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Na podlagi točk 7. 2. 8, 7. 2.10 ter 12.1 Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. je uprava 
dnet | -00" 2l2!prejela

Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina)

Ta pravilnik opredeljuje poslovno skrivnost DARS, d. d. (v nadaljevanju: DARS ali družba), ureja postopek 
določanja in označevanja poslovnih skrivnosti, varovanje poslovnih skrivnosti, osebe, ki jih veže dolžnost 
varovanja poslovnih skrivnosti, ter obveznosti in odgovornosti teh oseb.

2. člen
(varovanje poslovnih skrivnosti drugih gospodarskih subjektov)

Ob smiselni uporabi določb tega pravilnika se varujejo tudi poslovne skrivnosti drugih gospodarskih družb, 
samostojnih podjetnikov posameznikov, gospodarskih interesnih združenj, tujih podjetij in njihovih 
podružnic, ki so jih za poslovno skrivnost določili in označili ti gospodarski subjekti, in so bile posredovane 
DARS.

OPREDELITEV, DOLOČANJE IN OZNAČEVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

3. člen
(poslovna skrivnost)

(1) Poslovna skrivnost družbe zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki 
izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost.

(2) Poslovne skrivnosti se v DARS varujejo v dveh različnih stopnjah in se odvisno od določene stopnje 
varovanja označijo kot »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »POSLOVNA SKRIVNOST-ZAUPNO«.

(3) Za »POSLOVNO SKRIVNOST« štejejo zlasti naslednje informacije DARS, katerih nedovoljena pridobitev, 
uporaba ali razkritje bi škodovalo finančnim interesom, strateškim pozicijam, konkurenčni sposobnosti, 
tehničnemu potencialu ali ugledu DARS:
1. poslovni načrti, finančni načrti, razvojni načrti in strategije;
2. strategije obvladovanja tveganj in notranjih kontrol;
3. poročila notranjih in zunanjih revizij;
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4. informacije o omrežnih, storitvenih in informacijskih sistemih družbe in podatkovnih bazah ter 
informacije, ki so v podatkovnih bazah družbe, razen tistih, ki so izrecno namenjene širši javnosti ali 
uporabnikom;

5. programska oprema, računalniške aplikacije in sistemski produkti družbe;
6. informacije, vezane na postopke vodene v zvezi s prijavami mobinga;
7. razvojni in inovacijski projekti;
8. informacije o varnostnih območjih, ocenah varnostnih tveganj, varnostnih navodilih, vse vezano na 

varstvo tajnih podatkov;
9. informacije o analizah varnostnih tveganj in varnostni načrti, oboje vezano na sistem upravljana in 

varovanja informacij;
10. informacije o analizah vpliva na poslovanje in načrtih za zagotavljanje celovitosti omrežja in sistemov, 

oboje vezano na sistem za upravljanje neprekinjenega poslovanja;
11. informacije o ocenah tveganj infrastrukture in ukrepih za zaščito infrastrukture;
12. informacije, ki so kot poslovna skrivnost določene s predpisi s področja javnih naročil;
13. informacije, ki so kot poslovna skrivnost določene skladno z internimi akti;
14. gradiva sej uprave, nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta.

(4) »POSLOVNA SKRIVNOST« so tudi informacije, ki jih kot take s sklepom določi uprava, svetovalec uprave, 
direktor področja ali druga oseba, če tako določa drugi interni akt družbe. Uprava lahko s sklepom določi, 
da posamezen dokument, ki sicer spada med dokumente iz prejšnjega odstavka, ni poslovna skrivnost.

(5) Uprava, svetovalec uprave, direktor področja, vodja notranje revizije ali druga oseba, če tako določa drugi 
interni akt družbe, lahko s sklepom za poslovno skrivnost določi višjo stopnjo varovanja. Z višjo stopnjo 
varovanja »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO« se označi zlasti:

informacije, ki se nanašajo na notranje preiskave;
informacije, ki bi v primeru razkritja nepooblaščeni osebi lahko otežile izvedbo nepristranske 
notranje preiskave, nadzora ali revizije;
druge informacije, glede katerih se oceni, da bi nepooblaščeno razkritje imelo hude in nepopravljive 
posledice za družbo ali finančne posledice v vrednosti nad 100.000,00 EUR.

