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REPUBLIKA SLüVENljA
MINISTFI SWD ZÄ NOTRANJE ZRDEVE

Policija
Generalna policijska uprava
Uprava kriminalistične policije
Slefancva ulica 2. lsol Ljubljana

T: oi 423 43 rs
F: 01 428 42 06
E: ukp@polioia.si
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stevilka;

ooo-aor2o14r1o (22-11)

Datum:

24.12.2014

Republika Slovenija. Ministrstvo za notranje zadeve. Policija. na podlagi 4. clena. 1.. 3. in 11.
took-e prvega odstavka 6. clena. 22. clena in četrtega odstavka 27. clena Zakona o dostopu do
informacij javnega znaoaja (Uradni list RS, st. 51i0o - uradno preclsćeno besedilo. 117r06 ZDavP-2 in 23!14. v nadaljevanju: ZDIJZ) ter tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku [Uradni list RS. št. 2 i '
'
125107, 65108. 3110 in 82113 na zahtev
proslleo). Za ostop do informacij javnega znaoaja in
o
n omlacljs ega poob asrłenca t. 090-164i2014r'6 z dne 25.11.2014 izdaja naslednjo

ooLoćeo
1. Zahtevi prosilca se v delu. v katerem zahteva dokument iz katerega so razvidni podatki o
odgovorni osebi, ki je postopek nabave IMS! lovilce odobrila:
1.1 se ugodl na naćin, da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo in izvedbo storitev, sifra 2243-1-32r20D4 z dne
12.7.2004;
1.2 se ugodi na naćin, da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo. št. 029-5r2006!73 z dne 29.5.2006;
1.3 se delno ugodi na način, da se v Predlogu za nabavo. ŠL 029-21r2009I15 z
dne 24.4.2009 v peti točki prek-rijejo ime in priimek korltakne osebe ter
telefonska številka;
1.4 se delno ugodi na naćin, da se v Prediogu za nabavo, st 029-34.f2010i16 z
dne 19.5.2010 v šesti tooki prekrijejo ime in priimek kontakne osebe ter
telefonska stevilka.
2. Zahtevi prosilca se v delu. v katerem zahteva dokumente o lMSl lovilcu, ki so v uporabi v
policiji o proizvajalcu posameznega lovilce. speoitikaciji posameznega lovilca, vrednosti
oziroma ceni posameznega lovilca, stroskih izobraževanja za delo s posameznim ioviloem.
tipu izbranega postopka dobaveinaročilalnakupaidrugo in argumenti oziroma pravna
podlaga zanj in vsebini vseh vlogip-onudbidrugo. ki so prispeli v postopku iz prejšnje alineje:
2.1 se delno zavrne na nacin. da se prosilcu po elektronski pošti posreduje kopija
dokumenta Pogodba st. 1714-04-460276 o dobavi GSM lnterrogator Gi2
sistema z dne 6.9.2004 brez ponudbe et. G-04-070-04, podjetja Syborg
lnfomtationssvsteme b.l'l.:
2.2 se delno zavme na naćin. da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija

dokumenta Pogodba st. 1714-0ßr4ß0309 o nadgraclnji Gi2 sistema z dne

1.11.2006 brez ponudbe G~04-070-5D z dne 10.10.2006, podjetja Syborg
lnformationssvsteme b.h.;
2.3 se delno zavrne na nacin, da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Pogodba st. C1714-0940032? o dobavi sistema za pridobitev tehnicnlh
podatkov o mobilnem komunlkaoljskem sredstvo in izvedbi šolanja z dne
28.10.2009 v katerem se prekrije ime in priimek policista v drugem stavku prvega
odstavka 12. clena ter brez dokumentov:
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Številka:

090-6120201 4! 10 (22-11)

Datum:

24.12.2014

Republika Slovenija. lvlinistrstvo za notranje zadeve. Policija. na podlagi 4. clena. 1.. 3. in 11.
točke prvega odstavka 6. clena. 22. diana in četrtega odstavka 27. clena Zakona o dostopu do
informacij javnega znaoaja (Uradni list RS. st. 51.i05 - uradno prećišoeno besedilo. 111006 ZDavP-2 in 23r14. v nadaljevanju: ZDIJZ) ter tretjega odstavka 251. clena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS st 24i'
'
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aclj javnega zna ja in
t. 090~164i2014i'6 z dne 25.11.2014 izdaja naslednjo

ooLoćao
1. Zahtevi prosilca se v delu. v katerem zahteva dokument iz katerega so razvidni podatki o
odgovorni osebi. ki je postopek nabave lMSl iovilca odobrila:
1.1 se ugodi na naćin, da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo in izvedbo storitev, sifra 2243-1-32r2004 z dne
12.7.2004:
1.2 se ugodi na način. da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo. št. 029-5i20r06l?3 z dne 29.5.2006;
1.3 se delno ugodi na nacin. da se v Predlogu za nabavo. st. 029-21f2009r15 z
dne 24.4.2009 v peti tooki prekrijejo ime in priirnek kontakne osebe ter
telefonska številka;
1.4 se delno ugodl na nacin. da se v Predlogu za nabavo. st. 029-34!2l)10l16 z
dne 19.5.2010 v sesti točki prekrijejo ime in priimek kontakne osebe ter
telefonska številka.
2. Zahtevi prosilca se v delu. v katerem zahteva dokumente o IMSI lovilcu, ki so v uporabi v
policiji o proizvajalcu posameznega iovllca. speciﬁkacijl posameznega loviloa, vrednosti
oziroma ceni posameznega lovilce. stroskih izobraževanja za delo s posameznim iovilcem,
tipu izbranega postopka dobaveinarocilainakupaldrugo in argumenti oziroma pravna
podlaga zanj in vsebini vseh vloglponudbrdrugo. ki so prispeli v postopku iz prejšnje alineje:
2.1 se delno zavrne na nacin. da se prosilcu po elektronski pošti posreduje kopija
dokumenta Pogodba st. 1714-04-400270 o dobavi GSM lnterrogalor Gi2
sistema z dne 6.9.2004 brez ponudbe st. G-04-070-04. podjetja Sjrborg
lnlonnationssvsteme b.h.;
2.2 se delno zevme na nacin, da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija
dokumenta Pogodba st. 1714-0610160309 o nadgradnji Gi2 sistema z dne
1.11.2006 brez ponudba G-04-0?0~5D z dne 10.10.2006. podjetja Svborg
lnfomiationssysteme b.h.;

2.3 se delno zavrne na nacin. da se prosilcu po elektronski posti posreduje kopija

dokumenta Pogodba st. C1714-09-460327 o dobavi sistema za pridobitev tehnionih
podatkov o mobilnem kornunlkacljskom sredstvo in izvedbi šolanje z dne
28.10.2009 v katerem se prekrije ime in priimek policista v drugem stavku prvega
odstavka 12. clena ter brez dokumentov:

