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REPUBLIKA SLOVEN IJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 OO
F: 01 400 53 21

Številka: 090-65/2013/21
Datum: 19. 12. 2013
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16.
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), izdaja na podlagi drugega odstavka 22.
člena in 26. člena ter 2. in 9. točke prvega odstavka 6. črena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS , št. 51/06-UPB, 117/06 - ZDavP-2; v
nadaljevanju: ZOIJZ) o pisni zahtevi za dostop do informacij javnega značaja , ki jo je
dne 6. 11 . 2013 vložil prosilec Simon Krek , Partizanska cesta 5, 4220 Škofja Loka, ob
stranski udeležbi Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (ZRC SAlU), Novi trg 2,
1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

1. Zahteva Simona Kreka , Partizanska cesta 5, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju:
prosilec), za posredovanje fotokopij poslovnega in finančnega poročila ZRC SAZU za
leta od 2008 do 201 2, polietnega poročil a ZRe SAZU za leto 2013 ter programov dela
in finančnih načrtov ZRC SAZU za obdobje 2008 do 2013 se zavrne v delu:
- v Programu dela in finančnem načrtu 2013: vsebina raziskovalnega dela pri
vsakem programu in projektu v poglavju 1.7 a) Opis programov in projektov,
- v Rebalansu programa dela in finančnega načrta 2012: vsebina raziskovalnega
dela pri vsakem programu in projektu v poglavju 1.7 a) Opis programov in projektov,
- v Programu dela in finančnem načrtu 2011/2012: vsebina raziskovalnega dela pri
vsakem programu in projektu v poglavju 1.7 a) Opis programov in projektov,
- v Programu dela in finančnem načrtu 2010: vsebina raziskovalnega dela pri
vsakem programu in projektu v poglavju 1.6 a) Opis programov in projektov,
- v Programu dela in finančnem načrtu 2009: vsebina raziskovalnega dela pri
vsakem programu in projektu v poglavju 1.6 a) Opis programov in projektov,
- v Programu dela in finančnem načrtu 2008: opis vsebine raziskovalnega dela, ki
sledi navedbi sodelavcev pri vsakem programu v poglavju 1.3.2 Raziskovalni programi
2004-2008, ki se bodo pri ZRe SAZU izvBjali v letu 2008; opis vsebine raziskovalnega
dela, ki sledi navedbi sodelavcev pri vsakem projektu v poglavju 1.3.3 Raziskovalni
ptOJBkti, ki se bodo v ZRe SAZU izvajali v {etu 2008; opis vsebine raziskovalnega dela,
sJedi navedbi sodelavcev pri vsakem projektu v poglavj u 1.3.4 Sodelovanje v
mednarodnih in bilaleralnih projektih; celotno poglavje 1.3.5 Infrastrukturna skupina
naravna in kulturna dedi~tina .

2. V ostalem delu se zahtevi prosilca ugodI.
3. O stroških postopka bo

odločeno

s posebnim sklepom.

Obrazložitev:

1.
Ministrstvo je dne 6. 11 . 2013 prejelo pisno zahtevo prosilca Simona Kreka za dostop
do informacij javnega značaja , vloženo na podlagi ZDIJZ, in sicer za pridobitev
naslednjih dokumentov:
poslovno in fi n ančno poročilo ZRe SAZU za leta od 2008 do 2012,
polletno poročilo ZRe SAZU za leto 2013,
Program dela in finančni načrt ZRe SAZU za obdobje 2008 do 2013.
Dokumente želi prosilec prejeti v obliki klasične pošte, in sicer v obliki fotokopij .
Skladno s 4. členom ZDIJZ je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz
delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, zadeve, evidence ali
drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim
organom ali pridobil od drugih oseb. Ministrstvo ugotavlja, da je zahtevane dokumente
izdelal Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(ZRe SAZU), ministrstvo pa jih je pridobilo in z njimi razpolaga na podlagi predpisov, ki
urejajo delovanje javnih raziskovalnih zavodov, med katere sodi tudi ZRe SAZU. Tako
so izpolnjene predpostavke, ki jih ZD1JZ določa , da je mogoče govoriti o informacijah
javnega značaja . Ministrstvo ob tem pojasnjuje, da je program dela in finančni načrt
ZRe SAZU za leti 2011 in 2012 združen venem dokumentu (Program dela in finančni
načrt 2011/2012), za leto 2012 pa je ZRe SAZU sprejel Rebalans programa dela in
finančnega načrta 2012. Glede na prejeto zahtevo je ministrstvo štelo, da se ta nanaša
na navedena dokumenta.
V skladu s 5. členom ZDIJZ so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim
ali fizičnim osebam (načelo prostega dostopa). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo
pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja , tako da jo pridobi na vpogled,
ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Organ lahko v celoti ali
delno zavrne zahtevo prosilca le, če ugotovi, da zahtevani podatek oziroma dokument
predstavlja katerokoli v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ določeno izjemo.
Ker se vloga prosilca nanaša na dokumente, ki jih je izdelal ZRe SAZU, je ministrstvo
skladno s 44. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1 , 126/07, 65108 in 8110 , v nadaljevanju:
ZUP) le-tega seznanilo s pravico, da v postopku sodeluje kot stranski udeleženec in ga
pozvalo, da se opredeli do prejete zahteve prosilca z vidika morebitnega obstoja katere
od izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja. ZRe SAZU je v dopisu z
dne 18. 11 . 2013 in dopisu št. VB/2013/041 z dne 21.11 . 2013 navedel, da na podlagi
sklepa direkto~a z dne 3. 5. 2011 uveljavlja poslovno skrivnost v delih dokumentov, kot
so navedeni v sklepu, in zahteva, da se tako varovan i podatki ne posredujejo. ZRe
SAZU je ob tem podal tudi zahtevo za stransko udeležbo v postopku. Na podlagi
utemeljitve pravnega interesa je ministrstvo s sklepom št. 090-65/2913/11 z dne 3. 12.
2013 ZRe SAZU priznalo pravico do stranske udeležbe v postopku.
II.
Ministrstvo je v skladu z ZDIJZ dolžno presoditi, ali v dokumentih, katerih posredovanje
se zahteva, obstaja katera od izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja
iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, posebej upoštevaje prejeto zahtevo stranskega
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udeleženca za varstvo njihove poslovne skrivnosti. S tem
pregledu zahtevanih dokumentov ugotovila naslednje:
1. Poslovna skrivnost II programih dela in

