni nujno, da bi 

moral organ razpolagati s sklepi oziroma pravilniki o varovanju poslovne skrivnosti, ampak je dovolj, da je z 

njimi seznanjen, prav tako po mnenju sodišča iz ZGD-1 ne izhaja, da bi moralo biti ţe na samih podatkih 

označeno, da je nekaj poslovna skrivnost, ampak zadostuje, da je to določeno s posebnim pisnim sklepom, ob 

smiselni razlagi je to lahko tudi interni akt. Kaj je sodišče štelo pod »seznanjenost« ni pojasnilo. Glede na 

navodila Pooblaščencu, da naj preveri, ali imajo banke v svojih internih aktih informacije, kot jih je zahteval 

prosilec, označene kot poslovna skrivnost, dejansko pomeni, da mora za »seznanjenost« poskrbeti tisti, ki je te 

podatke pridobil. 

 

Po mnenju Pooblaščenca je takšna presoja obstoja subjektivnega kriterija v nasprotju z določbo prvega 

odstavka 39. člena in 40. člena ZGD-1, ki zahtevata aktivno ravnanje druţbe, ki ţeli varovati podatke kot 

poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju. Tudi Upravno sodišče RS je bilo do sedaj takšnega mnenja. 

Poslovne skrivnosti »pasivnih subjektov« so varovane po objektivnem kriteriju, ob predpostavki, da je očitno, da 

bi z razkritjem nepooblaščeni osebi, nastala za subjekt občutna škoda. Drugačna razlaga bi dejansko izničila 

določbo 1. odstavka 39. člena ZGD-1. Sprejet mora biti sklep oziroma smiselno ustrezen akt o varovanju 

poslovne skrivnosti, s katerim morajo biti ţe v času posredovanja podatkov seznanjeni tisti, ki so dolţni varovati 

poslovno skrivnost. Slednje mora biti objektivno preverljivo, torej, da o »seznanjenosti« ni nobenega dvoma. 

Zgolj dejstva, da je druţba sprejela akt o varstvu poslovne skrivnosti, ki pa ga ni posredovala osebam, ki naj bi 

varovale informacije (torej organu), ni mogoče razumeti kot seznanjenost teh oseb (v konkretnem primeru 

organa), da so dolţni kot poslovno skrivnost varovati konkretno določene informacije. Tudi določba v ZBan-1, 

na katero so se sklicevali stranski udeleţenci, ne varuje poslovne skrivnosti bank, ampak govori o dolţnosti 

banke, da kot zaupne varuje podatke strank (v konkretnem primeru gre torej za varstvo podatkov, ki jih je 

bankam posredoval organ kot stranka, ne pa obratno). Določba 214. členom ZBan-1 torej zavezuje banke glede 

varstva podatkov tretjih oseb, ne določa pa podatkov bank za poslovne skrivnosti. Zato te določbe ni mogoče 

razlagati na način, da bi v primeru sklepanja bančnih poslov, ţe sama po sebi smiselno predstavljala »sklep in 

seznanjenost«, ki sta predvidena v 1. odstavku 39. člena ZGD-1.  

 

Pooblaščenec je ob tem ugotovil, da dokumenti, ki jih prosilec zahteva, v času vloţitve zahteve za dostop do 

informacij javnega značaja, niso bili vidno označeni kot poslovna skrivnost. Prav tako organ ni razpolagal s 

sklepi oziroma pravilniki o varovanju poslovne skrivnosti, na katerega sta se sklicevali ABANKA VIPA d.d., in 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ob tem stranski udeleţenki tudi nista izkazali, da bi pravilnik ali sklep o 
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varovanju poslovne skrivnosti, ki ga predvideva 1. odstavek 39. člena ZGD-1, bil predloţen organu zaradi 

varovanja informacij, ki so predmet zahteve prosilca. Prav tako nista izkazali, da bi organ ob posredovanju 

informacij kakorkoli seznanili, da omenjeni podatki za njiju predstavljajo poslovno skrivnost. Zgolj splošnega 

sklicevanja na 214. člen ZBan-1 pa ni mogoče šteti za izpolnjevanje kriterijev, ki jih predvideva 1. odstavek 39. 

člena ZGD-1, saj omenjena določba organa ne zavezuje oziroma za njega ni relevantna. Organ je namreč sam 

stranka bančnega posla, predmet varstva omenjene določbe so torej njegovi podatki in ne podatki banke. 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. pa se niti ni sklicevala na pravilnik ali sklep o varovanju poslovne 

skrivnosti, ki bi se nanašal na zahtevane informacije, zaradi česar se nedvomno domneva, da z njim sploh ne 

razpolaga.  