-

pritožbo prosilca zoper 3. točko izreka izpodbijano odloćbe zavmii in
pritožbi prosilca zoper 4. točko izreka izpodbijano odloćbe delno ugodil. 4.

toèko izreka izpodbijano odloćbe delno odpravil ter dolocil: 'Organ je dolzan v
roku 31 dni od vrocitve odloćbe iz dokumenta st. D51-5i2D13I2 (222-01) z dne
1.3.2013 ter iz tabele na 5. strani dokumenta st. GG2-23i'2013i3 (205-08) z dne
12.4.2013 umakniti stopnjo tajnosti INTERNO ter kopijo dokumenta st. 0615i“2013i2 (222-i)1} z dne 1.3.2013 in kopijo tabele na 5. strani dokumenta st.
062~23i2013i3 (206-08) z dne 12.4.2013. po elektronski posti. posredovati na
elektronski naslov prosilca."

lniomacija javnega značaja je po dolooliu prvega odstavka 4. clena ZDIJZ informacija. ki izvira
iz delovnega podrocja organa. nahaja pa se v obliki dokumenta. zadeve. dosjeja. registra.
evidenca ali dokumentarnega gradiva tv nadaljevanju: dokument). ki ga je organ izdelal sam. v

sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. V omenjeni dolocbi so zapisani trije
osnovni knteriji. ki morajo biti kumuletivno izpolnjeni. da lahko govorimo o obstoju intomtacije
javnega znaoaje:
- informacija mora izviratl iz delovnega področja organa.
- organ mora z njo razpolagatl in

-

nahajati se mora v melerislizirani obliki.

Po ZUl.iZ je torej inlomiacija. ki izvira iz delovnega podrocja organa. tista informacija. ki je
nastala v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z javnopravne dejavnostjo
organa. Pogoj. da informacija izvira iz delovnega podrocja organa. namrec v prvi vrsti pomeni,

da gre za infomiacijo. ki jo je organ izdelal pri svojem delu in v postopkih. za katere je pristojen
v skladu s spiosnimi predpisi. Obenem pa ni nujno. da organ. ki je zavezanec po ZDIJZ. sploh
kakorkoli sodeluje pri nastanku dolocene informacije. ampak zadostuje tudi. da informacijo. v
okviru izvajanja svojih javnopravnih nalog. pridobi od drugih oseb. Će je prvi pogoj izpolnjen. se
lahko informacija javnega značaja nanasa na kakrsnekoli vsebino na vseh podrocjih delovanja
zavezariega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko. aktivnostjo in odiocitvami. ki
spadajo v delokrog oziroma sfero odgovornosti posameznega organa. Pomembno torej je. daje
informacija povezana z uradnim delom organa in jo je ta pridobil v okviru svojih pristojnosti.
Glede na dejstvo. da je organ že v izpodbijani odiocbi ugotovil. da zahtevane informacije izvirajo
iz delovnega podrocja organa. prav tako pa je informacijski pooblaščenec v odiocbi navedel. da
ni dvoma. da je organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja in da zahtevane
informacije spadajo v delovno področje organa (sir. 6 odloćbe) se organ v nadaljevanju do
navedenega kritetija, ki mora biti izpolnjen. da lahko govorimo o obstoju informacije javnega
značaja. ni ponovno opredeijeval.
Organ se je v nadaljevanju opredelil do zahteve prosilca v delu. ko zahteve naslednje
dokumente o IMS! lovilcu. ki so v uporabi v policiji:
- proizvajalcu posameznega lovilce;
- speciﬁkaciji posameznega lovilce;
- vrednosti oziroma ceni posameznega lovilce;
- stroskih izobrazevanja za delo s posameznim loviicem;

-

»

-

-

stroskih izvedenih servisnih posegov;
stroskih kupljenih nadomestnih delov;

odgovorni osebi. ki je postopek nebaveinaroclla loviloev odobrila;

tipu izbranega postopka dobaveinarocliainakupaidrugo in argumenti oziroma
pravna podlaga zanj in

vsebini vseh vlogiponudbidrugo. ki so prispeli v postopku iz prejšnje alineje.

Po vpogiedu v dokumentacijo Sluzbe za javna narocile in nabave. Urada za financne zadeve in
nabavo, Sekretariat. Ministrstva za notranje zadeve. ki za policijo vodi postopke javnih narocii in
nabave, je organ ugotovil. da je postopek nabave v zvezi z IMSI lovllcam potekel v letu 2004.
2006. 2009 in 2011. Organ se bo v nadaljevanju tako opredeljeval do dokumentov o llvl$l lovilou
ločeno z vsako posamezno leto.
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_eosroeek Nasąve v Leto zoo-i
Organ je v zvezi s postopkom nabave lMSl ioviioa v letu 2004 za namen posredovanja
zahtevanih informacij pridobil naslednja dokumenta:
- Predlog za nabavo in izvedbo storitev, sifra 2243-1-32f2DD-1 z dne 12.7.2004 in
- Pogodbo st. 1714-D4-460276 o dobavi GSM lnterrogator Gi2 sistema z dne

6.9.2004.
K 1.1 TOČI-ti IZREKA
V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja, da iz

izhaja informacija o odgovorni osebi, ki je postopek nabave

odobrila. Glede na dejstvo da v zvezi z navedenim Predlogom za nabavo ni podana nobena
izmed zakonsko doiooenlh izjem, opredeüenih v prvem odstavku 6. clena ZDIJZ je organ

i
l
i

odločil, kot izhaja iz 1.1 točke izreka ta odločba oziroma se prosilcu posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo in izvedbo storitev, sitra 22434-32l2004 z dne 12.7.2004.
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K 2 1 TOČKI IZREKA

f

V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja, da iz
mM izhajajo naslednje inlomracije, ki jih zahteva prosilec:
iz glave pogodbe izhaja proizvajalec tv pogodbi naveden kot izvajalec)
dobavljene opreme;
- vrednost dobavljene opreme, ki vključuje tudi stroske izobrazevanja oziroma
šolanja izhaja iz drugega odstavka 2. člena pogodbe;
- tip izbranega postopka dobave in pravna podlaga zanj izhajata iz naslova
pogodbe. kjer je med drugim navedena tudi pravna podlaga za sklenitev

r
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l
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pogodbe.