(6) Predmet poslovne skrivnosti so tudi vse informacije, ki so ali bi lahko bile v neposredni ali posredni zvezi 
z informacijami iz predhodnih odstavkov tega člena, v kakršnikoli materialni ali elektronski obliki (listine, 
avdio in video mediji, računalniške diskete, CD-romi, trdi diski, RAM, streamer-ji, elektronska pošta, 
elektronski spomin računalnikov, strežnikov, mobilnih naprav, fotokopirnih strojev, faksov, tiskalnikov, in 
drugi) ali v nematerializirani obliki (vsako ustno seznanjanje z informacijami, razgovori o teh informacijah 
in drugo).

(7) Informacija se določi za poslovno skrivnost ob njenem nastanku oziroma ob začetku izvajanja poslovne 
aktivnosti, katere rezultat bo informacija, ki jo bo treba varovati kot poslovno skrivnost.

(8) Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi 
zakona ali dobrih poslovnih običajev.
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4. člen
(sklep o določitvi poslovne skrivnosti)

(1) Sklep o določitvi poslovne skrivnosti iz četrtega in petega odstavka 3. člena vsebuje opis možnih hujših 
škodljivih posledic za interese DARS, če bi informacija prišla v roke osebi, ki v skladu s tem pravilnikom ni 
upravičena, da se seznani s poslovno skrivnostjo (v nadaljevanju: nepooblaščena oseba), rok trajanja 
oziroma način prenehanja varovanja poslovne skrivnosti ter uporabnike informacije. S sklepom se 
seznani vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo z informacijo, ki je določena kot poslovna skrivnost.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka tega člena se hrani kot priloga izvirnika dokumenta, ki vsebuje poslovno 
skrivnost, oziroma kot samostojen dokument, če se informacija, določena za poslovno skrivnost, nahaja 
v računalniško vodeni zbirki podatkov.

5. člen 
(označevanje)

(1) Vsi pisni dokumenti in njihove reprodukcije, ki vsebujejo poslovno skrivnost, morajo imeti oznako 
»POSLOVNA SKRIVNOST« najmanj na prvi strani dokumenta, poravnano z desnim robom besedila 
dokumenta. Dokumenti označeni z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO« morajo imeti oznako na 
vsaki strani dokumenta, lastni dokumenti pa morajo biti opremljeni tudi z vodnim žigom »POSLOVNA 
SKRIVNOST - ZAUPNO«, diagonalno pokončno na vsaki strani. Na vseh drugih dokumentih oziroma 
medijih (zemljevidi, fotografije, CD, DVD in podobno), ki vsebujejo poslovno skrivnost, mora biti vidna 
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«. Če je le mogoče, se oznako 
»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO« zapiše poudarjeno in z večjimi črkami 
od črk besedila dokumenta. Vsak izvod dokumenta se oštevilči z zaporedno številko izvoda.

(2) Če se dokument ali medij hrani v kakršnemkoli ovoju, mora ta biti označen tako, da je razvidno, da vsebuje 
poslovno skrivnost.

(3) Vsaka stran dokumenta mora imeti v nogi navedeno tudi zaporedno številko strani glede na skupno 
število strani dokumenta.

(4) Dokument, ki vsebuje poslovno skrivnost, se uporabnikom lahko pošilja v zaprti neprosojni ovojnici s 
priporočeno pošto ali s kurirjem. Pisemska ovojnica, ki se pošilja po pošti, ne sme vsebovati oznake 
»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, ali kakšnih drugih oznak, ki bi kazale 
na vsebino pošiljke. Pošiljka, ki se pošilja s kurirjem, pa mora biti označena z oznako »POSLOVNA 
SKRIVNOST« ali »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO« in mora biti izročena neposredno uporabniku.

(5) Z označevanjem dokumentov ali medijev se informacija, ki je določena kot poslovna skrivnost, ne sme 
uničiti, poškodovati ali povzročiti, da postane kako drugače neuporabna.
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(6) Dokumentov, označenih z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, ni dovoljeno pošiljati po 
elektronski pošti ali drugih napravah za komuniciranje na daljavo, prav tako teh dokumentov ni dovoljeno 
kopirati, fotografirati ali razmnoževati.