finančnih načrtih

II

zvezi je ministrstvo pri

2008-2013

Stranski udeleženec (v nadaljevanju: ZRe SAZU) je v zvezi s podano zahtevo prosilca
v dopisu z dne 18. 11 . 2013, dopolnjenim z dopisom št. VB/20131041 z dne 21 . 11 .
2013, št. VB/2013/043 z dne 6. 12. 2013 in št. VB/2013/044 z dne 13. 12. 2013
navedel, da bi mu z razkritjem zahtevanih podatkov lahko nastala škoda, tako II smislu
materialnih posledic izkrivljene interpretacije raziskovalnih skupin Instituta za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRe SAZU in njihovega dela, kot tudi v smislu vplivanja na
konkurenčni položaj ZRe SAZU pri prijavah projektov oziroma programov na različne
javne razpise ministrstev, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS ln Evropske
komisije. Ob tem je še poudaril, da je prosilec oziroma družba Trojina , katere
soustanovitelj je prosilec, njihov neposredni konkurent. Glede na navedeno nasprotuje
razkritju vseh zahtevanih dokumentov v celoti , pri čemer je predložil Sklep direktorja o
poslovni tajnosti ZRe SAZU dela vsebin v dokumentu »Program dela in finančnem
načrtu za posamezno leto« z dne 3. 5. 2011 (v nadaljevanju: sklep), v katerem je
navedeno, da se deli vsakoletnega programa dela in finančnega načrta v skladu s 55.
členom Statuta ZRe SAZU štejejo za poslovno tajnost. Poslovna tajnost je lahko trajne
ali začasne narave. Začasna poslovna tajnost preneha s trenutkom sprejema
poslovnega porOČila za isto leto na Upravnem odboru, medtem ko trajna poslovna
tajnost velja brez prenehanja. Kot začasna poslovna tajnost se tako štejejo izhodišča in
kazalci v programu dela, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev, ter
načrt investicij, kadrovski načrt , načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in obrazložitev
finančnega načrta za leto. Kot trajna poslovna tajnost pa se štejejo opisi programov in
projektov - vsebina raziskovalnega dela v programu dela. Kot konkretizacija
navedenega sklepa je ZRe SAZU priložil še Preglednica z navedbo poglavij, ki v
posameznem dokumentu Programa dela in finančnega načrta za obdobje 2008 do
2013 predstavlja poslovno tajnost (preglednica). Ministrstvo na tem mestu zaradi
razjasnitve navedb ZRe SAZU v preglednici ponovno pojasnjuje, da je za leti 2011 in
2012 program dela, ki je veljaven in s katerim razpolaga ministrstvo, Program dela in
finančni načrt 2011/2012 in Rebalans programa dela in finančnega načrta 2012. Ne
torej Program dela in finančni načrt 2011 in Program dela in finančni načrt 2012, na kar
se v preglednici sklicuje ZRe SAZU. Vendar ministrstvo po pregledu Programa dela in
finančnega načrta 2011 /2012 in Rebalansa programa dela in finančnega načrta 2012
ugotavlja, da se sklicevanje ZRe SAZU na posamezna poglavja v Programu dela in
finančnem načrt 2011 in Programu dela in finančnem načrtu 2012 vsebinsko ujema s
poglavji v dokumentih ministrstva, zato je navedbe iz priložene preglednice smiselno
ustrezno upoštevalo. Ministrstvo iz predloženega sklepa in preglednice ugotavlja, da
ZRC SAZU kot poslovno skrivnost ne opredeljuje poslovnih porOČil 2008-2012 in
polletnega poslovnega porOČila 2013, opredeljuje pa kot poslovno tajnost naslednja
poglavja v programih dela in finančnih načrtih :
- v Programu dela in finančnem načrtu 2013 poglavje 1.6 Izhodi~ča in kalalei, na
katerih temeljijo izra čuni in ocene potrebnih sredstev (začasna poslovna tajnost do
sprejema poslovnega porOČila za leto 2013 na Upravnem odboru ZRe SAZU); poglavje
1.7 a) Opis programov in projektov (samo vsebina raziskovalnega dela pri vsakem
programu in projektu - trajna poslovna tajnost); 1.7 b) Načrt investicij za leto 2013
(začasna poslovna tajnost do sprejema poslovnega poročila za leto 2013 na Upravnem
odboru ZRe SAZU); 1.7 d) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (začasna poslovna
tajnost do sprejema poslovnega porOČila za leto 2013 na Upravnem odboru ZRe
SAZU); 2.7 Obrazložitev finančnega načrla (začasna poslovna tajnost do sprejema
poslovnega porOČila za leto 2013 na Upravnem odboru ZRC SAZU);
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- v Rebalansu programa dela in finančnega načrta 2012 poglavje 1.7 a) Opis
programov in projektov (samo vsebina raziskovalnega dela pri vsakem programu in
projektu - trajna poslovna tajnost)
- v Programu dela in finančnem načrtu 2011/2012 poglavje 1.7 a) OpiS programov in
projektov (samo vsebina raziskovalnega dela pri vsakem programu in projektu - trajna
poslovna tajnost)
- v Programu dela in finančnem načrtu 2010 poglavje 1.6 a) Opis programov in
projektov (samo vsebina raziskovalnega dela pri vsakem programu in projektu - trajna
poslovna tajnost)
- v Programu dela in finančnem načrtu 2009 poglavje 1.6 a) OpiS programov in
projektov (samo vsebina raziskovalnega dela pri vsakem programu in projektu - trajna
poslovna tajnost)
- v Programu dela in fi nančnem načrtu 2008 poglavje 1.3.2 Raziskovalni programi
2004-2008 (opis vsebine raziskovalnega dela, ki sledi navedbi sodelavcev - trajna
poslovna tajnost); poglavje 1.3.3 Raziskovalni projekti, ki se bodo v ZRe SAZU izvajali
v letu 2008 (opis vsebine raziskovalnega dela, ki sledi navedbi sodelavcev - trajna
poslovna tajnost); poglavje 1.3.4 Sodelovanje v mednarodnih in bilateralnih projektih
(opis vsebine raziskova lnega dela, ki sledi navedbi sodelavcev - trajna poslovna
tajnost) ; poglavje 1.3.5 Infrastrukturna skupina naravna in kulturna dedi~6ina (celotno
poglavje trajna poslovna tajnost).
Na podlagi sklepa ZRe SAZU zahteva, da se tako varovani podatki ne posredujejo. Ob
tem pa se dodatno sklicuje tudi na dejstvo, da so podatki zaupni že po svoji vsebini ,
ker pomenijo konkurenčno prednost ZRe SAZU v kakršnem koli pogledu in sporočanje
katerih neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu položaju ZRC SAZU. Razkritje
teh podatkov bi pomenilo grob poseg in povzročitev materialne in nematerialne škode,