Na tem mestu se organ pojasnjuje, daje v postopku nabave IMS! loviica v letu 200-1 bila prejeta
le ena ponudba za dobavo opreme.
ľ

Organ na podlagi prvega odstavka 1. člena pogodbe ugotavlja, da je sestavni del pogodbe
ponudba st G-044370-04, podjetja Syborg lnfomwationssjreteme b.h., oznaoena z oznako
CONHDENTIAL, iz katere izhaja speoiﬁkacija dobavljene opreme. Nadalje ugotavlja, da je
podjetje Syborg lnfomwtionssysteme b.h nemško podjetje, ki je ponudbo za dobavo opreme
podalo v angleškem jeziku. Na podlagi Zakona o ratiﬁkaciji sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Vlado Zvezne Republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov
(Uradni list RS, št. 1l200-4; v nadaljevanju: sporazum) organ ugotavlja, da sta pogodbenici
dolžni sprejemati vse ustrezne ukrepe za varovanje zaupnih podatkov, ki se pošiljajo po
sporazumu ali nastanejo pri izvajalcu v zvezi z naročilom z zaupniml podatki ter zaupnim
podatkom zagotoviti najmanj enako varovanje zaupnosti, kot velja v postopku za lastne zaupne
podatke ustrezne stopnje zaupnosti. Nadalje organ na podlagi drugega odstavka 1. člena
sporazuma ugotavüa, da sta med seboj prlmerijivl naslednji stopnji zaupnosti podatkov:
VERTRAULICH in ZAUPNO. Ker je navedeno podjetje ponudbo podalo v angleskem jeziku, si
je organ pn' določitvi primerljivosti stopenj tajnosti pomagal z Dodatkom B (Enakovredne stopnje
tajnosti) Sklepu Sveta o vamostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2011l'292i'EUj z
dne 31.3.2011 ter ugotovil, da je stopnja tajnosti CONFIDENTIAL enakovredna stopnji tajnosti
VERTRAULICH (Nemčüaj in stopnji tajnosti ZAUPNO (Slovenija). Na podlagi navedenega
organ ugotavlja. da je ponudba st. G-04-070-D4, podjetja Svborg intormationssvsleme b.h.
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oznaitena s stopnjo tajnosti, ki je enakovredna stopnji tajnosti ZAUPNO.

Organ lahko zavme dostop do zahtevane informacije, će je podana katera izmed zakonsko

dolocenih izjem, opredeljenih v prvem odstavku 6. clena ZDIJZ. Organ ooenjuje. da obstajajo
zadrzki do prostega dostopa, in sloer po 1. tocki prvega odstavka 6. clena ZDIJZ, ker gre za
podatek, ki je bil na podlagi zakona. ki ureja tajne podatke. opredeljen kot tajen.
Glede na navedeno organ ocenjuje, da je v delu posredovanja ponudbe sl. G-04-070-D4,

podjetja Syborg intomationssjrsteme b.h., iz katere med drugim izhaja tudi specifikacija
dobavljene opreme. podana zakonsko doiottena izjema na podlagi katere organ lahko zavrne
dostop do zahtevana informacije. Ker obstajajo zadrzki do prostega dostopa. in sicer po 1. tooki
4
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prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je organ odločil, kot izhaja iz 2.1 točko izreka te odločbe

oziroma se prosilcu posreduje kopija dokumenta Pogodba št. 1714-04-460226 o dobavi GSM
interrogator Gi2 sistema z dne 6.9.2004 brez ponudbe st. G-04-070404. podjetja Svborg
lnformationssvsteme b.h.

Organ je v zvezi s postopkom nabave llvlSi lovilce v letu 2000 za namen posredovanja
zahtevanih lnlomlacij pridobil naslednja dokumenta:
- Predlog za nabavo, st. 029-5l2008l'i'3 z dne 29.5.2006 in

-

Pogodbo st. 1714-00l460309 o nedgradnji Gl2 sistema z dne 1.11.2006.

l

K 1.2 roćkl lzeeka
V Ma 2 Iﬂhtßvv nfvﬁiißa Orsan vsvtﬁviia. da iz

i

20.5.2095 izhaja informacija o odgovorni osebi, ki je postopek nabave odobrila. Nadalje organ
ugotavlja. da je bilo navedenemu dokumentu stopnja tajnosti INTERNO preklicana na podlagi

preklica st. 2340-264l2014l1 z dne 10.12.2014 in da je preklic tajnosti na dokumentu tudi

ustrezno oznaoen. Glede na dejstvo da v zvezi z navedenim Predlogom za nabavo ni podana

nobena izmed zakonsko dolocenih izjem, opredeljenih v prvem odstavku 6. ćlena ZDIJZ je
organ odločil, kot izhaja iz 1.2 tocke izreka ta odločbe oziroma se prosilcu posreduje kopija

ii
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dokumenta Predlog za nabavo, st. 029-5l2006li'3 z dne 29.5.2006

'l

K 2.2 roćlo lznelol

V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja. da iz Eogg_db::-ji. _1?14;06l'4ﬁ0_30go r@dg;ądnji_Gi2
äf.si'r1_a_z dne 1.11.2ﬁ izhajajo naslednje informacije. ki jih zahteva prosilec:
- iz glave pogodbe izhaja proizvajalec (v pogodbi naveden kot "izvajaiec`j
dobavljene opreme;
- vrednost dobavljene opreme. ki vključuje tudi stroške izobraževanja oziroma
solanja izhaja iz drugega odstavka 2. člena pogodbe;

-

i
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tip izbranega postopka dobave in pravna podlaga zanj izhajata iz naslova

i

pogodbe, kjer je med drugim navedena tudi pravna podlaga za sklenitev
pogodbe
Na tem mestu še organ pojasnjuje, da je v postopku nabave lMSl loviloa v letu 2006 bila prejeta
le ena ponudba za dobavo opreme.
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Organ ugotavlja. da je bila stopnja tajnosti INTERNO pnrim« štirim stranem Pogodbe št. 171406l4Ei0309 o nadgradnji Gi2 sistema z dne 1.11.2006 preklicana na podlagi preklica st. 430468.l200l5l4 z dne 16.12.2014 in da je preklic tajnosti na dokumentu tudi ustrezno označen.

I

Organ na podlagi prvega odstavka 1. clena pogodbe ugotavüa, da je sestavni del pogodbe

ponudba G-04-070-5D z dne 10.10.2006. podjetja Svborg lntormationssvsteme b.h., označena
z oznako CONFIDENTIAL. iz katere izhaja specifikacija dobavijena opreme. Nadalje ugotavlja,

da je podjetje Svborg lntonnatlonssysteme b.h nemsko podjetje. ki je ponudbo za dobavo

l

4
l

opreme podalo v angleskem jeziku. Na podlagi Zakona o ratiﬁkaoiji sporazuma med Vlado
Republike Slovenija in Vlado Zvezn Republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih
podatkov (Uradni list RS. st. 1l'2004; v nadaljevanju: sporazum) organ ugotavlja. da sta
pogodbenici doizni spnejemati vse ustrezno ukrepe za varovanje zaupnih podatkov. ki se
pošiljajo po sporazumu ali nastanejo pri izvajalcu v zvezi z narooilom z zaupnimi podatki ter
zaupnlm podatkom zagotoviti najmanj enako varovanja zaupnosti. kot velja v postopku za
lastne zaupne podatke ustrezne stopnje zaupnosti. Nadalje organ na podlagi drugega odstavka

i

L
i

1. olena sporazuma ugotavlja. da sta med seboj prlmerljivi naslednji stopnji zaupnosti podatkov:

VERTRAULICH in ZAUPNO. Ker je navedeno podjetje ponudbo podalo v angleskem jeziku. sl
je organ pri dolocitvi prlmerljlvosti stopenj tajnosti pomagal z Dodatkom El lEnakovredne stopnje

tajnosti) Sklepu Sveta o vamostnlh predpisih za varovanje tajnih podatkov EU {2011l292iEU) z
dne 31.3.2011 ter ugotovil. da je stopnja tajnosti CONFIDENTIAL enakovredna stopnji tajnosti

i
I

VERTRAULICH (Nemćija) in stopnji tajnosti ZAUPNO (Slovenija). Na podlagi navedenega
organ ugotavlja. da je ponudbe G-04-0i'0-5D z dne 10.10.2006, podjetja Syborg
5
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lnformationssvsteme b.h. oznaćena s stopnjo tajnosti. ki je enakovredna stopnji tajnosti

ZAUPNO.

i
I

Organ lahko zavme dostop do zahtevane infonnacije. ee je podana katera izmed zakonsko
doloöenih izjem. opredeüenih v prvem odstavku 6. clena ZDIJZ. Organ ocenjuje, da obstajajo
zadrzki do prostega dostopa. in sicer po 1. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. kar gre za
podatek. ki je bil na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke. opredeljen kot tajen.
Glede na navedeno organ ocenjuje. da je v delu posredovanja ponudbe G-04-0?0-5D z dne

10.10.2005, podjetja Svborg lnformationasvsteme b.h.. iz katere med drugim izhaja tudi
specifikacija dobavljene opreme. podana zakonsko dolocene izjema na podlagi katere organ
lahko zavrne dostop do zahtevane informacije. Ker obstajajo zadržki do prostega dostopa. in
sicer po 1. tocki prvega odstavka 6. diana ZDIJZ je organ odločil. kot izhaja iz 2.2 točke
izreka to odloćbe oziroma se prosilcu posreduje kopija dokumenta Pogodba st. 171406l460309 o nadgradnji Gi2 sistema z dna 1.11.2008 brez ponudbe G-Od-070-5D z dne
10.10.2006. podjetja Svborg lnlormatlonssjrsteme b.h.

Organ je v zvezi s postopkom nabave IMSi lovilce v letu 2009 za namen posredovanja
zahtevanih infom1acij pridobil naslednja dokumenta:

-

Predlog za nabavo, st. 029-21l2009i15 z dns 24.4.2009 in

-

Pogodbo st. C1714-09-460327 o dobavi sistem za pridobitev tehnicnih
podatkov o mobilnem komunlkaoijskern sredstvu in izvedbi solanja z dne

28.10.2009.

l

|<1.s Toćkl lznakn

V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja. da iz Predloga za nabavo st. _02&21l2l2IlJ9l'15_z dn
24.4.2939 izhaja informacija o odgovomi osebi. ki je postopek nabave odobrila. Prav tako organ
ugotavlja, da je v 5. toćki navedena kontaktna oseba in njena telefonska stevilka.

i

Organ lahko zavme dostop do zahtevane inforrnaoije. oe je podana katera izmed zakonsko
določenih izjem, opredeljenih v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. Organ ocenjuje. da obstajajo
zadržki do prostega dostopa, in sicer po:
- 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ na podlagi katerega organ prosilcu
zavme dostop do zahtevane informacije. ce se zahteva nanaša na osebni
podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter
~ 11. todki prvega odstavka 6. ćlena ZDIJZ, ker gre za podatek iz dokumenta. ki
je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov. in
bi njegovo razkritje povzrociio motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.

aíﬁ__

.ji
l

i

Varstvo osebnih podatkov
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS st. 94l07 - uradno preoisoeno besedilo UPB1; v nadaljevanju ZVOP-1) v B. dlanu določa. daje osebni podatek katerikoli podatek. ki se

nanasa na dolocene ali dolocljivo lizicno osebo. torej posameznika. na glede na obliko. v kateri
je izrazen. Posameznik pa je dolooena ali doloćljlva ﬁziona oseba. na katero se nanasa osebni

i

l

podatek, pri cemer _ie doloćljiva, oe se jo lahko neposredno ali posredno identiﬁcira. pri oemer

nacin identiﬁkacije ne povzroča velikih stroškov, nssorazmerno velikega napora ali ne zahteva
veliko ćasa. Ker razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov. je za
presojo dopuslnosti razkritja potrebno upostevatl splosno podlage za obdelavo osebnih

l.

podatkov. opredeljenih v B. in 9. clenu ZVOP-1. iz navedenih clanov kot splosno pravilo izhaja.
da je obdelava osebnih podatkov (torej tudi rzkrilje podatkov javnosti) dopustna. os tako
dolooa zakon ali se je za to podana privolitev posameznika. V javnem sektorju mora biti
moznost privolitve dolooena z zakonom.

i
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l

i

Upoštevaje zgoraj navedeno detinicijo osebnega podatka se postavlja vprasanje, ali gre pri
navedenih podatkih za osebne podatke in ali ti podatki predstavljajo t. i. kategorijo varovanin
osebnih podatkov.
V konkretnem primem je v Predlogu za nabavo. št. 029-2'l.l2DOBl'l5 z dne 24.4.2009. pod toèko
5. naveden ime in priimek kriminalista Sektorja za posebne naloge, Uprave kriminalisticne
policije Generalne policijske uprave in njegova kontaktna telefonska stevilka. iz navedenega
tako izhaja. da gre pri teh podatkih nedvomno za osebne podatke. Nadalje organ ugotavlja. da
navedeni kriminalist izvaja operativne naloge na podroćju prikrilih preiskovalnih ukrepov.

1

l

l

Razkritje njegovih osebnih podatkov (imena in priimka ter kontaktne tlelonske številke) v
javnosti bi zmanjsalo oziroma oelo onemogočila njegovo nadaljnje izvajanje prikrilih
preiskovalnih ukrepov v konkretnih operatlvnih zadevah, ogroziio njegovo varnost in poslediono

tako skodovaio izvajanju nalog policije. Organ na tem mestu se dodatno pojasnjuje. da njegovo
ime in priimek ter telefonska stevilka nista dostopna niti v internem imeniku policije, saj je organ
ocenil. da gre za t.i. varovani podatek. katerega razkritje nepokllcanim osebam bi povzrottila
skodo državnemu organu. poteku uradnih postopkov ali tizlonlm ali pravnim osebam. Tudi

i
4

Pravilnik o zasoiti podatkov policije (Uradni list RS. st. 0772014) v 3. blenu kot varovani podatek

med drugim doloca tudi delovna mesta. ki so izpostavljena dodatnim tveganjem. kar po oceni
organa delovno mesto na katerem je zaposlen kriminalist. katerega kontaktni podatki so
navedeni v predlogu za nabavo. nedvomno je.
Organ je pri svoji odiooitvl uposteval tudi določbo pnre alineje 3. odstavka 6. clena ZDIJZ. v

