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Številka: 0902-16/2016/2 
Datum: 15.9.2016 
 

KAMPUS 
Socialni inkubator Študentski kampus –  
socialno podjetje 
Pivovarniška ulica 6 
 
1000 Ljubljana 

 
 
Zadeva:  Poziv za dostavo dokumentov v zadevi reševanja pritožbe po Zakonu o dostopu do 

informacij javnega značaja 
 
Zveza: Vaša odločba z dne 26. 2. 2016 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) obravnava pritožbo Jureta Novaka, Zabrdje 3, 8233 Mirna (v 
nadaljevanju prosilec), zoper vašo odločbo z dne 26. 2. 2016, v zvezi z njegovo zahtevo za dostop do informacij 
javnega značaja z dne 26. 1. 2016.  
 
Kot izhaja iz zgoraj navedene odločbe, je Socialni inkubator Študentski Kampus – socialno podjetje 
ustanovljeno s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki je na podlagi več pravnomočnih odloč itev 
IP (potrjenih s strani Upravnega in Vrhovnega sodišča RS), pravna oseba javnega prava.  
 
V skladu s 4.a členom ZDIJZ so zavezanci po ZDIJZ tudi poslovni subjekti, ki so pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava. Prevladujoč vpliv je zagotovljen, kadar ima oseba javnega prava, posamično ali skupaj:  
- v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe 
zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali imajo 
pravico nadzora večine ali lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa, ali  
- v drugi pravni osebi zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, neposredno ali posredno prek druge 
gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, nastopajo kot ustanovitelji.  
 
Glede na navedeno med zavezance po ZDIJZ sodi tudi Socialni inkubator Študentski Kampus – socialno 
podjetje, in sicer v delu, ki se nanaša na informacije javnega značaja, opredeljene v 4.a členu ZDIJZ. Ob tem IP 
poudarja, da AJPES vodi register zavezancev za informacije javnega značaja (eRZIJZ). Če je pravna oseba 
vpisana v register, velja domneva, da je zavezanec. Vendar pa, če v register ni vpisana, to še ne pomeni, da 
subjekt ne sodi med zavezance po ZDIJZ. Ugotavljanje zavezanosti je namreč sestavni del postopka z zahtevo 
za dostop do informacij javnega značaja. 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2 in 23/14-ZDIJZ-C; v 
nadaljevanju: ZDIJZ) v petem odstavku 27. člena določa, da IP v pritožbenem postopku zoper odgovor 
poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zahteva od poslovnega subjekta, da mu 
pošlje vse dokumente, ki se tičejo zadeve. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o Informacijskem 
pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07-ZUstS-A, 14/10-Odl.US: U-I-303/08-9; v nadaljevanju: ZInfP) mora 
odgovorna oseba poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom IP na njegovo zahtevo nemudoma poslati 
dokumente, zadeve, dosjeje, registre, evidence ali dokumentarno gradivo, ki jih je zahteval prosilec. 

IP mora kot pritožbeni organ pri odločanju o pritožbi namreč pregledati tudi informacijo, ki jo je prosilec zahteval, 
saj le na tak način lahko presodi, ali ta informacija predstavlja informacijo javnega značaja oziroma pred 
javnostjo zavarovano informacijo. Prav tako mora razpolagati z vsemi informacijami in dokumenti, ki vplivajo na 
odločitev glede obstoja prosto dostopnih informacij javnega značaja.  
 
V skladu z navedenim vas na podlagi petega odstavka 27. člena ZDIJZ 
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p o z i v a m o , 

da nam nemudoma oziroma najkasneje v roku petih (5) dni od prejema tega poziva pošljete: 

Pogodbo o zaposlitvi za Bojana Kureža, ki kot direktor, predstavlja osebo, pooblaščeno za zastopanje 
zavoda ter dokumente, iz katerih so razvidni pogoji in merila za zaposlitev ali imenovanje na mesto 
direktorja (npr. sistematizacijo). 

Glede oseb: Alen Nikola Rajković, Sebastjan Runovec, Tadej Levičar in Uroš Novak, nam sporočite, ali 
kateri od navedenih oseb, sodijo med zastopnike oziroma člane organe upravljanja ali organe nadzora. 
Če sodijo, nam za te osebe posredujte pogodbe o zaposlitvi ter dokumente, iz katerih so razvidni pogoji 
in merila za zaposlitev ali imenovanje na mesto, ki ga opravljajo (npr. sistematizacijo).  

Ob tem vas prosimo, da nam posredujete tudi zahtevo prosilca z dne 26. 1. 2016. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
 

Alenka Žaucer, univ.dipl.prav., 
                svetovalka informacijske pooblaščenke   
 
 
Vročiti: 

- KAMPUS, Socialni inkubator Študentski kampus – socialno podjetje, Pivovarniška ulica 6, 1000 
Ljubljana - z vročilnico; 

- jure.novak3@gmail.com – prosilec, v vednost; 
- arhiv, tu. 
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