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Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) po uradni osebi, pooblaščeni za dostop do
informacij javnega značaja, Mileni Podjed-Fabjančič, na podlagi drugega odstavka 22, člena Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 -
ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 72/14 - skl. US; v nadaljevanju: ZDIJZ), na zahtevo' I

(v nadaljevanju: prosilec), z dne 24. 8. 2015, za dostop
do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

ontočßo

1. Zahteva prosilca za posredovanje izvorne kode Supervizorja, dokumentacije izvorne kode
Supervizorja in podporne izvorne kode Supervizorja (deploy, management, uvoz/izvoz podatkov,
filtiranje podatkov), se zavrne.

2. Posebni stroški v postopku niso nastali.

Obrazložitev:

Prosilec je na Komisijo dne 24. 8. 2015 naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer
za posredovanje izvorne kode Supervizorja, dokumentacije izvorne kode in API-jev Supervizorja, in
podporne izvorne kode Supervizorja (deploy, management, uvoz/izvoz podatkov, filtiranje podatkov).

V zvezi z zahtevo prosilca za posredovanje API-jev Supervizorja je uradna oseba, pooblaščena za dostop
do informacij javnega značaja, na podlagi določbe petega odstavka 6. člena ZDIJZ, prosilcu posredovala
napotilo, da je API Supervizorja enostavno javno dostopen na spletni strani
»https://nio.gov.si/nio/catalog/search.nio?keywords=supervizor&sort=#search«, v preostalem delu pa,
da bo njegova zahteva obravnavana po ostalih določbah ZDIJZ - tj. s to odločbo.

Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je
informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ
izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo
trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije
javnega značaja, in sicer:

1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2. organ mora z njo razpolagati in
3. nahajati se mora v materializirani obliki.

Kot izhaja iz določbe prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe prvega odstavka 1. člena ZDIJZ,
informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma
dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil. Gre za pogoj,
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ki jev teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so dolžni
omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti
oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

V nadaljevanju je Komisija preverila, ali razpolaga z izvorno kodo Supervizorja, dokumentacijo izvorne
kode Supervizorja in podporne izvorne kode Supervizorja (deploy, management, uvoz/izvoz podatkov,
filtiranje podatkov) (v nadaljevanju: Dokumentacija). Ugotovljeno je bilo, da Komisija razpolaga z
zahtevano Dokumentacijo, a slednje ne more posredovati, ker vsebuje podatke, sestavljene v zvezi z
njenim notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo, katerih razkritje bi povzročilo motnje pri njenem
delovanju oziroma dejavnosti kot to določa 11. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Za obstoj izjeme iz 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ morata biti kumulativno izpolnjena dva
pogoja:

- podatek mora izhajati iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma
dejavnostjo organa,

- razkritje takšnega podatka bi povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa
(specifični škodni test).

Komisija je najprej presojala obstoj prvega kriterija izjeme in je ob vpogledu v Dokumentacije ugotovila,
da v tem delu presojana Dokumentacija vsebuje podatke o načinu spletne vizualizacije velike količine
podatkov v bazi finančnih transakcij države in višin sredstev proračunskih uporabnikov, ki so bila
izplačana na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb posameznikov, ter podatek o tem, kako vse te
podatke predstaviti na način, da bodo razkrita samo plačila. Komisija je v zvezi s tem na podlagi 16. a
člena Zakona O integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju: ZlntPK) določila zunanjega strokovnjaka -fizično osebo, ki je preučila možnosti
načina spletne vizualizacije velike količine podatkov v bazi finančnih transakcij države in višin sredstev
proračunskih iuporabnikov, kiso bila izplačana na podlagi avtorskihrin podjemnih pogodb posameznikov,
ter, kako vse te podatke predstaviti na način, da bodo razkrita samo plačila. Ta spletna vizualizacija in
način predstavitve podatkov se je odrazil v obliki spletne aplikacije Supervizor. Komisija podatke iz
Dokumentacije, ki se odražajo v Supen/izorju, potrebuje za opravljanje svojih zakonsko določenih nalog,
strnjenih v 12. členu ZlntPK, in razpršeno dodatno še v nekaterih poglavjih oziroma posameznih členih
ZlntPK, (1. do 46. člen (nadzor nad premoženjskim stanjem)), (35. in 36. člen ZlntPK (omejitve
poslovanjajj, (26. do 29. člen (nezdružljivost funkcij)) in (37. do 40. člen (nasprotje interesov)). Naloge
Komisije so določene tudi v Resoluciji o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/04; v
nadaljevanju: Resolucija) in Akcijskem načrtu uresničevanja Resolucije. Komisija namreč kot samostojen
in neodvisen organ avtonomno odloča, seveda v okviru pozitivne zakonodaje, na kakšen način in s
kakšnimi sredstvi bo izvajala svoje naloge. V okviru 52. člena ZIntPK je določeno tudi, da Komisija pri
uresničevanju Resolucije in načrtov za njeno uresničevanje sodeluje z organizacijami javnega in
zasebnega sektorja, neprofitnimi organizacijami zasebnega prava s področja preprečevanja korupcije ter
z državljankami in državljani. Komisija torej podatke iz aplikacije Supervizor (podlaga za njeno delovanje
pa je Dokumentacija) torej potrebuje za uresničevanje nalog iz Resolucije in Akcijskega načrta ter za
opravljanje preiskav s področja premoženjskega stanja, nasprotja interesov npr. v postopkih javnega
naročanja ali udeležbo javnega uslužbenca v organih vodenja in nadzora v družbah, ki sodelujejo v
postopkih javnega naročanja, postopkih ugotavljanja morebitnih kršitev s področja omejitev poslovanja,
pregled transakcij funkcionarjev, ki poleg plače s strani subjektov javnega sektorja prejemajo še druga
izplačila. Z vidika presoje obstoja prvega kriterija izjeme je bistveno, da gre pri Dokumentaciji, ki pomeni
podlago za delovanje aplikacije Supervizor, za tako vrste Dokumentacije, ki je bil sestavljena za potrebe v
zvezi z dejavnostjo oziroma nalogami Komisije.

