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Pojasnilo k proaktivni objavi po 6.a členu ZDIJZ

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju ministrstvo) smo dne 17.12.2014 prejeli dopis z
vprašanjem glede pojasnila k proaktivni objavi po 6.a členu Zakona 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). 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.
Ko gre za primer, da ob podpisu pogodbe/naročilnice pogodbena vrednost ali višina
posameznih izplačil ni znana, to pomeni, da dejansko z informacijo o pogodbeni vrednosti
oziroma o višini izplačil zavezanec še ne razpolaga oziroma ne gre za informacijo javnega
značaja s katero bi v skladu s 4. členom ZDIJZ zavezanec razpolagal. Podatek o pogodbeni
vrednosti kot o višini posameznih izplačil, se izpolni, ko zavezanec z njim razpolaga. Iz določbe
prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, izhaja, da informacijo javnega
značaja lahko predstavlja le dokument, ki že obstaja. Torej dokument, ki ga je organ v okviru
svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot
»kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so dolžni objaviti le že
obstoječe informacije in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti
dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.
Pri plačilu v enkratnem znesku se izpolni pogodbena vrednost, ko zavezani organ razpolaga z
informacijo. Pri višini posameznih izplačil pa se vpiše dejansko izplačilo/a. V vsakem primeru se
izpolnjuje tako pogodbena vrednost, kot višina posameznih izplačil (eno ali več).
Na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ ob upoštevanju prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ je
datuma posameznega izplačila podatek, ki je neposredno povezan z »datumom in trajanjem
posla«. Še posebej je to pomembno pri poslih, pri katerih natančna pogodbena vrednost ob
sklenitvi ni znana oziroma v primeru, da gre za neko pavšalno pogodbo. Datum izplačila se kot
informacija javnega značaja navede, ko organ zavezanec z njim razpolaga (po izplačilu).

ZDIJZ ne govori posebej o DDV. Predlagamo, da ob tabeli z zneski pogodb zapišete, ali gre za
zneske z/brez DDV.
ZDIJZ ne določa, koliko časa naj bi bili podatki za posamezen pravni posel objavljeni. Izhodišče
ministrstva, kot pripravljavca ZDIJZ, je bilo oprto na priporočilo Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb, ki je pri tovrstnih podatkih priporočala , da so osnovni podatki iz tovrstnih
pogodb objavljeni na spletu za dobo minimalno 3 let.

Več informacij na temo proaktivne objave najdete na spletnih straneh MJU (Podnaslov 1
Brošura ZDIJZ-C).

S spoštovanjem,
Pripravil/a:
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http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacije_javnega_znacaja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javn
ega_znacaja/aktualno/