6. člen
(preklic poslovne skrivnosti)

Preklic varovanja informacije kot poslovne skrivnosti oziroma omejitve interne uporabe informacije 
praviloma izvede oseba, ki je določila informacijo za poslovno skrivnost, oziroma uprava.

7. člen 
(interno)

(1) Informacije, ki ne izpolnjujejo pogojev za določitev za poslovno skrivnost, so pa zaradi svoje narave 
namenjene notranjemu poslovanju oziroma uporabi zgolj zaposlenim DARS (na primer: notranja 
navodila, okrožnice zaposlenim, osnutki dokumentov, ki bodo posredovani naročnikom ali javnosti in 
podobno), so lahko označene z oznako »INTERNO«.

(2) Odločitev o uporabi oznake »INTERNO« za določeno informacijo sprejme uprava, odgovorna oseba 
organizacijske enote oziroma se tako določi v internem aktu.

DOSTOP IN VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

8. člen
(uporabniki poslovnih skrivnosti)

(1) Z informacijami, ki so poslovna skrivnost, so lahko seznanjeni samo tisti zaposleni DARS, ki informacije 
potrebujejo za izvajanje delovnih obveznosti, in drugi posamezniki, ki z DARS sklenejo dogovor o 
varovanju poslovne skrivnosti, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, oziroma drug sporazum, ki 
je vsebinsko ustreza temu dogovoru, ali izjavo o varovanju informacij, ki je kot priloga 2 sestavni del tega 
pravilnika.

(2) Z informacijami, ki so določene kot »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, so poleg uprave, svetovalca 
uprave in direktorjev področij, lahko seznanjeni le tisti zaposleni DARS in drugi posamezniki, ki jim je 
dostop do z višjo stopnjo varovanih informacij vnaprej odobrila uprava.

(3) Za zaposlene v DARS, skladno s tem pravilnikom, se štejejo posamezniki, ki: 
so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi;
v DARS delajo na podlagi pogodbe o praksi ali štipendiranju; 
so napoteni na delo v DARS kot agencijski delavci; 
opravljajo delovne obveznosti za DARS na drugi pravni podlagi.

(4) Dostop do poslovne skrivnosti mora biti časovno in vsebinsko omejen na obseg, nujno potreben za 
izvajanje določene delovne oziroma pogodbene obveznosti uporabnika.
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(5) Vsak dokument, označen z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, mora biti opremljen s 
seznamom, iz katerega mora biti jasno razvidno, kdo se je seznanil z informacijo, namen seznanitve z 
informacijo, točen čas in datum seznanitve ter podpis osebe, ki se je seznanila z dokumentom.

9. člen
(pogoji za dodelitev dostopa po stopnji varovanja »POSLOVNA SKRIVNOST-ZAUPNO«)

(1) Dostop do poslovnih skrivnosti, ki se varujejo po stopnji »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, imajo 
uprava, svetovalec uprave in direktorji področij.

(2) Dostop do poslovnih skrivnosti, ki se varujejo po stopnji »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, lahko 
dodeli uprava na predlog svetovalca uprave ali direktorja področja tudi drugemu zaposlenemu, pod 
pogojem da:
ni bil pravnomočno obsojen za korupcijsko, gospodarsko ali premoženjsko kaznivo dejanje; 
za kazniva dejanja iz prejšnje alineje zoper zaposlenega ne teče kazenski postopek; 
ne obstajajo varnostna tveganja, kar presodi oseba, zadolžena za korporativno varnost; 
zaposleni ni v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali 
pogodba o zaposlitvi ni v suspenzu.

(3) Dostop se dodeli za obdobje pet let. Po preteku tega obdobja mora zaposleni, ki mu je bil dostop dodeljen 
na podlagi drugega odstavka tega člena, ponovno zaprositi za dodelitev dostopa do poslovnih skrivnosti, 
ki se varujejo po stopnji »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«.