 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da zahtevane informacije niso bile varovane v skladu s 1. 

odstavkom 39. člena ZGD-1. Kajti, tudi če banka sicer razpolaga z aktom o varovanju poslovne skrivnosti, 

vendar ga ne posreduje organu sočasno z informacijami, ki jih ţeli varovati oziroma organ kako drugače na 

preverljiv način ne seznani, da gre za poslovno skrivnost, ne more pričakovati od njega, da bo takšne 

informacije na tak način obravnaval, ne glede na določbo iz 2. odstavka 40. člena ZGD-1, ki je glede na 

jezikovno razlago namenjena varovanju poslovne skrivnosti izven druţbe, ob izpolnjeni predpostavki obstoja 

poslovne skrivnosti, ki je opredeljena v 39. členu ZGD-1. Določbe iz 2. odstavka 40. člene ZGD-1 se namreč ne 

more obravnavati samostojno, saj ne ureja pojma poslovne skrivnosti. Slednji je opredeljen v 39. členu ZGD-1 z 

določno opredeljenimi elementi, ki morajo biti podani, da sploh lahko govorimo o poslovni skrivnosti, ki so jo 

dolţne varovati tudi osebe izven druţbe. Subjektivni kriterij po 1. odst. 39. čl. ZGD-1 tako zahteva primarno 

aktivno ravnanje od tistega, čigar poslovna skrivnost se varuje, torej sprejetje pisnega sklepa in določitev 

pogojev, na kakšen način naj bi druţba poslovno skrivnost varovala, s čimer mora seznaniti tudi organ, šele 

nato lahko sledi dolţnost organa po varovanju tako določene poslovne skrivnosti. Takšno je tudi stališče 

Upravnega sodišča RS, ki je v sodbi pod opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 5. 2009 navedlo, citat »Tožnik ne 

ugovarja zaključku tožene stranke, da sklep z dne 22. 12. 2004 ne vsebuje načina varovanja poslovne skrivnosti 

in da gre za splošno in pavšalno opredeljevanje poslovne skrivnosti, kar pa ni v skladu z določili ZGD-1 (1. 

odstavek 39. in 1. odstavek 40. člena ZGD-1). Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo, ki ga tožena stranka poudarja, 

da je tožnik sklep z. dne 22. 12. 2004 posredoval organu šele 10. 9. 2007 v zvezi s pogodbo z dne 4, 11. 2004. 

Na podlagi tega tožena stranka utemeljeno zaključuje, da zahtevani dokument ni bil varovan z navedenim 

sklepom. Tožnik tega zaključka tožene stranke tudi ne izpodbija in ne navaja v zvezi s tem nobenih razlogov, 

okoliščin in tudi ne prilaga nobenih dokazov. Glede varovanju poslovne skrivnosti je tožena stranka opravila tudi 

škodni test po objektivnem kriteriju in pravilno izpostavila, da je dokazno breme na podjetju, čigar podatki naj bi 

se s poslovno skrivnostjo varovali. Tožnik je imel v postopku položaj stranskega intervenienta, vendar  tožena 

stranka ocenjuje, da ni konkretno opredelil občutne škode, ki bi mu z razkritjem nastala. Tožnik v tožbi sicer 

ugovarja, da je tožena stranka sprejela napačno razlago določil ZGD-1, vendar tudi v tožbi ne obrazlaga in ne 

navaja kakšna občutna škoda bi mu nastala z razkritjem podatkov« konec citata. Na podlagi navedenega 

Pooblaščenec ugotavlja, da dokumentov, ki so predmet zahteve, ni mogoče šteti za poslovno skrivnost 

stranskih udeleţencev v skladu s 1. odstavkom 39. člena ZGD-1.  

 

Kljub navedenemu pa je Pooblaščenec na podlagi 2. odstavka 247. člena ZUP, ki mu ob odločanju o pritoţbi po 

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

prestanejo škodni test poslovne skrivnosti, kot ga določa 2. odstavek 39. člena ZGD-1 (po objektivnem kriteriju). 

Vprašanje, ki se torej postavlja je, ali bi razkritje podatkov za obdobje od 1.2. 2009 do 31.1. 2010, kar je 

predmet zahteve, povzročilo stranskim udeleţencem občutno škodo. 

 

V obravnavanem primeru so predmet presoje pogodbe o poslovnem sodelovanju med drţavo oziroma organom 

ter bankami in urejajo način in pogoje sklepanja in izpolnjevanja pogodb o nočnih depozitih, vezanih depozitih in 

likvidnostnih kreditih, skupaj z aneksi ter konfirmacijami o sklenjenih poslih za sprejem depozitov ali 

likvidnostnih kreditov, ki vsebujejo tudi informacije o obrestnih merah. Gre torej za bančni posel, ki ga drţava 

sklepa z bankami v okviru upravljanja  z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa drţave. 