Glede presoje drugega kriterija izjeme, tj., da bi razkritje Dokumentacije povzročilo motnje pri delovanju
oziroma dejavnosti organa (specifični škodni test) pa Komisija ugotavlja, da bi razkritje Dokumentacije
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pomenilo konkretno škodo zanjo, saj podporna izvorna koda za pridobivanje podatkov uporablja - poleg
javno dostopnih - tudi podatkovne vire, do katerih si je Komisija za namen izvajanja svojih nalog
pridobila dostop do teh podatkov po prvem odstavku 16. člena ZIntPK (tj. za namen izvajanja nalog po
ZlntPK). Posredovanje oziroma razkritje te izvorne kode pa bi pomenilo tudi morebitno razkritje
informacij o dostopu do virov podatkov, ki pa niso javno dostopni, čeprav so ustrezno varovani na več
nivojih. Kljub temu, da so dostopni podatki ločeni od same izvorne kode, bi to za Komisijo pomenilo
veliko dodatnega dela (ponoven pregled celotne izvorne kode in morebitne predelave). Kljub
upoštevanju vseh varnostnih priporočil in večletnega razvoja aplikacije, bi posredovanje oziroma
razkritje izvorne kode Supervizorja pomenilo večjo varnostno tveganje za delovanje aplikacije. Npr.
posredovanje oziroma razkritje ranljivosti bi lahko imelo za posledico napad na samo aplikacijo in
prenehanje njenega delovanja. Aplikacija Supen/izor in podporna izvorna koda ni Odprtokodna, kljub
temu, da je sama aplikacija (in podatki, kijih prikazuje) javno dostopna.

Na podlagi navedene izjeme je bilo zato treba dostop do informacije zavrniti, saj se je tehtnica med
škodo oziroma motnjami pri dejavnosti/izvajanjem nalog Komisije ter razkritjem informacij nagnila proti
škodi oziroma, če je škoda, storjena delovanju/izvajanju nalog Komisije, večja od pravice javnosti, da se
seznani z informacijo. Razkritje zahtevane Dokumentacije bi najmanj ogrozilo izvajanje nalog Komisije
(glej zgoraj), določenih v ZIntPK, in posledično resno ogrozilo procese njenega odločanja v okviru
opravljanja svojih zakonskih nalog. Razkritje Dokumentacije bi namreč pomenilo resno oviro za nadaljnje
delo Komisije, oziroma bi bilo to delo bistveno drugače (po kvaliteti slabše), kotje bilo pred razkritjem,
oziroma kakršno bi bilo, če do razkritja Dokumentacije ne bi prišlo.

V obravnavanem primeru sta torej kumulativno izpolnjena oba pogoja, ki ju za obstoj izjeme po 11. točki
prvega odstavka 6. člena določa ZDIJZ, kar pomeni, da je ta izjema glede obravnavanih dokumentov
(Dokumentacije) tudi podana.

Prav tako je Komisija pri preučitvi Dokurnentacije ugotovila, da ta izpolnjuje predpostavke za avtorsko
delo (individualnost, intelektualnost oziroma duhovnost, stvaritev, področje ustvarjalnosti in izraženost)
kot jih določa 5. člen Zakona O avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15; v nadaljevanju: ZASP), kar je podrobneje pojasnjeno v
nadaljevanju.

Komisija posebej poudarja, da si je avtor s tem, ko je Komisiji izročil kodo spletne aplikacije za njen
prikaz, nastavitve spletnega strežnika ter osnovno verzijo metod za posodabljanje aplikacije, pridržal
pravico, da se z izročitvijo ne prenašajo kakršnakoli avtorska upravičenja ter da izročitve ni dovoljeno
razlagati kot razpolagalni posel s kakršnimkoli avtorskim upravičenjem.