sploh ob dejstvu, da je zahtevo po pridob"vi podatkov podala oseba, ki je njihov
neposredni konkurent, saj je ustanovitelj zasebnega zavoda Trojina, ki z javnim
denarjem izvaja podobna ali enaka dela kot ZRe SAZU, in soavtor Predloga za
sestavo Slova~a sodobnega slovenskega jezika, ki je sestavljen tako , da bi, če bi se
pristojni odločili za njegovo finanCiranje, vodilna vloga pri izdelavi novega temeljnega
slovarja slovenskega jezika prešla z javnega zavoda na zasebnega. Z razkritjem tajnih
podatkov bi tako konkurent nedvomno prišel do informacij, s katerimi bi lažje konkuriral
na javnih razpisih za dodelitev istih sredstev, za katero bo konkuriral tudi ZRe SAZU.
Razkritje tajnih podatkov bi tako pomenilo trajno izgubo konkurenčne prednosti ZRC
SAZU. ZRe SAZU pouda~a , da gre za podatke, za katere bi moralo biti vsaki
povprečni osebi jasno, da pomenijo konkurenčno prednost in da bi sporočanje
neupravičeni osebi škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju. Vrednost podatkov
je za ZRe SAZU izjemno visoka. Zato od ministrstva pričakUje , da bo upošteval
navedeno in bo prosilcu posredoval le dokumente, ki nimajo oznake poslovne tajnosti
in so že javno objavljeni. Meni namreč , da ima prosilec dostop do vseh potrebnih in
javno objavljenih podatkov iz vseh objavljenih projektov.
ZRe SAZU še dodaja, da vse dokumente, ki so označeni kot poslovna skrivnost, iz
previdnosti označuje tudi z avtorsko varovano pravico.
Ministrstvo v zvezi s priglašeno poslovno skrivnostjo ugotavlja, da 2. točka prvega
odstavka 6. člena ZDIJZ določa , da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane
informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. ZDIJZ tako napoti na uporabo Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, !ol. 42/06, s sprem. in dop., v nadaljevanju
ZGD-1), ki v prvem odstavku 39. člena določa, da je poslovna skrivnost opredeljena
kot podatek, ki ga določi družba s pisnim sklepom, s katerim morajo biti seznanjeni
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družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno
skrivnost (ti. subjektivni kriterij poslovne skrivnosti). Po drugem odstavku se za
poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, ki kot taki niso določeni s sklepom družbe, pa je
očitno , da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (U
objektivni kriterij poslovne skrivnosti). PO določbi tretjega odstavka se za poslovno
skrivnost ne morejo določi ti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvi zakona
ali dobrih poslovnih običajev . Ministrstvo v zvezi s tem uvodoma ugotavlja, da je ZOIJZ
očitno napotil zgolj na splošno definicijo poslovne skrivnosti, ne pa tudi na nosilce po
ZGD-1 . Glede na to, da pojem poslovne skrivnosti vsebuje podatke z določeno
poslovno vrednostjO, ki predstavljajo konkurenčno prednost podjetja na trgu, je
potrebno v konkretnem primeru najprej ugotoviti, ali se lahko na izjemo poslovne
skrivnosti sklicuje tudi javni (raziskovalni) zavod . Informacijski pooblaščenec je že v več
svojih odločbah zavzel stališče , da je potrebno ureditev poslovne skrivnosti v ZGO-1
razlagati

~ir~e

(tako na primer

odločba

IP 090-9412012111).

Mogoče

je

namreč ,

da tudi

drugi pravni subjekti, ne le gospodarske družbe, nastopajo na trgu v konkurenčnih
razmerah. Nemožnost zavarovanja pomembnih podatkov takšnih oseb bi poslabšala
njihov položaj v tekmovanju z drugimi subjekti na istem trgu. Tako imajo lahko tudi
subjekti, ki se v pretežnem delu sploh ne ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
poslovne skrivnosti. Statusna oblika subjekta varstva torej nimam nikakršnega vpliva
na obstOj poslovne skrivnosti in zato subjekti varstva niso le gospodarske družbe,
ampak vse oblike združevanja z namenom organiziranega nastopanja na trgu zaradi
pridobivanja dobička . Sem sodijo na primer tudi javni zavodi v delu tržne dejavnosti.
Ob tem pa se je praksa Informacijskega pooblaščena opredelila tudi do tega , da se
poslovna skrivnost, če so za to izpolnjeni pogoji, lahko razteza tudi na podatke, ki so
sicer v zvezi z javno službo, če hkrati ne predstavljajo podatka o porabi javnih
sredstev. Dejstvo izvajanja javne službe samo po sebi ne UČinkuje v nezdružljivosti s
pojmom poslovne skrivnosti in pojem javna služba ne implicira nujno tudi javnosti vseh
podatkov in okvira te dejavnost (tako na primer odločba IP 090-2612012110).