Drţava z depoziti oplemeniti obstoječa finančna sredstva, v primeru likvidnostnih kreditov pa mora za ta 

sredstva plačati. Ali drţava v teh primerih ravna gospodarno, pa je mogoče ugotoviti samo tako, da je 

upravljanje s sredstvi transparentno. V pogodbi je določeno, da se posli sklepajo na avkcijski način, kar pomeni, 

da se konkretni posel sklene s tisto banko, ki je ponudila najboljše pogoje. V fazi sklepanja konkretnega posla, 

ko banka po posebnem postopku sporoča drţavi svoje pogoje, je podatek o obrestni meri zagotovo poslovna 
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skrivnost banke, saj konkurira na trgu. To pomeni, da če bi ostale banke pred zaključkom avkcije izvedele za 

pogoje, ki jih za konkretni posel ponuja druga banka, bi same ponudile boljše pogoje in tako poslabšale poloţaj 

druge banke, ki bi ta posel izgubila. Vendar, ko je posel enkrat sklenjen, razkritje pogojev oziroma obrestne 

mere ne more poslabšati konkurenčnega poloţaja banke, ki je z drţavo bančni posel ţe sklenila. Nedvomno 

torej obstoječi bančni posel ne more biti ogroţen, stranski udeleţenci pa niso izkazali, kako bi bil lahko z 

razkritjem informacij iz ţe sklenjenih bančnih poslov, občutno oškodovan njihov konkurenčni poloţaj na trgu. 

Obstoj poslovne skrivnosti namreč ni konstanta, temveč se spreminja glede na dane razmere. Dejstvo, da so 

banke drţavi za določen znesek ponudile določene pogoje, nikakor ne pomeni, da bodo banke takšne pogoje 

ponudile tudi pri morebitnem naslednjem bančnem poslu. Vrednost denarja se vsakodnevno spreminja in je 

odvisna od številnih finančnik kazalnikov, zato s preteklimi, ţe sklenjenimi bančnimi posli, ni mogoče ugotoviti, 

kako bodo banke poslovale v prihodnje, v smislu, kakšne obrestne mere bodo ponudile za depozite ali 

likvidnostne kredite. Prav tako z omenjeno informacijo ni mogoče ugotoviti, s kakšno količino denarja banka 

razpolaga. Ob tem pa seveda ni nepomembno dejstvo, da so v obravnavanem primeru predmet presoje bančni 

posli, sklenjeni z drţavo in da gre za razpolaganje z denarjem vseh davkoplačevalcev. Zato v danem primeru ne 

gre za povsem običajen bančni posel, ki jih banke sklepajo s pravnimi in fizičnimi osebami. Banke so v danem 

primeru stopile v  poslovno razmerje z javno-pravnim subjektom - drţavo, zato so morale po samem zakonu 

sprejeti tudi določene omejitve pričakovane zasebnosti poslovanja. Banke so v okviru priglasitve stranske 

udeleţbe v glavnem opozarjale na dolţnost varovanja zaupnih podatkov v skladu z 214. in 215. členom ZBan-1, 

kar pa v danem primeru ni relevantno, saj je pogodbena stranka »drţava«, znana. Kot je bilo ţe obrazloţeno, 

drţava ne more imeti poslovnih skrivnosti, je pa v okviru pogodbenega razmerja z druţbami, v danem primeru z 

bankami, dolţna varovati njihove poslovne skrivnosti. Zato so bile banke v okviru pritoţbenega postopka 

pozvane, da zavarujejo svoje interese in pravice v smislu, ali bi razkritje zahtevanih podatkov poslabšalo njihov 

konkurenčni poloţaj. Banke niso bile pozvane, da razkrivajo podatke o stranki, zato tudi ni nobenega razloga, 

da se sklicujejo na zaupnost podatkov strank. Banke so v skladu z določbami ZBan-1 dolţne varovati zaupnost 

strank in temu Pooblaščenec ne oporeka. Pri tem dejansko ni pomembno, kdo je stranka v konkretnem poslu. V 

obravnavanem primeru je bistveno vprašanje, ali bi bankam, ne stranki, ki je drţava, nastala občutna škoda, če 

bi bile zahtevane informacije prosto dostopne. Tega pa banke v svojih odgovorih niso uspele izkazati. Organ kot 

pogodbena stranka, pa lahko s svojimi podatki prosto razpolaga. Glede na navedeno so banke, povsem 

neutemeljeno, »pomešale« dva instituta, in sicer varovanje zaupnih podatkov strank s poslovno skrivnostjo, ki ju 

nikakor ne moremo enačiti. Lahko bi sicer prišlo do prepletanja, če bi banke podatke o stranki opredelile kot 

svojo poslovno skrivnost, toda v danem primeru zaradi specifičnosti zadeve to niti ni mogoče, niti banke kot 

stranske udeleţenke tega niso zatrjevale.  