(4) Zaposleni, ki mu je bil dodeljen dostop na podlagi drugega odstavka tega člena, mora o nastopu okoliščin, 
zaradi katerih ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka, nemudoma obvestiti upravo. Z nastankom 
okoliščin iz prejšnjih odstavkov ali prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, dostop do poslovnih 
skrivnosti, ki se varujejo po višji stopnji, preneha veljati.

10.člen
(dolžnost varovanja poslovne skrivnosti)

(1) Dolžnost varovati poslovno skrivnost nastopi v trenutku, ko se uporabnik z njo seznani, in traja še po tem, 
ko uporabniku preneha zaposlitev ali funkcija v DARS.

(2) Uporabniki so z informacijami, določenimi in označenimi za poslovno skrivnost, dolžni ravnati tako, da 
niso dostopne nepooblaščenim osebam.

(3) Zavezanost varovanju poslovnih skrivnosti DARS in seznanjenost z določbami tega pravilnika in drugih 
relevantnih predpisov, zaposleni DARS potrdi s podpisom izjave o varovanju poslovnih skrivnosti, ki je kot 
priloga 3 sestavni del tega pravilnika, drugi uporabniki pa s podpisom dogovora oziroma izjave o 
varovanju poslovne skrivnosti iz 8. člena tega pravilnika.
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11.člen
(soglasje uprave)

Zaposleni lahko objavljajo članke, razprave in publikacije o zadevah ali delih zadev, ki so opredeljene kot 
poslovna skrivnost, le s predhodnim soglasjem uprave. Enako velja za razpravljanje na strokovnih in 
znanstvenih posvetih.

12. člen
(posredovanje poslovne skrivnosti državnim organom, evropskim organom in agencijam)

(1) Poslovne skrivnosti posreduje pristojnim državnim organom, evropskim organom in agencijam, uprava, 
če se ti organi izkažejo z zakonsko temelječim pooblastilom.

(2) Subjektom iz prvega odstavka se posredujejo le informacije, ki so potrebne za izvajanje njihovih nalog.

13. člen
(način varovanja poslovnih skrivnosti)

(1) Dokumenti, varovani s stopnjo »POSLOVNA SKRIVNOST«, se hranijo na način, ki onemogoča dostop 
nepooblaščenim osebam.

(2) Poslovne skrivnosti, varovane s stopnjo »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO«, se hranijo v protivlomno in 
protipožarno varovanih in zaklenjenih kovinskih omarah ali v posebnem prostoru, v katerega imajo 
dostop samo osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje za dostop do teh informacij. Vsak vstop v tak prostor se 
ustrezno beleži, prostor pa mora biti varovan tudi z video nadzornim sistemom in ustrezno zaklenjen.

(3) Dokumenti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST - ZAUPNO« se vodijo v posebni evidenci organizacijske 
enote.

ODŠKODNINSKA, KAZENSKA IN DELOVNOPRAVNA ODGOVORNOST

14.člen
(odškodninska in kazenska odgovornost)

(1) Oseba, ki neupravičeno, v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja poslovne skrivnosti, sporoči ali 
izroči komu informacije, ki so poslovna skrivnost, je odgovorna DARS za škodo po predpisih o 
odškodninski odgovornosti ter kazensko pod pogoji, kijih določa kazenski zakonik.

(2) V primeru, če škode ne bi bilo mogoče natančno ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le-te povezano z 
nesorazmerno visokimi stroški, velja pogodbena kazen v višini 5.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno 
kršitev zaposlenega v DARS. Za osebe, ki niso zaposlene v DARS, ter za pravne osebe, je pogodbena kazen 
za nepooblaščeno razkritje poslovne skrivnosti 20.000,00 EUR.
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15.člen
(delovnopravna odgovornost zaposlenega)

(1) Zaposleni v DARS, ki ravna v nasprotju z določili tega pravilnika, lahko zagreši hujšo kršitev obveznosti iz 
delovnega razmerja.

(2) Delovnopravna odgovornost ne izključuje morebitne odškodninske ali kazenske odgovornosti.

KONČNI DOLOČBI

16.člen
(končni določbi)

(1) Ta pravilnik se objavi na intranetu.

