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Pojasnilo k proaktivni objavi informacij javnega značaja

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju ministrstvo) smo dne 3.2.2015 prejeli dopis z
vprašanjem glede pojasnila k proaktivni objavi informacij javnega značaja. Kot ministrstvo
pristojno za področje dostopa do informacij javnega značaja, vam v nadaljevanju v skladu z
določbo 2. točke drugega odstavka 32. člena ZDIJZ posredujemo naše mnenje.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju ZDIJZ) v dvanajstem odstavku 10. a
člena ZDIJZ določa, da poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
posreduje v svetovni splet, preko objave na svojih spletnih straneh, tudi informacije javnega
značaja v zvezi z zastopniki tega poslovnega subjekta, člani poslovodnega organa, organa
upravljanja ali člana nadzornega organa iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, ki se
nanašajo na vrsto zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, organu
upravljanja ali nadzornem organu in informacijo o višini prejemkov in bonitet te osebe, in sicer:
osebno ime, dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter
skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.
Posamezniki, ki zasedajo vodilna mesta v pravnih osebah pod prevladujočim vplivom Republike
Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in/ali drugih oseb javnega prava, lahko utemeljeno
pričakujejo zmanjšanje njihove zasebnosti v delu, ki zadeva določene podatke, ki so
neposredno povezani z opravljanjem funkcije v poslovnem subjektu pod prevladujočim vplivom
oseb javnega prava. Gre namreč za posameznike, ki zasedajo najpomembnejša delovna mesta
v poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in upravljajo s
premoženjem in finančnimi sredstvi, ki so vsaj posredno v lasti države oziroma drugih oseb
javnega prava, zato gre vsekakor za posameznike, ki so za slovensko javnost, prav zaradi

svojega položaja, pomembni in jih je v tem kontekstu ni mogoče opredeliti kot običajne
posameznike temveč gre, vsaj v določeni meri, za javne osebnosti. Kar zadeva časovno
komponento seznanitve z informacijo se ta nanaša na »aktualne« vodstvene osebe, torej ZDIJZ
predstavlja podlago za objavo prejemkov aktualnih vodstvenih oseb.
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