 

Pooblaščenec  tako ugotavlja, da banke kot stranske udeleţenke v pritoţbenem postopku niso izkazale občutne 

škode, ki bi z razkritjem zahtevanih informacij nastala bankam. Sklicevanje na varovanje zaupnih podatkov 

strank pa, kot rečeno, nikakor ni mogoče enačiti s poslovno skrivnostjo, s katero se varuje konkurenčna 

prednost druţbe – v konkretnem primeru bank. Argument stranskih udeleţencev, da bi razkritje obrestnih mer 

poslabšalo trţni poloţaj banke, je po mnenju Pooblaščenca na mestu v trenutku, ko se posel na podlagi avkcije 

sklepa, ne pa v fazi, ko je posel ţe sklenjen, kar je v danem primeru predmet presoje. Stranski udeleţenci so 

imeli v postopku moţnost, da se izjasnijo, kakšna konkretna občutna škoda bi jim nastala, če se dovolil dostop 

do zahtevanih informacij, vendar niso predloţili nobenega konkretnega dokaza, okoliščine oziroma dejstva, ki bi 

izkazoval občutno škodo. Dokazno breme je nedvomno na strani druţbe, ki poslovno skrivnost zatrjuje in ne na 

strani organa ali Pooblaščenca. Tudi v sodbi z dne 18.1.2012, opr. št. I U 1551/2011-21 je Upravno sodišče RS 

navedlo, citat: »Ne glede na to, pa toţnik povsem pavšalno in netočno uveljavlja, da bi toţena stranka morala 

narediti škodni test v zvezi z izjemo iz 2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. Toţena stranka je ta test naredila, 

čeprav je dokazno breme za predloţitev vseh potrebnih elementov za ugotavljanje škode na subjektu, ki varstvo 

poslovne skrivnosti uveljavlja.«konec citata. Zgolj splošno zatrjevanje, da bi razkritje obrestnih mer povzročilo 

bankam škodo, ne da bi se konkretizirale posledice, ne zadosti določbi 2. odst. 39. čl. ZGD, ki z merilom 

»občutna škoda« zahteva natančno obrazloţeno pretečo škodo in concreto, ne zgolj in abstracto. Temu ni 

zadostil nobeden od stranskih udeleţencev. Informacije o sklenjenih bančnih poslih z drţavo, zlasti višina 

obrestne mere, namreč pove izključno to, za kakšno »ceno« je določen stranski udeleţenec pripravljen dati 

kredit oziroma plačati za deponirana drţavna sredstva, in ne razkrije ničesar drugega, razen morda zaključka, 

da je na trgu določen stranski udeleţenec ugodnejši od drugega, s čimer se srečujemo vsak dan, saj drugače ni 

mogoče delovati oziroma nastopati na trgu na katerem se ustvarja konkurenca. Ob tem je treba upoštevati tudi 

potek časa, saj gre za informacije, ki so stare več kot dve leti, v tem času pa se je vrednost denarja, glede na 
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gospodarsko in finančno stanje v drţavi in v svetu, močno spremenila. Zato je teţko slediti splošni trditvi, da bi 

podatek o višini obrestne mere za zahtevano obdobje kakorkoli vplival na konkurenco v bančništvu. Ker je ena 

pogodbena stranka drţava, pa gre tudi za izkaz, ali gre za gospodarno razpolaganje z javnimi sredstvi. 

Pooblaščenec tako poudarja, da za poslovno skrivnost bank ni mogoče šteti, koliko denarja je drţava deponirala 

oziroma v kakšni višini se drţava zadolţuje in za kakšno ceno. Takšni podatki so z vidika bank zaupni podatki 

strank, vendar z vidika organa takšni podatki izkazujejo, kako drţava razpolaga z denarjem vseh 

davkoplačevalcev (3. odstavek 6. člena ZDIJZ, več o tem v nadaljevanju). Ker organa kot pogodbeno stranko 

ne veţejo določbe ZBan-1 o zaupnosti podatkov strank, saj je sam ta stranka, ni nobenega razloga, da organ ne 

bi deloval transparentno.  

 

Zaradi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da z razkritjem informacij, ki so predmet pritoţbe oz. zahteve, 

bankam nikakor ne bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, zato podatki v 

zahtevanem dokumentu ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti bank niti v smislu 2. odstavka 39. člena 

ZGD-1.   