(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti, 
veljaven od dne 27. 7. 2017, ter Navodilo za ravnanje z informacijami različnih stopenj zaupnosti, veljavno 
od dne 27. 7. 2017.
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Priloga 1: Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti (8. člen pravilnika)

TO POGODBO O NERAZKRITJU INFORMACIJ (»Pogodba«) dne______________________skleneta:

1) DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, matična številka 
5814251000, davčna številka: Sl 92473717, ki jo zastopa uprava (»upravičenec«) in

2) _________________________________________________________ (ime, priimek / firma podjetja)

naslov/ sedež_________________________________________________________________________ ,

EMŠO / matična št.:__________________________________ (»zavezanec«).

(Upravičenec in zavezanec sta skupaj poimenovana kot »stranki« in vsak od njiju kot »stranka«.)

UVODNE UGOTOVITVE

(A) Predmet pogodbe je opredelitev vsebine sodelovanja med strankama, ki vključuje izmenjavo tehničnih 
in poslovnih informacij z naravo poslovne skrivnosti, za katere stranki soglašata da kot takšne ostanejo 
zaupne.

(B) Stranki soglašata, da je vsebina te pogodbe poslovna skrivnost.
(C) Stranki soglašata, da se s to pogodbo med njima ustvarja zgolj zaupno razmerje brez elementov 

kakršnega koli drugačnega poslovnega razmerja.

VSLED NAVEDENEGA in ob upoštevanju skupnih zavez in dogovorov, navedenih v tej pogodbi, se
stranki dogovorita, kot sledi:

1. člen
(Zaupna informacija)

(1) Za namen pogodbe pojem »zaupna informacija« pomeni tisto tehnično ali poslovno informacijo, 
posredovano v kakršnikoli obliki in načinu (ustno, pisno, magnetno ali optično obliko, materializirani v 
obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter 
pilotnih projektov) in je označena kot zaupna.

(2) Zaupne informacije, podane v pisni obliki, morajo biti jasno označene z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« 
oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST- ZAUPNO« oziroma katero koli besedno zvezo podobnega pomena.

(3) Zaupne informacije, podane v ustni obliki, morajo biti zaupane z opozorilom glede njihove zaupne 
narave ter obveznosti njihovega varovanja po tej pogodbi.

(4) Kot zaupni veljajo tudi tisti podatki, ki niso označeni izrecno kot zaupni ali niso označeni z oznako, ki kaže 
na zaupnost teh podatkov, a je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena 
oseba ali če iz veljavne zakonodaje izhaja, da bi z razkritjem ali nezakonitim upravljanjem podatkov kršili 
veljavno zakonodajo.

2. člen
(Izjeme od zaupnih informacij)

Kot zaupne informacije ne štejejo:
1) zaupne informacije, za katere lahko zavezanec dokaže, da so mu bile znane pred trenutkom 

razkritja oziroma seznanitve s strani upravičenca na podlagi te pogodbe;
2) informacije, ki so bila na voljo javnosti pred trenutkom razkritja, ali je po tem postala javno znana 

brez ravnanj zavezanca, ki bi pomenila kršitev te pogodbe;
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3) zaupne informacije, za katere lahko zavezanec dokaže, da se je z njimi predhodno seznanil iz 
drugega vira, ki ne izvira od upravičenca, ta vir pa je imel pravico za razkritje takšne informacije;

4) zaupne informacije, za katerih razkritje ima zavezanec predhodno pisno privolitev upravičenca,
5) informacije, ki jih kot javne opredeljuje zakon.

3. člen
(Varovanje zaupnih informacij)

(1) Zavezanec izjavlja, da bo vsakršno zaupno informacijo obravnaval kot poslovno skrivnost in jo bo varoval 
kot dober gospodar ter zagotovil, da bodo tisti, katerim na podlagi te pogodbe sme posredovati te 
podatke ali jih z njimi seznaniti, ustrezno ščitili posredovane podatke in da bodo seznanjeni z njihovo 
zaupnostjo.

(2) Zavezanec prav tako izjavlja, da te informacije ne bo razkril kateri koli tretji osebi in na nikakršen način 
posredoval ali dal na voljo javnosti, razen v kolikor se pridobi pisno soglasje upravičenca.