Bistvenega pomena za ugotovitev, ali določen dokument predstavlja avtorsko delo, je presoja
izpolnjevanja predpostavk za obstoj avtorskega dela po ZASP (individualnost, intelektualnost, stvaritev,
izraženost, področje ustvarjalnosti, Povzeto po Trampuž M., Oman B., Zupančič A., Zakon o avtorski in
sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997, str. 30-32.). Komisija je
zato v nadaljevanju preverjala obstoj posameznih predpostavk glede zahtevanih dokumentov.
Nedvomno so v konkretnem primeru izpolnjeni kriteriji stvaritve, izraženosti in področja ustvarjalnosti.
Kriterij stvaritve namreč pomeni, da gre za delo, ki ga je ustvaril človek (in ne npr. računalnik), kriterij
izraženosti, da je delo izraženo v zunanjem svetu (npr. da je napisano na papir, CD...), kriterij področja
ustvarjalnosti pa, da mora iti za delo, ki pripada eni izmed treh kategorij - znanost, književnost ali
umetnost. V konkretnem primeru ni dvoma, da Dokumentacija predstavlja delo s področja tehnološke
znanosti, ki je izraženo v pisni obliki in ga je ustvaril človek. Kriterij duhovnosti pomeni, da gre za delo
človekovega duha, da se torej z njim izražajo misli, občutki ipd. avtorja. Bistveno je, da gre za delo
posameznikovega intelekta (duha) in ne toliko fizičnega dela. Prav tako pa intelektualnost avtorskega
dela opozarja na to, da gre pri avtorskem delu za t. i. nematerialno dobrino, ki ga je treba razlikovati od
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njegovih nosilcev (npr. papirja). Komisija ugotavlja, da je pri zahtevanem dokumentu element
duhovnosti izpolnjen. Ustvarjanje zahtevanega dokumenta je namreč zahtevalo delo intelekta oziroma
duha avtorja in ni prevladovalo fizično delo. Zato je šlo nedvomno za izraz misli avtorja - avtor je moral
uporabiti intelekt za oblikovanje Dokumentacije, izraženo v Supervizorju, pri čemer je moral uporabiti
svoje znanje in ustrezne metode tehnične argumentacije in pri »ubeseditvi« tega stališča iskati in
uporabiti najbolj primerne »izraze«, ipd. Pri pripravi Dokumentacije je nedvomno prevladovalo duhovno
ustvarjanje in ustvarjalec je moral uporabiti svoj intelekt za pripravo teh intelektualnih stvaritev. Za
Dokumentacijo nedvomno velja tako ubikviteta kot neizčrpnost, pripravljena pa je bila z uporabo
intelekta oziroma duha avtorja. Individualnost dela predstavlja značilnost, ki avtorsko delo ločuje 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
še lahko uvršča med avtorska dela. Če torej avtor neodvisno od nekega drugega dela, ustvari svoje delo z
individualnimi potezami, torej brez posnemanja oziroma neposrednega prevzemanja iz drugega dela, je
izpolnjena predpostavka individualnosti dela. Obravnavana Dokumentacija (izvorna koda Supervizorja in
podporna izvorna koda in dokumentacija Supervizorja) nedvomno izpolnjuje tudi kriterij individualnosti.
Odločitev o tem, kako natančno bo posameznik »obrazložil« svoje stališče, znanje, ga strukturiral,
razdelil v konkretnem primeru nedvomno izkazuje izpolnjenost kriterija individualnosti dela. Da
Dokumentacija vsebujejo zadostno mero individualnosti, kaže tudi dejstvo, da gre za tehnično
kategorijo, ki dopušča različne možnosti razlage, kar pomeni, da je delo avtorja na določeni ustvarjalni
ravni oziroma kaže na določeno količino individualnosti.

Up je vse navedeno misija zaključuje
avtorskega dela. V podporo tem ugotovitvam je očka drugega odstavka 5. člena ZASP, ki med
avtorska dela šteje tudi pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški
programi. Komisija torej ugotavlja, da ni dvoma, da zahtevana Dokumentacija v konkretnem primeru
predstavlja avtorsko delo.
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Glede na vse navedeno je Komisija zahtevek zavrnila.

Komisija mora ob izdaji odločbe odločiti tudi 0 posebnih stroških, ki so nastali v zvezi z odločanjem v
upravnem postopku. V predmetnem postopku posebni stroški postopka niso nastali.

Odločba je takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. Pritožbo se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti
ali da ustno na zapisnik pri Komisiji za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, in sicerv 15
dneh od vročitve te odločbe. Pritožba je takse prosta.
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l uradna oseba za dostop
do informacij javnega značaja
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Vročiti: _
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vročitev - ZUP,
2) zbirka dok. gradiva.
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