kateri je navedeno. da se ne glede na določbo prvega odstavka (kjer je opredeljenih enajst
izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne). dostop do zahtevane informacije dovoli,
če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne lunkcije
ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. razen v primerih iz 1. (tajni podatki) in 5. do 8.
točke prvega odstavka. ter v primerih. ko zkon. ki ureja javne linanoe ali zakon, ki ureja javna
naročila. določata drugaoe. Prav tako je organ seznanjen z dejstvom. da ima oseba, zaposlena
v javnem sektorju. bistveno zmanjšano pričakovanje zasebnosti zaradi nadela odprtosti. ki terja
transparentno delovanje organa s ciljem čim vecje udelezbe državljanov pri izvajanju oblasti ter
da na tej teoretični podlagi temelji tudi določba tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Organ je v
konkretnem primeru tako tehtal med transparantnostjo delovanja organa s ciljem cim večje
udeležbe državljanov pri izvajanju oblasti in razlogi za določitev navedenega delovnega mesta
za varovani podatek policije ter večjo težo pripisal zaščiti izvajalcev prikritih preiskovalnih
ukrepov in možnosti izvajanje prikrilih preiskovalnih ukrepov v prihodnje. Po oceni organa tako
ime in priimek kriminalista ter telefonska številka predstavljata varovani osebni podatek.

.|
|

1

l

Hlotnje pri delovanju oz. dejavnosti organa
Skladno z 11. to-:Eko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do
zahtevane informacije. se se zahtevana informacija nanaša na dokument, ki je bil sestavljen v
zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje povzročilo
motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
Za obstoj opisane izjeme morata obstajati kumulativno izpolnjena dva pogoja:

-

podatek mora izhajati iz dokumenta. kije bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem
oziroma dejavnostjo organa in

-

speciﬁoen skodni test (razkritje taksnega podatka bi povzročilo motnje pri delovanju
oziroma dejavnosti organaj.
l
i

V obravnavanem primeru gre za podatke oziroma dokumente. ki so nastali in so namenjeni za
notranjo rabo organa. Predlog za nabavo st. 029-21i2009i15 z dne 24.4.2009. v katerem sta
med drugim navedena tudi ime in priimek ter telefonska stevilka kriminalista Sektorja za

posebne naloge. Uprave kriminalisticne policije Generalne policijske uprave. je dokument. ki je
nastal z namenom nabave materialno tehnicna oprema namenjene za izvajanje prikrilih

preiskovalnih ukrepov. Glede na navedeno ni dvoma, da gre za dokument. kije nastal pri
notranjem delovanju organa, zato obravnavani dokument ni namenjen zunanjemu krogu oseb
temveč internemu poslovanju organa. S tem je prvi pogoj za obstoj izjeme po 11. tooki pnrega
odstavka odstavka 0. člene ZDIJZ izpolnjen.
7
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t

Kot dmg element za obstoj izjeme pa je potreben škodni test. Organ je navedeni test opravil ze
v zgomjem podpoglavju (varsto osebnih podatkov) ter ugotovil. da bi z razkitjem imena in
priimka kriminaiista ter telefonske stevilko bila ogorozena varnosti izvajalca prikritega
preiskovelnega ukrepe ter otezeno izvajanje prikritih preiskovainih ukrepov v prihodnje.
Delni dostop do zahtevane dok umentaoije
Glede na ugotovljen dejstva je organ v nadaljevanju presojal. ali je mogoce uporabiti institut

delnega dostopa in prosilcu omogooiti delni dostop da zahtevanih dokumentov, 7. cien ZDIJZ
določa. da oe dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. clena (npr. osebne
podatka) in jih je mogoče izlociti iz dokumenta. ne da bi to ogrozila njegovo zaupnost.

poobiasoena oseba organa tzloci te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino
preostalega dela dokumenta. Bistveno je vprasanje. ali je mozno v skladu s 7. clenom ZDIJZ
izvesti delni dostop do zahtevane dokumentacije na nacin, da iz preostalih podatkov v
dokumentih ne bo mogooe razbrati podatkov, ki bi ogroziti njihovo zaupnost oz. skodovati
izvedbi kazenskega postopka.

|

Organ institut delnega dostopa uporabi vedno, razen ce to po kriterijih 21. clena Uredbe ne bi

|

bilo izvedljivo oziroma, ko jih ce) delno razkritje ne bi ogroziio zaupnosti varovanih informacij.
Prvi odstavek 21. clena Uredbe doloca. ce dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije
iz 6. clena ZDIJZ, se steje. da jih je mogoce izioclti iz dokumenta. ne da bi to ogrozilo njegovo
zaupnost. ce jih je mogoce ﬂziono odstraniti. preortati. trajno prekriti ali drugace naprviti

i
l
i

nedostopne, oe gre za dokument v ﬁzicni obliki; zbrisati, kodirati. blokirati. omejiti oziroma
drugace napraviti nedostopne. oo gre za dokument v elektronski obliki.

i
l

Organ ocenjuje. da je v obravnavanem primeru z institutom delnega dostopa mogoce omogočiti
dostop do zahtevanih informacij. ne da bi s tem posegli v varovane osebne podatke oz.
zaupnost dokumenta. saj jih je glede na vsebino postavljene zahteve mogoce izlociti iz
dokumenta, na nacin. ki ne bi ogrozit njihove zaupnosti. zato je odlocil, kot izhaja iz 1.3 točke
izreka te odločbe oziroma se prosilcu posreduje kopija dokumenta Predlog za nabavo. št. 02921i'2009r"i5 z dne 24.4.2009 v katerem se v peti točki prekrijejo ime in priimek kontakne osebe
ter telefonska stevilka

V.
l

I

lt 2.: Tockl lzaekn

V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja. da iz Pogodbe. st C171fi-09-4603210 dowi
ﬁjcrna za pridobitev tgbnjönih podatkov o mobilnem komunikaciigjgezgßredstvu in izvedbj
Qania z dne 28.10.2Qj`,i_$ izhajajo naslednje informacije, ki jih zahteva prosilec:
- iz glave pogodbe izhaja proizvajalec tv pogodbi naveden kot 'izvajaierfj
dobavijene opreme;
- vrednost dobavijene opreme. ki vkljucuje tudi stroške izobraževanja oziroma
solanja izhaja iz 2. clena pogodbe;

-

tip izbranega postopka dobave in pravna podlaga zanj izhajata iz naslova
po-godbe. kjer je med drugim navedena tudi pravna podlage za sklenitev
pogodbe.