(3) Zavezanec se obvezuje, da bo preprečil tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma svojim 
zaposlenim kakršno koli uporabo ali razkrivanje zaupnih informacij.

(4) Zavezanec mora na pisno zahtevo upravičenca nemudoma vrniti vse zapiske, dokumente v pisni oziroma 
elektronski obliki oziroma kakršnekoli druge medije, ki vsebujejo zaupne informacije.

4. člen
(Dovoljeno razkritje in distribucija zaupnih informacij)

(1) Zavezanec je obvezan, da sme vsako zaupno informacijo, ki je predmet te pogodbe, v izvirniku ali kopiji 
razkriti zgolj tistim zaposlenim, sodelavcem ali tretjim osebam, za katere je potrebna takšna seznanitev 
zaradi doseganja namena iz te pogodbe, pri tem pa zavezanec, brez predhodnega pisnega soglasja 
upravičenca, ne bo kakorkoli, reproduciral, ali kako drugače distribuiral katerekoli stvari ali dokumenta, 
ki je po naravi stvari sama ali pa celoti ali v delu vsebuje v zaupno informacijo.

(2) V kolikor zavezanec razkrije zaupne informacije iz prejšnjega odstavka, je ta pred tem dolžan z osebami, 
katerim se zaupne informacije upravičenca razkrivajo, skleniti pisne sporazume o nerazkritju informacij, 
ki bodo varovali zaupne informacije vsaj tako, kot jih varuje ta pogodba.

(3) Zavezanec bo nemudoma obvestil upravičenca v primeru, če bi zavezanec moral razkriti katerokoli 
informacijo, posredovano s strani upravičenca, tako da lahko upravičenec uveljavlja vsa veljavna pravna 
sredstva za zaščito informacij. Zavezanec se obvezuje sodelovati z upravičencem v zvezi z uveljavljanje 
zakonitih sredstev za zaščito informacij ali drugega sredstva, ki bi ga upravičenec lahko zahteval.

5. člen
(Kršitev obveznosti nerazkritja zaupnih informacij)

(1) Zavezanec se zaveda, da bi kršitev določb te pogodbe pomenila nepopravljivo škodo upravičencu. 
Upravičenec ima v primeru kršitev pravico uveljavljati sodno varstvo, s katerim od zavezanca zahteva, 
naj takoj preneha z potencialnimi in dejanskimi kršitvami te pogodbe.

(2) Upravičenec in zavezanec soglašata, da je zavezanec v primeru kršitve določil iz te pogodbe dolžan 
upravičencu plačati vso dejansko nastalo škode in izgubljen dobiček. V primeru, če škode ne bi bilo 
mogoče natančno ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le-te povezano z nesorazmerno visokimi stroški, velja 
pogodbena kazen v višini 20.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno kršitev obveznosti zavezanca. 
Pogodbena kazen zapade v plačilo v roku sedmih dni od dneva, ko zavezanec s priporočeno poštno 
pošiljko prejme zahtevek upravičenca za plačilo pogodbene kazni.
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6. člen
(Pravice na zaupnih informacijah)

(1) Vse zaupne informacije, ki jih upravičenec posreduje zavezancu, bodisi v celoti ali samo delno, ostanejo 
v lasti upravičenca.

(2) Vse pravice na zaupnih podatkih, ki so predmet te pogodbe, ostanejo izključno upravičencu.
(3) Nobena določba te pogodbe ne pomeni dovoljenja ali avtorske pravice ali podelitve pravic uporabe 

oziroma licence in drugih pravic zavezancu iz podatkov, na podatkih ali na podlagi podatkov.
(4) Zavezanec se zavezuje, da ne bo izpodbijal lastništva ali drugih pravic nad zaupnimi informacijami 

upravičenca.

7. člen
(Osebni podatki)

V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zavezanec upravičencu dopušča obdelavo osebnih 
podatkov za namene vzpostavitev in vodenje evidence ter uresničevanje pogodbenih pravic in obveznosti na 
podlagi te pogodbe.

8. člen
(Končne določbe)

(1) Vsi spori in zahtevki, ki izvirajo iz te pogodbe ali so v povezavi njo, se rešujejo pred pristojnim sodiščem 
v Ljubljani.