 

Iz zgoraj navedenih razlogov Pooblaščenec ugotavlja, da ni podana izjema varstva poslovne skrivnosti iz 2. 

točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. 

 

Pri vpogledu v konfirmacije o sklenjenih poslih Pooblaščenec ugotavlja, da so pri besedah »Banka, podpis«  

navedene osebe z imenom in priimkom. Posamezniki so na podlagi teh podatkov določljivi, zato predstavljajo 

varovane osebne podatke, saj ni nobene pravne podlage, na podlagi katere bi bili osebni podatki teh oseb javno 

dostopni. V obravnavanem primeru namreč ne gre za javne usluţbence ali funkcionarje, ki bi bili navedeni v 

okviru opravljanja delovnega razmerja ali javne funkcije (npr. podpis predstavnika organa, ki je v skladu s 3. 

odstavkom 6. člena ZDIJZ vselej javen), prav tako iz dokumentacije ne izhaja, da gre za zakonite zastopnike 

gospodarskih druţb, katerih imena in priimki so javni na podlagi Zakona o sodnem registru v povezavi z ZGD-1 

(npr. predsednik in član uprave banke). ZVOP-1 v 9. členu določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če 

obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je z zakonom določeno, da 

se lahko določeni osebni podatki obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. Ker v obravnavanem 

primeru ni pravne podlage, gre za varovane osebne podatke, ki predstavljajo izjemo po 3. točki 1. odst. 6. čl. 

ZDIJZ, zato jih je organ dolţan prekriti, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe.  Pooblaščenec je zato pritoţbo 

prosilca, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, v tem delu zavrnil. 

 
Pooblaščenec  ocenjuje, da je v konkretnem primeru z institutom delnega dostopa mogoče omogočiti dostop do 
v izreku te odločbe izrecno navedenih dokumentov, ne da bi s tem posegli v varovane osebne podatke.  
 

Pooblaščenec je po uradni dolţnosti v skladu z 2. odstavkom  247. člena ZUP preizkusil, ali so v konkretnem 

primeru morebiti podane tudi druge izjeme po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ter ugotovil, da slednje niso 

podane.  

 

Ne glede na to, da pri zahtevanih dokumentih ni podana izjema iz druge točke 1. odst. 6. čl. ZDIJZ, pa 

Pooblaščenec podredno poudarja, da tudi v primeru, če bi ugotovili obstoj poslovne skrivnosti in s tem izjemo iz 

2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, bi bila slednja preseţena s 3. odstavkom 6. člena ZDIJZ, s katero je 

zakonodajalec okrepil nadzorno funkcijo ZDIJZ in posebej izpostavil, da gre za prosto dostopne informacije 

javnega značaja, ne glede na obstoj izjeme (poslovne skrivnosti), če gre za podatke o porabi javnih sredstev.   

 

V sodbi Upravnega sodišča RS št. I U 1488/2011-95, z dne 18.4.2012  je sodišče navedlo, da v danem primeru 

ne gre za porabo javnih sredstev, saj pojem porabe ni mogoče enačiti s pojmom razpolaganja. Jezikovna 

razlaga besede poraba pomeni, da se ta pojem nanaša na trošenje, ko se javna sredstva porabijo, od koder jih 

drţava ne dobi več vrnjene. Iz obravnavane zadeve po mnenju sodišča to ne izhaja.  

 

Pooblaščenec se v celoti strinja s stališčem sodišča, kaj pomeni beseda poraba in ocenjuje, da so v danem 

primeru predmet zahteve informacije, ki izkazujejo porabo javnih sredstev. Drţava je v okviru EZR dolţna 

ravnati kot dober gospodar in upoštevati načela likvidnosti, varnosti in donosnosti. V tej zvezi z denarjem vseh 

davkoplačevalcev sklepa bančne posle. Nedvomno pomeni porabo javnih sredstev najem kreditov, saj mora 

drţava za njih plačati obresti, torej porabiti javna sredstva, ki jih ne dobi več vrnjenih. Plačilo obresti je zasluţek 
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banke. Prav zahtevan podatek –višina obrestne mere, pokaţe višino porabljenih sredstev, kako »drag« ali 

»poceni« je bil kredit za drţavljane, kot davkoplačevalce. Tudi glede depozitov, ki ob normalnih okoliščinah, 

predstavljajo oplemenitenje vloţenega denarja, pa je v danem primeru, po podatkih, ki so znani v javnosti, 

poloţaj nekoliko drugačen. Da je drţava lahko vlagala depozite, je morala najeti kredite. Kot izhaja iz članka v 