Organ na podlagi prvega odstavka 1. clena pogodbe ugotavlja. da je sestavni del pogodbe
Ponudbeni predracun z dne 13.10.2009. podjetja DATACOM d,o.o.. označen s stopnjo tajnosti
INTERNO iz katerega izhaja specifikacija dobevljene opreme. Glede zahteve prosilca v delu
posredovanja vsebine vseh drugih ponudb. ki so prispele v postopku nabave oprema pa organ
pojasnjuje. da sta bili prejeti še dve ponudbi in sicer Ponudbeni predracun podjetja
Rohdełâchvvarz Osterreich_ Predstavništvo Ljubljana z dne 24.9.2009 (označen s stopnjo

tajnosti iNTERl'~|0} in Ponudb-eni predračun podjetja Digltech d.o.o. z dne 25.9.2DD9 (oznacen s

i.
|
I

I

ji
l
i

»i

stopnjo tajnosti INTERNO) iz katerih izhaja specifikacija sistema za pridobitev tehnićnih

podatkov o mobilnem komunikacijskem eredstvu. ki je bila predmet narociia. Specifikacije
dobavljene oprema oziroma sistema za pridobitev tehnicnih podatkov o mobilnem
komunikacijekem sredstvo. ki zanimajo prosilca spadajo pri organu v delovno področje Uprave

kriminalisticne policije Generalne policijske uprave. ki na podlagi Zakona o kazenskem
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postopku izvaja tudi prikn'le preiskovalna ukrepe. V skladu s 4. členom Zakona o nalogah in
poobiastilih policije je preprecevanje. odkrivanje in prelskovanje kaznivih dejanj in prekrskov_
odkrivanje in prijernanje storilcev kaznivih dejanj in prekrskov, drugih iskanih ali pogrešanih
oseb ter njihovo izrooanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliš-din, ki
so pomembne zaugolovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrskov. ena
izmed nalog policije. Gre tonej za sirse področje zagotavljanja javne vamosti, ki ga v skladu s 5.
členom med drugim varuje tudi Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS. st. 50ltl6 - uradno
preoisoeno besedilo. 9i10 in 6Dll1; v nadaljevanju: ZTP). Informacije. kl jih zahteva prosilec se
nanasajo na sisteme ozirom naprave. ki spadajo med materialno tehnična sredstva za izvedbo

prikrilih preiskovalnih ukrepov, torej so namenjena izvajanju nalog policije na podrocju

zagotavljanja javna vamosti.

Organ lahko zavme dostop do zahtevane informacije. ee je podana katera izmed zakonsko
dolocenih izjem, opredeljenih v prvem odstavku 6. elena ZDIJZ. Organ ocenjuje. da obstajajo

i

zadrzki do prostega dostopa. in sioer po:

i

-

-

1. locki prvega odstavka B. člene ZDIJZ. ker gre za podatek, ki je bil na podlagi
zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen.
3. točki prvega odstavka 6. clena ZDIJZ, kar gre za na osebni podatek,

l
i

katerega razkritje bi pomenilo krsitev varstva osebnih podatkov v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in
11. točki prvega odstavka 6. olena ZDIJZ, ker gre za podatek iz dokumenta. ki

je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov. in
bi njegovo razkritje povzrocilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
i

Tajnl podatek
Po ZTP je tajen le tisti podatek, ki kumulativno izpolnjuje tako materialni kot formalni kriterij.
aj llllaterialni kriterij (5. olen ZTP) se nanaša na samo vsebino podatka in določa. da se
podatek lahko določi za tajnega le takrat. če je tako pomemben, da bi z njegovim razkritjem
nepoklioani osebi nastale, ali bi ocitno lahko nastale, škodljive posledice za vamost države ali
za njene politične in gospodarske koristi ter se obenem nanaša izključno na naslednja področja:
javna varnost, obramba, zunanje zadeve, obveščevalna in varnostna dejavnost državnih
organov RS oziroma se nanaša na sisteme, naprave, projekte in načrte ali znanstvene,
raziskovalne, tehnološke, gospodarske in ﬁnančna zadeve, ki so pomembni za omenjene cilje.
Materialni kriterij torej vključuje dva vidika. Prvi je v tem, da bi z razkritjern podatka nastala
oziroma ocitno lahko nastala dol-ooena skoda. drugi pa je v povezavi skoda s taksikativno
naštetimi interesnimi področji drzave.

l

bi Formalni kriterij je izpolnjen s tem, da:
- ga je kot takega določila le za to pooblaščena oseba (prim. 10. člen ZTP) - pooblaščene
osebe za določanje tajnih podatkov so predstojnik organa. izvoljeni ali imenovani funkcionarji
organa ali osebe zaposlene v organu, ki jih je za to pooblastil predstojnik organa;
- je izdelana vnaprejšnje pisna ocena možnih škodljivih posledic, (prim. 11. člen ZTPj, ki
vsebuje določitev objekta varstva oziroma interes, ki bi bil z razkritjem ogrožen. ooeno teze
in intenzivnost možnih škodljivih posledic in
- da je podatek ustrezno označen kot tajen (prim. 17. člen ZTP) ~ vsak tajni podatek oziroma
vsak dokument, ki vsebuje tajne podatke, mora biti označen s stopnjo tajnosti in s podatki o
organu. os to za sicer ni razvidno.
Organ ugotavlja. da podatki o specifikaciji IMSI lovlloa. ki jih zahteva prosilec v skladu s
sprejetim intemim aktom spadajo med taktiko in metodiko dela s prikritimi preiskovalnimi ukrepi
in da so vsi ti podatki označeni s stopnjo- tajnosti INTERNO. Nadalje organ ugotavlja, da
postopek nabava sistema za pridobitev tehnlonlh podatkov o mobilnem komunikaoijskem
sredslvu (llvlSl loviloaj zahteva prilozitev dokumentov, kateri vsebujejo podatke o lementih
sistema oziroma specifikacijo sistema.
Z razkritjem podatkov o elementih sistema bi se razkrila operativna :moznost sistema. kar bi
zmanjsaio oziroma celo izničilo njegovo operativno vrednost, razkrila taktiko in metodika dela
policije pri izvajanju prikrilih prelskovalnih ukrepov pri prelskovanju najlezjih kaznivih dejanj.

Organ tudi poudarja. da bi z razkritjem podatkov o elementih sistema morebitnim slorileem
9
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P_Q_$TOPEK NABINE V LETUJD11

Organ je v zvezi s postopkom nabave lMSi lovilce v letu 2011 (postopek nabave se je zaoei v
letu 2010. pogodba pa je bila sklenjen leta 2011) za namen posredovanja zahtevanih
informacij pridobil naslednja dokumenta:

-

Predlog za nabavo, st. 029-34i'2010f16 z dne 19.5.2010 in

~

Pogodbo st. C1?14-11-400034 o nadgradnji sistema za pridobitev tehnionih
podatkov o mobilnem komunikacijskam sredstvu in izvedbi soianja z dne

1.3.2011.