Potrebno je pojasniti, da gre na področju raziskovalne dejavnosti za dokaj specifičen
sistem izvajanja in financiranja javnih raziskovalnih zavodov. Zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. list RS , 22106-UPB1 , 61106-ZDru-1, 112107, 9111 , 57112-ZPDP1A, v nadaljevanju: ZRRO) v 5. členu določa , da javno službo na področju raziskovalne
in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v
javnih raziskovalnih zavodih, na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika
Slovenija ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih
osebah zasebnega in javnega prava; programsko financiranje je financiranje
programov javne službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih
programov. V 6. členu določa , da raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo
raziskovalne organizacije v obliki programov in projektov ter zasebni raziskovalci v
obliki prOjektov, ki izhajajo iz Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, v 32.
členu pa še, da je javni raziskovalni zavod zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija ali
druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe po tem
zakonu. Na podlagi 43. čle na ZRRO je določitev podrobnejše organizacije upravljanja z
javnimi sredstvi za raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologije. pogojev in meril,
postopkov izbora, financiranja , spremljanja in nadziranja izvajanja programov in
prOjektov, v pristojnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju:
AR RS) , ki način financiranja javne službe oziroma javnih raziskovalnih zavodov ureja v
Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Ur. list RS , št. 4111 , 72111 , 45/12, 96113, 100113) in Pravilniku
o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravlj'ajo raziskovalno dejavnost (Ur. list
RS , ~t. 4111 , 40111 , 40113), upo~tevaje tudi določbe Uredbe o nonm.tivnih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna
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Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 103/11 , 56/12 ). Povzeto iz navedenih predpisov
javni raziskovalni zavodi sredstva iz državnega proračuna pridobivajo iz naslova
infrastrukturnih obveznosti (sem sodijo ustanoviteljske obveznosti, to so sredstva za
vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme, stroški upravljanja in vodenja ter
fiksni stroški delovanja, in povračila sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkov, opredeljenih v veljavnih predpisih, kot so regres, prevozni stroški in
podobno) ter iz naslova programov in projektov, ki so izbrani na javnih razpisih za
sofinanciranje, ki jih objavlja ARRS (ARRS na podlagi postopkov razpisov in pozivov
financira raziskovalne programe, temeljne , aplikativne in podoktorske raziskovalne
projekte, mento~e oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah, mednarodno znanstveno sodelovanje, uveljavljene raziskovalce iz tujine
in podporne dejavnosti). Iz navedenega tako sledi, da so javni raziskovalni zavodi pri
pridobivanju sredstev iz državnega proračuna (tudi za izvajanje javne službe), v
pretežnem delu odvisni od uspešnosti svojih prijav raziskovalnih programov in
projektov na javnih razpisih ARRS . Ker gre pri razpisih za omejena sredstva in tako za
konkuriranje ne le med javnimi raziskovalnimi zavodi, ampak tudi z drugimi izvajalci
raziskovalne dejavnosti (raziskovalne organizacije), je po presoji ministrstva
utemeljeno govoriti, da tudi javni raziskovalni zavodi delujejo konkurenčno in imajo v
tem obsegu lahko utemeljen interes varovati določeno svoje znanje, podatke, projekte
in podobne informacije kot poslovno skrivnost.