Dnevniku, z dne 29.3.2010, z naslovom »Banke bi drţavne depozite najraje zastonj« se je drţava od izbruha 

svetovne finančne krize konec leta 2008 do danes s petimi izdajami obveznic dodatno zadolţila za 6,5 milijarde 

evrov. Eden glavnih razlogov za prve izdaje obveznic v letu 2009 je bilo reševanje bilanc slovenskih bank, saj 

so te čez noč ostale brez mednarodnih virov financiranja, drţava pa je zato sredstva iz izdanih obveznic naloţila 

v banke v obliki depozitov. Največ depozitov drţave je sicer prejela NLB - konec leta 2009 jih je imela 1,24 

milijarde evrov, leto prej slabe pol milijarde, konec leta 2007 pa 415 milijonov evrov. Do sredine marca se je 

obseg depozitov zniţal na slabo milijardo evrov, od česar jih v prvem polletju zapade 128 milijonov evrov, v 

drugi polovici leta pa še 430 milijonov evrov. "Povprečna obrestna mera na te vloge (glede na njihovo ročnost) 

znaša trimesečni euribor, povečan za pribitek dveh odstotkov," so pojasnili v NLB. V NKBM so razkrili, da ima 

drţava, poleg manjšega zneska kratkoročnih depozitov, v banki tudi 325 milijonov evrov dolgoročnih depozitov z 

ročnostjo do aprila 2012. Obrestna mera dolgoročnih depozitov znaša 4,38 odstotka. Tudi iz članka v Delu z 

naslovom »Vlada in KBC iščeta kupce za NLB«, z dne 28.6.2012 je navedeno »Denar za posojilo bo drţava 

zagotovila s svojih depozitov pri bankah. Za to ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračuna in dodatno 

zadolţevanje,« je povedal Krušec. »Če pa ne bo prišlo do zamenjave in bomo našli zasebnega investitorja, pa 

ta transakcija tudi ne bo vplivala na primanjkljaj drţave in ne bo potreben rebalans proračuna.«konec citata. 

Nedvomno v danem primeru ne gre za klasične depozite, temveč so ti povezani z reševanjem bančnega 

sistema v Sloveniji oziroma »sanacijo bank«, kar ima veliko širše razseţnosti, zato tudi depoziti v povezavi s 

krediti pomenijo porabo javnih sredstev. Tudi Računsko sodišče RS je v Reviziji zaključnega računa proračuna 

Republike Slovenije za leto 2011, z dne 28.9.2012 izdalo mnenje s pridrţkom, kjer je med drugim navedlo, citat: 

»Ne da bi to vplivalo na mnenje, je Računsko sodišče opozorilo, da je Ministrstvo za finance v letu 2011 prek 

sistema enotnega zakladniškega računa drţave dodelilo bankam depozite v znesku 1.195.000.000 evrov, in 

sicer tako, da je predčasno (leta 2011) prekinilo pogodbe, sklenjene leta 2009 za obdobje treh let, nato pa 

istega dne z novimi pogodbami dalo depozite za nadaljnje obdobje treh let. Tako ima sistem enotnega 

zakladniškega računa drţave v poslovnih bankah naloţene dolgoročne depozite, za katere je moral  proračun v 

letu 2011 ohranjati visoko stanje vlog v sistem enotnega zakladniškega računa drţave, ker je s tem sistemu 

enotnega zakladniškega računa drţave omogočal zadosten obseg virov za financiranje danih dolgoročnih 

depozitov. Proračun je sredstva za vloge vzdrţeval z zadolţevanjem. Pri tem je bila obrestna mera iz zadolţitve 

pomembno višja kot obrestna mera vlog v sistemu enotnega zakladniškega računa drţave. Depoziti iz 

prekinjenih pogodb, sklenjenih leta 2009, in v letu 2011 na novo sklenjenih depozitnih pogodb (brez časovne 

prekinitve in v skupnem znesku 1.195.000.000 evrov) kaţejo, da so ta sredstva postala dolgoročni vir sredstev 

za poslovanje bank. Nadalje je še navedeno, da je v prvem odstavku 68. člena ZJF določeno, da mora 

Ministrstvo za finance z denarnimi sredstvi sistema EZRD upravljati v skladu z načelom likvidnosti. Čeprav 68. 

člen ZJF v tretjem odstavku dovoljuje upravljavcu, da nalaga sredstva EZRD do treh let, pa sodišče opozarja, 

da niso zagotovljeni ekvivalentni viri za takšno nalaganje. EZRD je sistem računov, nima pravne subjektivitete in 

se lahko zadolţuje samo za račun v EZRD vključenih proračunskih uporabnikov. EZRD za obdobje do roka 

dospelosti depozitov nima svojih ekvivaletnih (dolgoročnih) virov, s katerimi bi zagotavljal nadomeščanje 

morebitne porabe sredstev na računih proračunskih uporabnikov in vračanje kratkoročnih vlog. Ocenjuje, da je z 

dodeljevanjem dolgoročnih depozitov EZRD kršeno osnovno načelo likvidnosti EZRD, kot ga določa prvi 

odstavek 68. člena ZJF. Obstaja tveganje, da vsi dodeljeni depoziti v znesku 1.698.800.000 evrov na dan 31. 