k 1.4 Tookl lzasiot

V zvezi z zahtevo prosilca organ ugotavlja, da iz
iLm5
j_ą,_5_,_2Q1Q izhaja informacija o odgovorni osebi, kije postopek nabave odobrila. Prav tako organ

ugotavlja. da je v -5. tooki navedena kontaktne oseba in njena telefonska stevilka. Organ nadalje
ugotavlja. da gre za ime in priimek ter telefonsko številko kriminallsta. ki je naveden tudi v 5.
tooki Predloga za nabavo št. 029-21f2009i^l5 z dne 24.4.2009. Ker so podani popolnoma enaki

razlogi za prikritje osebnih podatkov. kot so navedeni v obrazložitvi K 1.3 tocki izreka odločbe
(str. 6, 7 in 8 odloćbe). organ le-teh ni ponovno navajai temvec le ugotavlja. da obstajalo zadrzki

do prostega dostopa po 3. in 11. tooki pnrega odstavka B. clena ZDIJZ, ker gre za na osebni
podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom. ki
ureja varstvo osebnih podatkov oziroma podatke, ki so sestavljeni v zvezi z dejavnostjo organa
in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri dejvnosti organa. ter presodil ali je mozen delni
dostop do zahtevane dokumentacije.
Organ ocenjuje, da je v obravnavanem primeru z institutom delnega dostopa mogooe omogočiti
dostop do zahtevanih informacij, ne da bi s tem posegii v varovana osebne podatke oz.
zaupnost dokumenta. saj jih je glede na vsebino postavljene zahteve mogoče izlociti iz
dokumenta. na način. ki ne bi ogrozil njihove zaupnosti, zato je zakrit ime in priimek ter
telefonsko številko v 6. tocki Predloga za nabavo, št. 029-3-'tf2010i16 z dne 19.5.2010 ter
odločil, kot izhaja iz 1.4 točka izreka te odločba oziroma se prosilcu posreduje kopija
dokumenta Predlog za nabavo, at. 029-34f2010i16 z dne 19.5.2010 v katerem se v šesti tooki
prekrijejo ime in priimek kontakne osebe ter telefonska številka.

k 2.4 roćki izaaka

V zvezi z zahtevo prosil organ ugotavlja, da iz Pogodbe št.,C1?14-11-4110034 o gnaddradnil
gsterna za prk;i_obitev tehnicnih podatkov o mobiißnjl komunikacijskem srgtstvu in izvedbi
Elanja ; gne 1.3101 1 izhajajo naslednje infomtacije. ki jih zahteva prosilec:
- iz glave pogodbe izhaja proizvajalec lv pogodbi naveden kot 'izvajaleđi
dobavljene opreme;

-

vrednost dobavljene opreme. ki vključuje tudi stroske izvedbe izobraževanja

oziroma šolanja izhaja iz 2. člena pogodbe;
- tip izbranega postopke dobave izhaja iz prvega odstavka 1. clena pogodbe.
Pravna podlaga na podlagi katerega je bli izveden postopek zaupnaga narooiia je 3. tocke
prvega odstavka 17. clena Zakona o javnih narooiiih (Uradni list RS, st. 128106. 16l0B in 19!10 ZJN-2), 5. tool-ta drugega odstavka 4. clena Uredbe o obrambnih in zaupnih narocilih [Uradni list
RS. st. B0l'07) ter Smemice za protidobave [sklep Vlade RS z dne 30.3.2000).
Na tem mestu se organ pojasnjuje. da je v postopku nabave IMSI lovilce v letu 2011 bila prejeta
le ena ponudba za dobavo opreme.

Organ na podlagi prvega odstavka 1. clena pogodba ugotavlja. da je sestavni del pogodbe
Ponudbeni predraoun et. PZ-10-012 podjetja Dlgitech d.o.o.. oznacen s stopnjo tajnosti
INTERNO iz katerega izhaja specifikacija dobavijene oprema. Specifikacije dobavijene oprema
oziroma sistema za pridobitev tehničnih podatkov o mobilnem komunikacijskem sredstvu. ki

zanimajo prosilca spadajo pri organu v delovno področje Uprave kriminalistične policije

Generalne policijske uprave, ki na podlagi Zakona o kazenskem postopku izvaja tudi prikrita

preiskovalna ukrepe. V skladu s 4. clenom Zakona o nalogah in pooblastilih policije je
preprećevanje. odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrakov. odkrivanje in prijemanje
storilcev kaznivih dejanj in prekrskov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo lzrocenje
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pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin. ki so pomembne za
ugotovitev premoženjske koristi. ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrskov. ena izmed nalog
policije. Gre torej za širše področje zagotavljanja javne vamosti. ki ga v skladu s 5. členom med
drugim varuje tudi Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS. st. 50.106 - uradno prečišćeno
besedilo. 9i10 in GOI1 1; v nadaljevanju; ZTP). informacije. ki jih zahteva prosilec se nanašajo na

sisteme oziroma naprave, ki spadajo med materialno tehnicna sredstva za izvedbo _orikritih
preiskovainih ukrepov. torej so namenjen izvajanju nalog policije na podrocju zagotavljanja
javne varnosti.
Organ lahko zavme dostop do zahtevane informacije. će je po-dana katera izmed zakonsko

dolocenih izjem. opredeljenih v prvem odstavku 6. clena ZDlJZ. Organ ooenjuje. da obstajajo
zadrzkl do prostega dostopa. in sicer po 1. toeki pniega odstavka 6. oiena ZDIJZ. ker gre za
podatek, ki je bil na podlagi zakona. ki ureja tajne podatke. opredeljen kot tajen.
Tajni podatki
Po ZTF' je tajen ie tisti podatek. ki kumuiativno izpolnjuje tako materialni kot formalni kriterij

Navedeni kriteriji so opredeljeni v obrazlozitvi K 2.3 točki izreka. zato jih organ ponovno ne
navaja.
Organ ugotavlja, da podatki o speoiiikaoiji lMSi lovilca. ki jih zahteva prosilec v skladu s
sprejetim iniernim aktom spadajo med taktiko in metodiko dela s prikritimi preiskovalnimi ukrepi
in da so vsi ti podatki označeni s stopnjo tajnosti iNTERNO. Nadalje organ ugotavlja. da
postopek nabave sistema za pridobitev tehničnih podatkov o mobilnem komunikacijskem
sredstvu iiiviSl lovilce) zahteva priiozilev dokumentov. kateri vsebujejo podatke o elementih
sistema oziroma sp-eciﬁkaoijo sistema.
Z razkritjem podatkov o elementih sistema bi se razkrila operativna zmoznost sistema. kar bi
zmanjsaio oziroma celo iznioilo njegovo operativno vrednost. razknio taktiko in metodiko dela
policije pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov pri preiskovanju najtežjih kaznivih dejanj.
Organ tudi poudarja, da bi z razkritjem podatkov o elementih sistema morebitnim storilcem
omogočili. da bi se lahko na metode dela policije in sistem prilagodili. s čimer bi le-ta Postala
neuporaben za nadaljnje delo policije oziroma se uporabi naprave pri preiskovanju kaznivih
dejanj prilagodili do te mere. da uporaba le-te ne bi prinesla pravih rezultatov. S tem bi se
seveda zmanjšala uspešnost in ućinkovitost policije pri izvajanju nalog, neposredno pa bi bila
ogrožena tudi vamost ljudi. ki izvajajo te ukrepe, saj bi se a pomocjo teh informacij dalo dolooiti
tudi naćin delovanja policije in s tem tudi locirati konkretne posameznike. ki te ukrepe izvajajo.
Glede na navedeno bi po ooeni organa z javnim razritjem zahtevanih infomaoij nastale škodljive
posledice za javno vamost. saj bi bila ogrožena taktika in metodika dela policije pri izvajanju
nalog na podroćju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. S tem je po mnenju organa
nedvomno izpolnjen materialni kriterij po ZTP, saj se zahtevane informacije nanašajo na tista
interesne področja drzave. ki jih je ZTP opredelil kot posebej obćutijiva oziroma so takega
pomena. da jih je mogoče varovati s stopnjo tajnosti. saj bi sicer nastale škodljive posledice za
javno varnost.
Formalni pogoj je izpolnjen s tem. da ga je kot takega dolooiia in označila za to pooblasoena
oseba. hiaoeloma je to v skladu z ZTP predstojnik organa oziroma osebe zaposlene v organu. ki
jih za to pisno pooblasti predstojnik (10. oi. ZTP). V konkretnem primeru je stopnjo tajnosti
dokumentu. ki je priiozen postopku nabave sistema in vsebuje podatke o elementih sistema.
torej Ponudbeni predraoun st. PZ-10~0'i2 podjetja Digltech d.o.o., z oznako »INTERNO doloćil
Vojko Urbas. kriminaiisiićni svetnik. na podlagi pooblastila št. 022-153i'200Bl'26 z dne 25.3.2009.
Skladno z 11. clenom Zi'P je izdelana pisna ooena o moznih škodljivih posledicah. ki bi nastale

