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ZADEVA: Poziv k ponovni javni objavi poročil o posameznih nadzorih inšpekcije UVHVVR in
proaktivni objavi vseh informacij javnega značaja s področja dela UVHVVR
Spoštovani,
v Transparency International Slovenia (TI Slovenia) in Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) zaskrbljeno
spremljamo spletne strani UVHVVR ter medijska poročanja o odsotnosti informacij, ki so bile včasih na
teh spletnih straneh objavljane proaktivno in ažurno.
TI Slovenia se zdi navedeno še posebej zaskrbljujoče, saj je bil UVHVVR v preteklosti zgled drugim,
zaradi dobrih praks, ki jih je vzpostavil. Tako je bil leta 2017 prejemnik priznanja ambasador
transparentnosti za dobro prakso dostopa do informacij javnega značaja, ki ga je podelil Informacijski
pooblaščenec. V utemeljitvi priznanja so v letnem poročilu IP za leto 2017 zapisali: »S široko objavo
informacij in ugotovitev iz postopkov inšpekcijskih nadzorov (npr. iz nadzorov nad pekarnami,
gostinskimi obrati in čebelarji) je lahko (UVHVVR, op. a.) za zgled ostalim inšpekcijskim organom
Dokazala je, da je načelo varstva podatkov iz inšpekcijskih postopkov v praksi mogoče uspešno
uravnotežiti z načelom javnosti delovanja. Tako je javnosti zagotovila boljši dostop do informacij in
omogočila javno razpravo o skupnih zadevah v javnem interesu.«
Tudi ZPS kot neodvisna potrošniška organizacija redno izpostavlja potrebo po transparentnosti
informacij. Ne le zato, ker na ta način izpostavljamo slabše, ampak predvsem zato, ker so na ta način
izpostavljeni ponudniki, ki so vredni zaupanja. Zakrivanje kršiteljev namreč škodi tistim, ki delajo dobro
in slabi zaupanje v uradne inštitucije. Še več, nujna je reforma inšpekcijskega nadzora, ki bo usmerjena
v usklajeno načrtovanje inšpekcijskih nadzorov na podlagi ocene tveganja, v boljše sodelovanje med
inšpektorji in v krepitev vloge inšpekcijskih organov, ter vzpostavitev enotne točke komuniciranja
inšpekcijskih organov s potrošniki – točke, kjer bi bile javno, ažurno objavljene vse izdane odločbe, vsi
rezultati inšpekcijskih nadzorov.
Glede poročil posameznih nadzorov ugotavljamo, da so ta objavljena na arhivskih straneh portala
gov.si do leta 2019, to je do takrat, ko je bil portal gov.si prenovljen. Javnost nima neposrednega
dostopa do kasnejših poročil posameznih nadzorov, saj se ti na novem, prenovljenem portalu gov.si ne
objavljajo. Glede na odsotnost podobne podstrani na prenovljenem portalu gov.si, nas skrbi,, da
UVHVVR ni imel in tudi nima v načrtu zagotoviti nadaljnje objave poročil o posameznih nadzorih in to
čeprav gre za dobro prakso, ki je bila v preteklosti tudi nagrajena.
Pozivamo UVHVVR, naj skladno z v preteklosti vzpostavljeno dobro prakso nemudoma začne spet
objavljati vse informacije, ki jih je v preteklosti že objavljala na svojih spletnih straneh. Ob tem naj
UVHVVR zagotovi posredovanje v svetovni splet in ponovno uporabo, skladno s standardi, ki jih določa

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Pozivamo vas, da objavo uredite najpozneje v enem
mesecu od prejetja tega dopisa.
S spoštovanjem,
Transparency International Slovenia
Neža Grasselli,
predsednica

Zveza potrošnikov Slovenije
Breda Kutin,
predsednica