Glede na zaključek , da tudi javni raziskovalni zavod lahko uveljavlja varstvo poslovne
skrivnosti, je ministrstvo v nadaljevanju presojalo, ali so v konkretnem primeru
izpolnjeni pogoji, ki jih za poslovno skrivnost določata 39. in 40. člen ZGO-1 . ZGO-1 v
39. členu razlikuje med poslovno skrivnostjo po subjektivnem kriteriju (prvi odstavek
39. člena ZGO-1) in poslovno skrivnostjo po objektivnem kriteriju (drugi odstavek 39.
člena ZGO-1). Ministrstvo sicer ugotavlja, da noben izmed zahtevanih dokumentov
nima oznake poslovna skrivnost, da pa je ZRe SAZU predložil sklep o določitvi
poslovne skrivnosti, sklicujoč se na prvi odstavek 39. člena ZGO-1 . Glede na to je
ministrstvo najprej presojalo, ali je izpolnjen subjektivni kriterij poslovne skrivnosti. Prvi
odstavek 39. člena ZGD-1 določa , da je poslovna skrivnost podatek, ki ga določi
družba s pisnim sklepom, v 40. členu pa ZGD-1 določa , da s pisnim sklepom iz prvega
odstavka prejšnjega člena družba določi način varovanja poslovne skrivnosti in
odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Na podlagi 39. in 40. člena
ZGO-1 mora biti tako za izpolnitev subjektivnega kriterija poslovne skrivnosti podana
izrecna odredba o tem , kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost (v splošnem ali
posamičnem aktu), odredba mora biti pisna, z njo morajo biti seznanjene osebe, ki so
dolžne varovati podatke, vsebovati pa mora tudi podatke o tem , na kakšen način naj bi
družba (smiselno zavod) poslovno skrivnost varovala . Ministrstvo ugotavlja, da je sklep
direkto~a ZRe SAZU z dne 3. 5. 2011 sprejet na podlagi 55. člena Statuta ZRe SAZU,
ki za poslovno tajnost ZRe SAZU določa tiste podatke, informacije, dokumente,
računalniško programsko opremo, ki so posebej opredeljeni kot poslovna skrivnost, kar
lahko opredeli zakon, podzakonski akt, splošni akt ZRe SAZU ali pogodba,
posamezne podatke, informacije ali dokumente pa lahko za tajne opredeli tudi upravni
odbor, znanstveni svet in direktor v okviru svojih pooblastil. Sklep je bil sprejet v pisni
obliki, sprejet je bil že maja 2011 , vsebino poslovne skrivnosti pa glede na predpisano
vsebino programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov opredeljuje dovolj določno
in konkretno. ZRe SAZU je tudi pojasnil, da so podatki, opredeljeni kot poslovna
skrivnost, znani le krogu ljudi znotraj ZRe SAZU, ki so z njimi neposredno delali in so
zavezani k varovanju poslovne skrivnosti na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (12.
člen) , Zakona o delovnih razme~ih (36. člen ZDR oz. 38. člen ZDR-1), Statuta ZRe
SAZU ter vsakokratne pogodbe o zaposlitvi, v kateri je opredeljeno, kdaj posamezni
podatki štejejo za poslovno skrivnost, in dolžnost zaposlenih, da te podatke ustrezno
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varuJeJo . Kršitev določb pogodbe o zaposlitvi pa je lahko razlog za prenehanje
delovnega razme~a in za odškodninsko odgovornost delavca. Prav tako je ZRe SAZU
pojasnil, da so bili z navedenim sklepom, ki je bil skupaj s spremnim dopisom objavljen
na oglasni deski ZRC SAZU, seznanjeni vsi zaposleni in ob tem še posebej opozorjeni,
da so vse podatke, ki so označeni kot poslovna tajnost in so jim bili zaupani ali so se z
njimi seznanili na drug na č in , ter podatke, za katere je očitno , da bi nastala občutna
škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba , dolžni varovati do javne objave s
strani ZRC SAZU. Upoštevaje navedeno je ministrstvo štelo, da sklep predstavlja
ustrezen način varovanja določenih podatkov kot poslovne skrivnosti po
subjektivnem kriteriju skladno s prvim odstavkom 39. člena ZGD-1. Za opredelitev
poslovne skrivnosti po subjektivnem kriteriju ni pomembno, kakšen pomen imajo ti
podatki objektivno za zavod , temveč zgolj subjektivna odločitev zavoda, da hoče
zavarovati določen podatek kot poslovno skrivnost. Tako lahko kot poslovno skrivnost
razglasi tudi podatke, ki sami po sebi ne bi pomenili poslovne skrivnosti po objeklivnem
kriteriju . Zavod sam s svojim aktom in s svojo voljo označi določen podatek kot zaupen
in prepove njegovo neupravi čeno sporočanje . Ker je torej ministrstvo podatke iz
programov dela in finančn i h načrtov ZRe SAZU v delih, za katere tako določa sklep
direktorja, priznalo kot poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju , ni posebej
presojalo in se opredelilo do tega, ali razkritje teh podatkov zavodu res lahko poslabša
konkurenčni položaj, ali gre torej za podatke, za katere je očitno , da bi nastala občutna
škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektivni kriterij), na kar se sicer
ZRe SAZU prav lako sklicuje.
Ne glede na ugotovljen obstoj poslovne skrivnosti pa je potrebno upoštevati tudi tretji
odstavek 39. člena ZGD-1, ki določa , da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti
podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o krŠitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
Gre za absolutno javne podatke, tj . podatke, na katerih razkritje volja »prizadetega «
subjekta nima vpliva . Primer absolutno javnih podatkov predvideva tretji odstavek 6.
člena ZDIJZ, ki dopušča in hkrati zapoveduje, da se ne glede na obstOj izjeme varstva
poslovne skrivnosti dostop do zahtevanih dokumentov dovoli, če gre za podatke o
porabi javnih sredstev. Ministrstvo je zato presojalo tudi, ali so vsebine, ki jih je
ZRe SAZU označil kot poslovno skrivnost, morebiti podatki o porabi javnih
sredstev. Do pojma javnih sredstev se je praksa Informacijskega pooblaščenca že
opredelila (na primer v odločbi št. 090-234/2011 / 10) , pri čemer v konkrelnem primeru
po presoji ministrstva ni sporno, da je program dela in finančni načrt dokument, ki
vsebuje tudi podatke o porabi javnih sredstev, saj v skladu z j avnofinančnimi predpisi
ureja med drugim navedbo letnih ciljev javnega zavoda s finančnimi kazalci , s katerimi
se merijo zastavljeni cilji , izhodišča in kazalci , na katerih temeljijo izračuni in ocene
potrebnih sredstev, načrt prihodkov in odhodkov javnega zavoda in podobno.
Vprašanje pa je, ali so vsa poglavja oziroma vsebine iz vsakoletnega programa dela in
finančnega načrta hkrati tudi podatki o porabi javnih sredstev. Ministrstvo je za presojo
tega vprašanja v nadaljevanju ločeno obravnavalo programe dela in finančne načrte
2008-2012 ter program dela in finančni načrt za 2013, glede na to, da za slednjega
sklep širše določa poslovno skrivnost.
ZRe SAZU kot poslovno skrivnost v programih dela in finančnih načrtih za obdobje
od 2008-2012 uveljavlja opis programov in projektov, in sicer pri vsakem programu in