ob razkritju podatka. dokumenti pa so pravilno oznaćena s stopnjo tajnosti.
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Na podlagi povedanega je organ. ker gre za podatke. ki so na podlagi ZTP opredeljeni kot tajni.

odlocil kot izhaja iz 2.4 točke izreka to odloćbe oziroma se prosilcu posreduje dokument
Pogodbe si. C171-6-11-460034 o nadgradnji sistema za pridobitev tehničnih podatkov o
mobilnem komunikacijskern sredstvo in izvedbi solarije z dne 1.3.2011 brez Ponudbenega
predraouna st. PZ-10«012 podjetja Dlgiteoh d.o.o.
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k :_ Toćki tzaeioit
Kakor izhaja iz določila prvega odstavka 4. člena ZDIJZ morejo bili za obstoj informacije
javnega značaja komuiativno izpolnjeni naslednji pogoji: infonnacija mora lzvirati iz delovnega
področja organa. organ more z njo razpoiagati in informacija se more nahajati v materializirani
obliki. informacije. ki izvira iz delovnega področje organa. je tista lnfonnoija. ki je nastala v

zvezi z izvajanjem javnopravnlh nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa. Organ mora
informacijo javnega značaja izdelati pri svojem delu in v postopkih. za katere je pristojen v

skladu s splošnimi predpisi. Zahtevana informacija - dokument mora obstajati v materiatlzirani
obliki. organ pa mora z njo razpoigaii.
V konkretnem pnrneni je bilo ugotovljeno. da v zvezi z lMSl lovilcem. ki so v uporabi v policiji
niso bili izvedeni nobeni servisni posegi in kupljeni nadomestni deli. Glede na navedeno zato
informacije. ki jih zahteva prosilec, to je dokumente iz katerih so razvidni podatki o stroskih
izvedenih servisnih posegov in stroskih kupljenih nadomestnih delov IMSI loviloev. ne obstajajo
v meteriaiizirani obliki.

Na podlagi povedanega je organ odločil kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe oziroma
zahtevo zavmil. sej podatki. ki jih prosilec zahteve. ne obstajajo.
K 4.. TOĆKI lZREI(à

V 3.2 točki izreka odločbe lnforrnaoijskega poobiaščenca št. 090-1643201416 z dne 25.11.2014
je bilo določeno. da je organ dolžan v roku 31 dni od vročitve odločbe posredoval prosilcu na
elektronski naslov kopijo dokuementa st. 061-5i2013i2 (222-01) z dne 1.3.2013 in kopijo tabel
na 5. strani dokumenta št. 062-23i2013i3 (206-08) z dne 12.4.2013. Informacijski pooblaščen je
namreč organu niozil. da iz navedenih dokumentov umakne stopnjo tajnosti.
Glede na navedeno je organ dokumentu st. 061-5i20i3l2 (222-01) z dne 1.3.2013 (označen s
stopnjo tajnosti lNTERNOj. s preklicem st. 051-5i2013l4 z dne 19.12.2014 prekiioai določeno
stopnjo tajnosti in preklic tajnosti na dokumntu tudi ustrezno označen.
Glede kopije tabele na 5. strani dokumenta st. 062-23i20^l 313 (208-08) z dne 12.4.2013 organ
najprej ugotavlja, da je v izreku odločbe informacijskega poobiaščenca št. 090-1643201415 z
dne 25.11.2014 prišlo v 3.2 točki izreka do očitne pomote v nevedbi številke dokumenta z dne
12.4.2013. Pravilna stevilka dokumenta je 0602-23i2tl13i3 (206-08) z dne 12.4.2013 in ne 06223i2013i'3 (206-03) z dne 12.4.2013. kot jo navaja informacijski pooblaščenec. Organ namreč
ugotavlja. da je bil dokument st. 0602-23f2013i'3 (206-03) z dne 12.4.2013 sestavljen v okviru
strokovnega nadzora generalnega direktorja policije ter da se v navedenem dokumentu na 5.
strani nahaja tabela s statističnimi podatki o uporabi IMSI lovilce. katere zahteva prosilec.
Organ je na podlagi odločitve informacijskega poobiasčenca tabeli na 5. strani dokumenta st.
0602-23i'2013i3 (205-08] z dne 12.4.2013 (celoten dokument je označen s stopnjo tajnosti
INTERNO). s prekiioem st. 0602-2312013111 z dne 23.12.2014 preklioai določeno stopnjo
tajnosti in preklic tjnosti na dokumentu tudi ustrezno označil.
Na podlagi povedanega je organ odločil kot izhaja iz 4. točke izreka te odločbe ter prosilcu
posreduje kopij dokumenta st. 061-5i2013f2 (222-01) z dne 1.3.2013 in kopijo tabele na 5.
strani dokumenta si. 0602-23i2013l3 (20-6-03) z dne 12.4.2013.
Siroski v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 20. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS. st.
106l10 - uradno prečiščeno besedilo - UPB5j oprosčene plačila upravne takse.
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POUK O PRAVNENI SREDSTVU:
Zoper odlocbo je dovoljena pritozba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec. Zaloska 59,
10130 Ljubljana. Pritožbe. ki je takes prosta, se vloži pisno neposredno ali priporoćeno po posti
ali da ustno na zapisnik pri Ministrstvu za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana
in sicer v 15 dneh od vronłilve le odloćbe.

Petra RECEK
URADNA OSEBAZA DO GF' DO
lNFORMAClJ"JAVNEG ZNACAJA
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