12. 2011 pomenijo neustrezno obliko zagotavljanja sredstev bankam za blaţitev posledic finančne krize na 

finančni sistem. 

 

Navedeno nedvomno izkazuje, da tudi depoziti drţave posredno pomenijo porabo javnih sredstev, saj je njihov 

obstoj povezan z zadolţevanjem drţave v obliki kreditov, ki so draţji, kot so načrtovani dohodki od depozitov.   

Zato je z vidika vprašanja, ali je drţava pri sklepanju bančnih poslov ravnala gospodarno, slednje mogoče 

ugotoviti zgolj z informacijami, ki so predmet zahteve. Statistični podatki v smislu povprečne obrestne mere, 

povprečni obseg depozitov/kreditov, s katerimi drţava obvešča javnost, sicer na splošno pomenijo vpogled v 

delovanje drţave oziroma organa, vendar pa slednji podatki kot taki ne omogočajo takšnega nadzora javnosti, ki 

naj bi ga institut transparentnosti zasledoval, to pa je spodbujanje oziroma zagotavljanje učinkovite in poštene 

konkurence ter smotrno razpolaganje in porabo javnih sredstev ter ugotovitev, ali drţava dejansko deluje kot 

dober gospodar. Slednje je mogoče zagotoviti zgolj s tem, da se javnosti omogoči tudi dostop do obrestne mere 

http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/borzna_kotacija/kbmr
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za vsak posamičen ţe sklenjen bančni posel, za obdobje, ki je predmet zahteve, saj šele dostop do konkretnih 

informacij o bančnih poslih, zagotavlja učinkovit nadzor o smotrni porabi javnih sredstev.   

 

Ker gre v obravnavanem primeru za poslovno razmerje z drţavnim organom, se mora, glede na navedeno, 

vsak, ki vstopa v tako razmerje (tudi banke), še dodatno zavedati, da je njihova svoboda pri določitvi podatkov 

za poslovno skrivnost omejena, ravno zaradi zahteve po transparentnem delovanju drţavnih organov, zlasti pri 

porabi oziroma razpolaganju z javnimi sredstvi.  

 

Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi tudi navedlo, da bi bil javni interes glede razkritja podan, če bi bile ogroţene 

take vrednote, kot je npr. ţivljenje, zdravje ali varnost ljudi in podobno. Pooblaščenec se s takšno ozko razlago 

javnega interesa v smislu določb ZDIJZ ne strinja, saj zakonodajalec testa javnega interesa ni vezal na 

navedene vrednote, temveč je določil, da se ne glede na določbo prejšnjega odstavka, kjer je opredeljenih 

enajst točk izjem (osebni podatki, tajni podatki, poslovna skrivnost, itd.…) dostop dovoli, če je javni interes glede 

razkritja (zahtevane informacije) močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do 

zahtevane informacije, razen v konkretno navedenih izjemah (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ). Glede na 

zakonsko določbo gre nedvomno za širše področje, kjer je moţno ugotavljati javni interes, saj je zakonodajalec 

z izključitvijo določenih področij postavil okvir, v katerega tudi s testom interesa javnosti ni mogoče poseči 

(podatki označeni strogo tajni in tajno,..), kar po logični razlagi pomeni, da so ostala področja odprta za presojo. 

Pojem »javni interes« je pravno nedoločen pojem, zato se v vsakem konkretnem primeru ugotavlja, ali so 

podane okoliščine, ki so v interesu širše skupnosti in ne zgolj posameznika. Res je, da smo ljudje po naravi 

najbolj občutljivi, ko gre za naše zdravje, ţivljenje in varnost, vendar v določenih okoliščinah ni občutljivost nič 

manjša, ko gre na primer za informacije, ki so povezane z delovanjem drţave na finančnem področju, saj se 

posledice tega delovanja velikokrat kaţejo oziroma vplivajo na zgoraj navedene vrednote. Prav s testom 

interesa javnosti pa se v konkretnem primeru ugotavlja, ali gre za informacije, kjer je javni interes za razkritje 

močnejši od  javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije.  