projektu samo vsebino raziskovalnega dela, pri čemer ne razlikuje med programi in
projekti iz naslova javne službe in projekti iz naslova tržne dejavnosti. Po pregledu
zahtevanih dokumentov ministrstvo ugotavlja, da je pri opisih programov in projektov
naveden naslov programa oz. projekta, oznaka programa oz. projekta, čas trajanja ,
financer, vodja programa oz. projekta in vsebina raziskovalnega dela. Vsebina
raziskovalnega dela, kar je po sklepu ZRe SAZU poslovna skrivnost, zajema na primer
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predstavitev aktivnosti v zvezi z izvedbo programa oz. projekta, smeri poteka raziskav,
obseg raziskav, predstavitev raziskovalnih metod, nadaljnje delo v zvezi z vsebino
programa oz. projekta.
Glede projektov, ki se izvajajo v okviru tržne dejavnosti in niso (so)financirani iz javnih
sredstev, je po mnenju ministrstva varstvo poslovne skrivnosti v delu opisa vsebine
raziskovalnega dela utemeljeno in uporaba tretjega odstavka 6. člena ZOIJZ ne pride v
po~tev . Glede programov in projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev, pa je
potrebno za presojo, ali vsebina raziskovalnega dela predstavlja podatek o porabi
javnih sredstev, upoMevati določbe področne zakonodaje o javnosti rezultatov
raziskovalne dejavnosti, financirane iz javnih sredstev. Tako četrti odstavek 2. člena
ZR RO določa , da so rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirani iz
državnega proračuna , javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo
intelektualne lastnine in varstvo avtorskih pravic ter varstvo podatkov. Podrobnej~e
določbe o javnosti rezultatov vsebuje Pravilnik o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki v poglavju F.
OBVESCANJE JAVNOST/IN UPORABNIKOV med drugim določa, da ARRS na svoji
spletni strani objavlja vse podatke o financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti
ron-line " bela knjiga). Podatki so razvr§~eni po programskih vsebinah, znanstvenih
vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (RO, zasebni raziskovalci), tipih izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (javni, visoko§olski, poslovni, zasebni-nepridobitni sektor,
tujina, drugo) in vodjih raziskovalne dejavnosti, ki so na podlagi razpisov prejemniki
javnih sredstev. Nadalje določa , da je ARRS skupaj z raziskovalci dolžna poskrbeti za
sprotni vnos podatkov v javno dostopni znanstveno predstavitveni sistem Sicns, ki med
drugim vsebuje znanstveno relevantne dosežke, družbeno-ekonomsko relevantne
dosežke izvajalcev raziskovalne dejavnosti, raziskovalnih skupin, raziskovalnih
projektov in raziskovalcev in povezave z mednarodnimi indeksi (IS/, eSA .. .) in bazami
podatkov, tudi takimi, ki omogočajo dostopnost celotnih besedil raziskovalnih
rezultatov. Vpogled v dodeljena sredstva omogoča On-line poročilo o financiranju. To
je informacijsko orodje, ki omogoca vpogled v tekoče financiranje raziskovalnega dela,
ki ga financira agencija. On-line dostop do podatkov o finančnih transakcijah omogoča
raziskovalcem in drugim zainteresiranim vpogled v finančne transakcije agencije z RO
in raziskovalci. Upoštevaje navedeno so tako na spletni strani ARRS oz. Sicris
objavljeni vsi podatki, ki v zvezi s financiranjem raziskovalnih programov in projektov
pomenijo podatke o porabi javnih sredstev. Tako so na primer v bazi Sicris za
posamezni program oziroma projekt, ki ga izvaja ZRC SAZU, objavljeni naslednji
relevantni podatki: ~ifra, naziv, trajanje, bibliografija programske skupine, poročilo ,
predstavitev programske skupine in oprema. V okviru poročila je podan opis programa
(povzetek, pomen za razvoj znanosti, pomen za razvoj Slovenije), najpomembnejši
znanstveni rezultati in najpomembnej~i družbeno-ekonomsko in kulturno relevantni
rezultati. Povzetek opisa programa, ki je objavljen na spletni strani Sicris, ima tako po
mnenju ministrstva vse potrebne informacije, ki zadostijo zakonski zahtevi o javnosti
rezultatov raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirane iz državnega proračuna .
Podatke pa javni raziskovalni zavodi objavljajo v sodelovanju z ARRS na način , ki je
predpisan s pravilnikom. Tudi 54. člen Statuta ZRC SAZU določa , da ZRC SAZU
javnost obvešča o svojem delu, tako da objavlja raziskovalni program, rezultate
raziskovalnega dela in letna poročila O delu in porabljenih sredstvih, kar so po presoji
ministrstva vse podatki, objavljeni na spletni strani ARRS . Iz vsega navedenega sledi,
da podatki, ki niso objavljeni v bazah oz. na spletnih straneh ARRS, niso podatki, ki bi
bili zaradi transparentne porabe javnih sredstev prosto dostopni javnosti. Po
eksemplifikativni primerjavi povzetkov opisov programov, ki so objavljeni v bazi Sicris, z
vsebino raziskovalnega dela, ki je navedena pri opisih programov in projektov v
programih dela in finančnih poročilih ZRC SAZU, ministrstvo ugotavlja, da gre v
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splošnem za podobne, vendar pa ne za identične opise. Nenazadnje je tudi namen
drugačen - v prvem primeru gre za informacijo o raziskovalnih rezultatih programa oz.
projekta, v drugem primeru pa za vsebinsko predstavitev načrtovanih raziskovalnih
aktivnosti zavoda. Glede na navedeno po presoji ministrstva ni mogoče potrditi, da
vsebine raziskovalnega dela pri opisih programov in projektov v programih dela in
finančnih poročilih ZRe SAZU predstavljajo podatke o porabi javnih sredstev po tretjem
odstavku 6. člena ZDIJZ. Podatki o porabi javnih sredstev so, kot že pojasnjeno,
objavljeni na spletni strani ARRS, opisi v programih dela in finančnih načrtih pa
vsebujejo širše oziroma na drugačen način podane informacije, namenjene
načrtovanju dela zavoda , ki kot take niso javno objavljene. Ministrstvo še dodaja, da
navedeno velja tako za raziskovalne programe in projekte, kot za infrastrukturne
programe.
Ker torej po presoji ministrstva pri opisih vsebine raziskovalnega dela oziroma
infrastrukturnega programa v programih dela ne gre za podatke o porabi javnih
sredstev, se veljavnost obravnavanega sklepa o poslovni skrivnosti prizna glede
vseh podatkov, ki jih ZRe SAZU določa kot poslovno skrivnost v programih dela
in finančnih načrtih za obdobje 2008-2012. Za razkritje vsebine raziskovalnega dela
pri opisih programov in projektov tako ni pravne podlage in je v tem delu potrebno
uporabiti določbo 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (izjema varstva poslovne
skrivnosti) v povezavi s 7. členom ZDIJZ (delni dostop). 7. člen ZDIJZ namreč določa ,
da če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prejšnjega člena in jih je
mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena
oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino
preostalega dela dokumenta. Na podlagi navedenega je ministrstvo odločilo, da se
zavrne zahteva prosilca v tistih delih programov dela in poslovnih poročil za Jeta
od 2008 do 2012, ki opredeljujejo vsebino raziskovalnega dela pri raziskovalnih
programih in projektih ter vsebino infrastrukturnega programa, kot to izhaja iz
Izreka odločbe.
V Programu dela in finančnem načrtu 2013 (v nadaljevanju: PO 2013) pa ZRC
SAZU kot poslovno skrivnost poleg trajne poslovne skrivnosti, ki se nanaša na opise
programov in projektov, konkretno na vsebino raziskovalnega dela v poglavju 1.7. al,
uveljavlja tudi podatke, ki so določeni kot začasna poslovna skrivnost do sprejema
poslovnega poro či la za isto leto na Upravnem odboru ZRC SAZU (v skladu z Zakonom
o javnih financah je to do konca februarja 2014), in sicer:
- poglavje 1.6 Izhodi~ta in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih
sredstev,
- poglavje 1.7 b) Na črt investicij za leto 2013,
- poglavje 1.7 c) Kadrovski načrt (ministrstvo na tem mestu pojasnJuJe, da v
pregledniCi, ki je priložena sklepu o poslovni skrivnosti kot njegova konkretizacija,
kadrovski načrt ni naveden kot poslovna skrivnost, vendar ga ministrstvo obravnava
kot poslovno skrivnost neposredno na podlagi določb sklepa),
- poglavje 1.7 d) Na črt ravnanja s stvamim premolenjem,
- poglavje 2.7 Obraz/olitev finančnega načrta .
V zvezi z vprašanjem, ali so v teh delih dokumentov tudi podatki o porabi javnih
sredstev (tretji odstavek 6. člena ZDIJZ), je glede vsebine raziskovalnega dela pri
vsakem programu in projektu v poglavju 1.7 a) ministrstvo že utemeljila, da te vsebine
ne predstavljajo podatkov o porabi javnih sredstev in da za razkritje vsebine
raziskovalnega dela pri opisih programov in projektov glede na predložen sklep o
poslovni skrivnosti ni pravne podlage. Zahteva prosilca se tako zavrne tudi v tistih
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delih PD 201 3, ki opredelj ujejo vsebino raziskovalnega dela, kot to izhaja iz
izreka odloč be.
Glede poglavij, ki so določena kot začasn a poslovna skrivnost, pa je ministrstvo po
proučitvi dokumentov ugotovila naslednje:
Kot že pojasnjeno, je ZRe SAZU javni raziskovalni zavod in kot tak posredni
proračunski uporabnik s področja dela ministrstva . Pri pripravi in sprejemanju
programa dela in finančnega načrta so javni raziskovalni zavodi vezani na 26. člen
Zakona o javnih financah, 48. člen Zakona o izvrševanju proraču n ov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), Navodilo o pripravi finančnih načrtov
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in Uredbo o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega pro računa .
Navedeni predpisi za vse posredne proračunske uporabnike predpisuje vsebino
programa dela in finančnega načrta , h kateremu mora zaradi nadzora nad načrtovano
porabo javnih sredstev soglasje podati tudi pristojni neposredni proračunski uporabnik
(ministrstvo). 48. člen ZIPRS 1314 tako med drugim določa , da mora predstojnik
neposrednega uporabnika proračuna države ali občine posrednim uporabnikom
proračuna iz svoje pristojnosti posredovali izhodi~ča za pripravo finančnih načrtov
posrednih uporabnikov. Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih
uporabnikov, ki se pretežno financirajo iz proračuna države, morajo biti usklajena s
pretežnim financerjem posrednega uporabnika in z ministrstvom, pristojnim za finance
ter posredovana posrednim uporabnikom proračuna v 15 dneh po objavi tega zakona v
Uradnem listu Republike Slovenije. Predstojnik posrednega uporabnika proračuna
mora svoj finančni načrt pripraviti skladno z izhodi§či iz drugega odstavka tega člena .
Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo posredni uporabniki
drtavnega oziroma aMinskih proratunov, posredni uporabniki, ki se financirajo iz
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tisti posredni uporabniki proračunov
občin, ki se financirajo ali sofinancirajo iz državnega proračuna, posredovati sprejete
finančne načrte v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 60 dneh po prejemu
izhodi~č iz drugega odstavka tega člena . Minister je z dopisom št. 0140-15/201317 z
dne 11. 9. 2013 in dopisom št. 0140-15/2013/8 z dne 30. 10. 2013 v skladu z
navedenim ZRC SAZU posredoval izhodišča oziroma navodila za pripravo Progama
dela in finančnega načrta za leto 2013. V skladu z izhodišči so morali javni raziskovalni
zavodi pri pripravi programa dela in finančnega načrta upoštevati v izhodiščih
predpisano višino tekočih transferov in stroškov dela za izvajanje javne službe, pa tudi
sklep Vlade RS, ki določa znižanje števila zaposlenih. Ministrstvo je k PO 2013 dne 12.
12.2013 podalo soglasje, saj je ugotovilo, da so bila izhodišča ustrezno upoštevana in
da bo cilj , določen s sklepom Vlade RS, realiziran .
Glede na navedeno je tako Program dela in finančni načrt brez dvoma dokument, ki
vsebuje podatke o porabi javnih sredstev. Med poglavja, ki prikazujejo podatke o
porabi javnih sredstev, po presoji ministrstvo sodi tudi poglavje v programu dela, ki
predstavlja izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih
sredstev, kot tudi poglavja v finančnem načrtu , ki prikazujejo načrt investicij, kadrovski
načrt , načrt ravnanja s stvarnim premoženjem ter poglavje z obrazloŽitvijo finančn ega
načrta . Vse to so namreč vsebine, ki so morale biti pripravljene skladno z izhodišči , ki
jih je ministrstvo na podlagi ZIPRS1314 presajaia pred podajo soglaSja, in ki so hkrati
podlaga za financiranje. Poglavja vključujejo informacije, kot so načrtovana sredstva za
pl a če, delovno uspešnost, povečan obseg dela in druge pravice iz delovnega razme~a ,
načrtovane investicije, viri in višina financiranja investicij, število za poslenih,
načrtovane zaposlitve, prekinitve delovnega razme~a po ZUJF, nač rt pridobivanja in
najema nepremičnega in premičnega premoženja s predvidenimi sredstvi in
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ekonomsko utemeljenostja, obrazložitev načrta prihodkov in dohodkov po načelu
denarnega toka , po načelu nastanka poslovnega dogodka in po vrstah dejavnosti.
Ker so torej v teh poglavjih PD 2013, ki jih sicer ZRe SAZU opredeljuje kot
poslovno skrivnost, podatki o porabi javnih sredstev, je ministrstvo na podlagi
tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ kljub določbi sklepa o poslovni skrivnosti
odločilo, da SO podatki iz poglavij 1.6, 1.7 bl. c}, d) in 2.7. v PD 2013 infonnacija
javnega značaja in se zato lahko posredujejo prosilcu.

