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Številka: 007-1/2011/4 
Datum: 18. 8. 2011       Ministrstvo za javno upravo 
         Sektor za nevladne organizacije 
         Tržaška cesta 21 
         1000 Ljubljana 
 
 
Zadeva:  Gradivo v okviru delovne skupine za spremembo ZDIJZ in uredbe – dodatni predlog  
 
Spoštovani, 
 
v skladu s sklepi 2. sestanka delovne skupine za spremembo ZDIJZ in uredbe smo vam 16.8.2011 že poslali 
nekaj predlogov za spremembo. S tem dopisom dodajamo še dva predloga za vsebinsko spremembo – širitev 
kroga zavezancev in prosto dostopnih informacij javnega značaja, ki je po mnenju Pooblaščenca nujna za 
povečanje preglednosti poslovanja države. 
 

1. Širitev kroga zavezancev za posredovanje informacij javnega značaja. 
 
Prvi odstavek 1. člena ZDIJZ naj se spremeni, tako da glasi: 
»(1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega 
značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge 
osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb in družbe, v katerih ima država ali državni 
organi, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti prevladujoč vpliv, kot jih določa zakon, ki ureja preglednost 
finančnih odnosov (v nadaljnjem besedilu: organi).«  
 
 
Obrazložitev: 
Med zavezance za posredovanje informacij javnega značaja bi po spremembi sodile tudi gospodarske družbe, v 
katerih ima prevladujoč vpliv država ali državni organi, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti, saj družbe 
poslujejo z javnim denarjem ali pod vplivom javne oblasti, kar posledično prinaša tudi povečano odgovornost za 
poslovanje do javnosti. Aktualni primeri dokapitalizacij gospodarskih družb z javnimi sredstvi in primeri 
izogibanja zavezam k transparentnosti poslovanja z ustanavljanjem t.i. hčerinskih družb s strani družb v državni 
ali občinski (so)lasti terjajo predlagano spremembo in legitimirajo povečan nadzor javnosti nad njihovim 
poslovanjem. Katere so gospodarske družbe, v katerih ima država, državni organ ali samoupravna skupnost 
prevladujoč vpliv, določa Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/11; ZPFOLERD-1). 
 
 

2. Širitev kroga absolutno prosto dostopnih informacij javnega značaja na podatke o plačah, članstvu v in 
prejemkih uprav in nadzornih svetov družb, v katerih ima država ali državni organi, ena ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti prevladujoč položaj.  

 
 
Prva alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ naj se spremeni in dopolni, tako da glasi:  
 
»- če gre za podatke o razpolaganju z javnimi sredstvi ali premoženjem, podatke povezane z opravljanjem  
javne funkcije, delovnega razmerja javnega uslužbenca ali podatke o plačah, članstvu v in prejemkih uprav  
in nadzornih svetov družb, v katerih ima država ali državni organi, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti  
prevladujoč položaj, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne  
finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače;« 
 
Obrazložitev: 
Iz enakega razloga, iz katerega je primerna širitev kroga zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, 
je  potrebna tudi dopolnitev določbe, ki ureja t.i. absolutno prosto dostopnost določenih informacij javnega 
značaja, bodisi zaradi razpolaganja (ne le porabe) z javnimi sredstvi in premoženjem, bodisi zaradi preglednosti 
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vodenja, upravljanja in porabe sredstev za plače in prejemke članov uprav in nadzornih svetov v gospodarskih 
družbah, v katerih ima država prevladujoč vpliv.   
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
            Informacijski pooblaščenec:         
                          Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 
                    pooblaščenka 
 
 
 
Vročiti:  
• naslovniku, po pošti s povratnico in na elektronski naslov: gp.mju@gov.si  
• arhiv, tu. 
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