 

Test interesa javnosti pomeni izjemo od izjem in se ga izvaja izključno takrat, kadar se ugotovi obstoj vsaj ene 

od izjem, ki omejuje dostop do zahtevane informacije. V danem primeru Pooblaščenec ni ugotovil obstoja 

izjeme iz druge točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, zato niti ni zavezan izvajati tehtanja med zavarovano 

dobrino – poslovno skrivnostjo in interesom javnosti. Vendar ne glede na navedeno Pooblaščenec opozarja, da 

so v danem primeru  izraţene tudi okoliščine, ki so v prid interesu javnosti. Na tehtnici tehtanja je torej, ali je 

interes javnosti za razkritje informacije javnega značaja -  višine obrestne mere za konkretne, ţe zaključene 

bančne posle, sklenjene z drţavo, močnejši od potencialno storjene škode, ki bi nastala z razkritjem informacije. 

Po navedbah stranskih udeleţencev to škodo predstavlja poslabšanje konkurenčnega poloţaja banke in 

poslovna škoda, saj bi ostale banke (slovenske in tuje) ter drugi poslovni partnerji vedeli, s kakšnimi obrestnimi 

merami stranski udeleţenci poslujejo z drţavo in s kakšno količino denarja banka razpolaga. Ţe nekaj let se 

govori o krizi bančnega sistema in potrebni »sanaciji bank«, zato je škoda, ki jo omenjajo stranski udeleţenci v 

povezavi z razkritjem zahtevanih informacij, nerealna, predvsem pa ne izkazana. Nedvomno se je v sanacijo 

bank vključila tudi drţava, kar je v okviru revizije ugotovilo tudi Računsko sodišče RS (navedeno zgoraj), prav z 

bančnimi posli, ki so predmet presoje. Posledice pa so izraţene tudi na kvaliteti ţivljenja drţavljanov, ki se 

kaţejo v propadanju podjetij, vse večji brezposelnosti, odpuščanju zaposlenih v javnem sektorju, zmanjševanju 

socialnih in drugih pravic, ki jih zagotavlja drţava, itd. S strani visokih predstavnikov drţave se dnevno govori o 

recesiji, kar med ljudmi povzroča strah in negotovost. Zato je javnost upravičeno zainteresirana za informacije, 

kako drţava razpolaga z denarjem davkoplačevalcev, tudi glede vprašanj, kot so krediti in depoziti. 

Razpolaganje drţave z javnimi sredstvi je zagotovo vedno v javnem interesu, še posebej pa v času trenutne 

gospodarske krize. Ţe zgoraj je Pooblaščenec opozoril na širšo javno razpravo v medijih, revizijo Računskega 

sodišča RS, sprejemanje nove zakonodaje na področju sanacije bank (Zakon o ukrepih Republike Slovenije za 

krepitev stabilnosti bank), kar nedvomno kaţe na to, da je v obravnavanem primeru šlo in še vedno gre za 

vsesplošno in široko zasnovano javno problematiko, kar je vsekakor v podporo oceni Pooblaščenca, da javni 

interes prevlada nad interesom varovanja morebitne poslovne skrivnosti stranskih udeleţencev, brez, da bi ob 

tem omenjali njihovo lastniško strukturo (gre za banke, ki so tudi v delni lasti RS).  

 

V obravnavani zadevi tehtanje vseh zgoraj navedenih okoliščin po oceni Pooblaščenca pripelje do zaključka, da 

je interes javnosti za razkritje informacij, ki se nanašajo na višino obrestne mere za konkretne ţe sklenjene 

bančne posle med drţavo in bankami, močnejši od zasebnopravnega interesa stranskih udeleţenk, da te 
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informacije varuje kot poslovno skrivnost. Zahtevane informacije je zato, tudi na podlagi 2. odst. 6. čl. ZDIJZ, 

treba razkriti. Dostop javnosti do navedenih informacij je tako dopusten in interes javnosti tudi izraţen ter 

nikakor ne more pomeniti preobseţnega in nesorazmernega posega v morebitno poslovno skrivnost omenjenih 

bank. 

 

Iz obrazloţitve izhaja, da je organ na prvi stopnji delno napačno uporabil materialno pravo, zato je 

Pooblaščenec pritoţbi prosilca delno ugodil ter na podlagi 1. odst. 252. čl. ZUP odločbo organa delno odpravil in 

sam rešil zadevo, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V delu, v katerem zahtevani podatki predstavljajo 

varovane osebne podatke (zaposleni v bankah) in v delu, v katerem organ z zahtevanimi informacijami ne 

razpolaga, je Pooblaščenec, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, pritoţbo prosilca zavrnil, kot izhaja iz 2. točke 

izreka te odločbe. 

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali, zato Pooblaščenec o njih ni odločal (kot izhaja iz 3. točke 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) oproščena plačila upravne takse.  

 

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.         Informacijski Pooblaščenec: 

 svetovalka Pooblaščenca     Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 

pooblaščenka 

 