(2) Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa pogodbe.
(3) Pogodba ostane v veljavi, dokler upravičenec zavezanca v pisni obliki ne razreši dolžnosti varovanja 

zaupnih informacij, ali dokler se stranki o tem pisno ne sporazumeta ali dokler ostanejo zaupne 
informacije poslovna skrivnost in ne postanejo javno znane in dostopne.

(4) Če katerakoli določba te pogodbe je ali postane v celoti ali delno neveljavna, neizvršljiva ali neučinkovita, 
veljavnost drugih določb s tem ne bo prizadeta.

(5) Ta pogodba se lahko spremeni samo s pisnim dogovorom obeh strank.

Upravičenec: Zavezanec:

DARS, D. D ____________________________________

V _, dne V _, dne

(podpis) (podpis)
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Priloga 2: Izjava o varovanju informacij (8. člen pravilnika)

Ime in priimek:

Naziv podjetja:

Naslov:

Poštna številka in pošta:

Zavezujem se, da bom storil vse potrebno za varovanje informacij, ki bodo pridobljene tekom pogodbenega 
sodelovanja z DARS. Informacij ne bom prodajal, z njimi trgoval, jih objavljal, posredoval nepooblaščenim 
zaposlenim ter zunanjim subjektom in jih na kakršenkoli način razkrival brez predhodnega pisnega soglasja 
odgovorne osebe DARS. Informacije bom uporabljal izključno za pogodbeni namen in bodo obravnavane 
kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne.

Prav tako se zavezujem, da skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov morebitnih osebnih podatkov, 
do katerih bom prišel v času izvajanja pogodbenih obveznosti ter tudi v času pred sklenitvijo pogodbe, ne 
bom uporabljal v nasprotju z določili tega zakona in pogodbe. Osebnih podatkov ne bom uporabljal za noben 
drug namen, razen za namene, ki so oziroma bodo določeni v pogodbi, in sicer tudi v primeru razveljavitve 
pogodbe in po izteku pogodbe.

Zagotavljal bom pogoje in ukrepe za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, s katerimi bom preprečeval 
njihove možne zlorabe, njihovo spremembo ali izgubo, slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje ter 
nepooblaščeno obdelavo v smislu določil navedenega zakona in pogodbenih zahtev DARS.

V primeru kakršnekoli škode, ki bi jo DARS utrpel zaradi kršenja prepovedi razkrivanja informacij in osebnih 
podatkov v skladu s to izjavo, pogodbenimi določili in zakonodajo v Republiki Sloveniji, bo DARS zoper 
podpisnika te izjave o zaupnosti lahko uveljavljal moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost. V 
primeru, če škode ne bi bilo mogoče natančno ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le te povezano z 
nesorazmerno visokimi stroški, velja pogodbena kazen v višini 20.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno 
kršitev zavezanca.

(kraj in datum podpisa izjave) (podpis)
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Priloga 3: Izjava o varovanju informacij (10. člen pravilnika)

Na podlag 10. člena Pravilnika o varovanju poslovnih skrivnosti

(ime in priimek, datum rojstva, naslov)

IZJAVLJAM

da sem seznanjen/a s Statutom DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. in Pravilnikom o 
varovanju poslovne skrivnosti.

S podpisom te izjave potrjujem, da izjavo razumem in jo sprejemam kot dogovor o zaupnosti ter se 
obvezujem, da se bom vzdržal/a vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravljam v DARS, materialno ali 
moralno škodujejo ali ki bi lahko škodovala ugledu in poslovnim interesom DARS ter da bom ravnal/a v skladu 
z določili internih aktov in v okviru svojih odgovornosti in pooblastil izvajal/a ukrepe za varovanje poslovnih 
skrivnosti, osebnih podatkov ter premoženja družbe.

Seznanjen/a sem, da kršitev Pravilnika o varovanju poslovnih skrivnosti lahko predstavlja hujšo kršitev 
obveznosti iz delovnega razmerja.

(kraj in datum podpisa izjave) (podpis)

V hrambo:
SUK, Kadrovska mapa