2, Avtorsko delo v programih dela in

finan č nih na črt i h

2008-2013

ZRe SAZU poleg poslovne skrivnosti za vsebine , na katere se nanaša sklep o poslovni
skrivnosti, iz previdnosti uveljavlja tudi varstvo avtorskih pravic.
Ministrstvo iz razloga, ker je zahtevo prosilca delno zavrnilo že zaradi varstva poslovne
skrivnosti, pri opisih vsebin raziskovalnega dela ni posebej odločalo o utemeljenosti
zahteve za varstvo avtorskega dela, ki sicer po ZDIJZ uživa varstvo na podlagi
drugega odstavka 25. člena , če so izpolnjene predpostavke za avtorsko delo po
Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS , št. 16107- UPB3 in spremembe, v
nadaljevanju: ZASP).
V delu dokumentov, ki jih ministrstvo ni štelo kot poslovno skrivnost (poglavja v PD
2013 Izhodi$ta in kazalci, na katerih temeljijo izrat uni in ocene potrebnih sredstev,
Natrl investicij za leto 2013, Kadrovski natrt, Natrt ravnanja s stvamim premotenjem,
Obraz/otitev finant nega natrla) pa ministrstvo pouda~a , da je v skladu s 5. členom
ZASP avtorsko delo individualna intelektualna slvaritev s področja knj iževnosli.
znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena, če ni v ZASP drugače
določeno . Iz navedene definiCije in obstoječe sodne prakse ter pravne teorije izhaja pet
predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da se posamezno delo šteje za avtorsko delo po
ZASP, in sicer so to individualnost , intelektualnost oz. duhovnost, stvaritev, področje
ustvarjalnosti in izraženost. Kriterij stvaritve pomeni, da gre za delo, ki ga je ustvaril
č l ovek (in ne npr. ra č una l nik ) , kriterij izraženosti, da je delo izraženo v zunanjem svetu
(npr. da je napisano na papir), kriterij področja ustvarjalnosti, da gre za delo, ki pripada
eni izmed treh kategorij - znanost, književnost ali umetnost. Kriterij duhovnosti pomeni,
da gre za delo človekovega duha, da se torej z njim izražajo misli, občutki ipd. avto~a .
Bistveno je, da gre za delo posameznikovega intelekta (duha) in ne toliko fizičnega
dela. Intelektualnost avtorskega dela pa opozarja na to , da gre pri avtorskem delu za
ti. nematerialno dobrino, ki se razlikuje od njegovih nosilcev (npr. pap i ~a) .
Individualnost dela predstavlja značilnost , ki avtorsko delo l očuj e od ostalih, avtorsko
nevarovanih del , od drugih avtorsko varovanih del in hkrati od umetniške in kulturne
dediščine , ki je last širše javnosti. Gre za zahtevo po tem , da ima delo vsaj še toliko
izvirnih potez, da se ga še lahko uvršča med avtorska dela. (;e torej avtor neodvisno
od nekega drugega dela, ustvari svoje delo z individualnimi potezami, torej brez
posnemanja oz. neposrednega prevzemanja iz drugega dela, je izpolnjena
predpostavka individualnosti dela. V kolikor torej posamezno delo izpolnjuje navedene
predpostavke, se šteje, da gre za avtorsko delo. Ministrstvo ugotavlja, da ZRe SAZU z
n i čemer ni konkretiziral oziroma utemeljil navedenih elementov avtorskega dela,
čeprav je bil k temu izrecno pozvan. Ob tem pa tudi meni, da za izpolnitev predpostavk
avtorskega dela ni izpolnjen vsaj kriterij ustvarjalnosti, saj pri dokumentu, ki opisuje
načrt financiranja in delovanja zavoda , še posebej ob dejstvu, da njegove sestavine
določajo predpisi, po presoji ministrstva ne gre za delo s področja znanosti,
književnosti ali umetnosti.
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Glede na navedeno je ministrstvo z a ključi l o, da se dokumenti, v delih, ki niso poslovna
skrivnost, lahko posredujejo prosilcu, saj v teh delih ne gre za varovano avtorsko delo.

3. Druge izjeme
Ministrstvo pri pregledu zahtevanih dokumentov ni ugotovilo obstoj a podatkov, ki bi
predstavljali katero od drugih izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja
po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.
Na podlagi 26. člena , v povezavi s 6. in 7.
kot izhaja iz izreka te od l očbe .

členom

ZDIJZ, je tako ministrstvo

odločilo ,

III.

,•

Glede na 1. točko izreka, ki določa , v katerem delu se zahteva prosilca za
posredovanje informacij javnega značaja zavrne, je v 2. točki do l očeno , da se v
ostalem delu zahtevi prosilca ugodi. Ugodi se torej zahtevi za posredovanje:
- poslovnega in finan č nega porOČ ila ZRe SAZU za leta od 2008 do 2012,
- polletnega po ro č ila ZRe SAZU za leto 2013,
- Programa dela in finan č nega na č rta 2008, razen opisa vsebine raziskovalnega
dela pri programih in projektih v poglavju 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 ter poglavja 1.3.5,
- Programa dela in finančnega načrta 2009, razen opisa vsebine raziskovalnega
dela pri programih in projektih v poglavju 1.6 al,
- Programa dela in finan č nega načrta 2010, razen opisa vsebine raziskovalnega
dela pri programih in projektih v poglavju 1.6 al,
- Programa dela in fi nančnega načrta 201 1/2012, razen opisa vsebine
raziskovalnega dela pri programih in projektih v poglavju 1.7 a)
- Rebalansa programa dela in finan č nega na č rta 2012, razen opisa vsebine
raziskovalnega dela pri programih in projektih v poglavj u 1.7 al.
- Programa dela in finančnega načrta 2013, razen opisa vsebine raziskovalnega
dela pri programih in projektih v poglavju 1.7. al.

IV.
Na podlagi 118. člena ZUP organ v odločbi odloči o stroških postopka, kdo trpi stroške
postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba plačati . Če organ ne
odloči o stroških v odločbi , mora v odločbi navesti, da bo o stroških izdal poseben
sklep. Skladno z navedenim bo o stroških postopka, ki se zara čunajo na podlagi
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega zn a čaja (Ur. list RS, :št.
76/05, 119/07 in 95/11) in Stroškovnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z
dne 5. 9. 2012, odl oče n o posebej.
Ta odločba je po trideseti točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS , št.
106/10 - uradno prečiščeno besedilo in 88110) takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu :
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri od l oča Informacijski poo bl aščen ec .
Pritožba se vloži v 15 dneh od vroči tve te odloč be , pisno neposredno aH pripo ročeno
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po pošti ali se da ustno na zapisnik pri Ministrstvu za izobraževanje , znanost in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
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Vro čiti :
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Simon Krek , Partizanska cesta 5, 4220 ~kofja Loka,
ZRe SAZU , Novi trg 2, 1000 Ljubljana
zbirka dokumentarnega gradiva.
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