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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava poslovno skrivnost ter tehnično znanje in izkušnje v luči
slovenskega pravnega reda in prava EU. V zvezi s tem ugotavlja, da pojem poslovna skrivnost
ni poenoten, kar predstavlja problem in povzroča zmedo pri osebah, ki jih pravo s predpisi
varuje. V slovenskem pravnem redu je poslovna skrivnost definirana v različnih zakonih, a jo
določeni zakoni interpretirajo širše kot drugi. Določeni podatki se tako po enem zakonu
smatrajo za poslovno skrivnost in jih zakon kot take tudi varuje, medtem ko se ti isti podatki ne
štejejo za dovolj bistvene, da bi jih po drugem zakonu lahko kvalificirali kot poslovno skrivnost.
Tudi v pravu EU pojem ni bil poenoten do sprejema Direktive o varstvu nerazkritega
strokovnega znanja in izkušenj, katere namen je harmonizacija pravil s področja varovanja
poslovne skrivnosti ter s tem pospeševanje mednarodnega sodelovanja. Različna pravila glede
varstva poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj namreč preprečujejo nemoteno
delovanje ter rast notranjega trga, kar ni dobro niti za gospodarske družbe niti za Unijo samo.
Slovenski pravni red bo navedeno direktivo implementiral z Zakonom o poslovnih skrivnostih.
Zakon je trenutno v pripravljalni fazi tako da se še ne ve, ali bo upošteval načelo minimalne
harmonizacije in določena področja morda uredil strožje z namenom boljšega varstva poslovne
skrivnosti. Z njegovim sprejetjem pa bo tako tudi v slovenskem pravnem redu poenotena
definicija pojma poslovna skrivnost. Ugotoviti je mogoče, da kljub pravni naravi poslovne
skrivnosti in njenemu namenu varovanja konkurenčne prednosti gospodarske družbe na trgu,
zakon še vseeno daje prednost javnemu interesu v določenih primerih. Ekonomski interes se
tako umakne javnemu interesu v primeru varstva javnega zdravja, varovanja okolja ter zaščiti
potrošnikov. Prav tako je ugotoviti, da pojem tajno znanje in izkušnje spada pod poslovno
skrivnost in sicer kot poseben del poslovne skrivnosti zaradi njegove tehnične narave in pogoja
tajnosti. Kljub temu pa delo predstavi tudi mnenja različnih avtorjev, ki si niso enotni in je v
literaturi zato mogoče najti tri različna stališča – tajno znanje in izkušnje so del poslovne
skrivnosti, tajno znanje in izkušnje so svojevrstna kategorija ter tajno znanje in izkušnje so
poseben, bolj specializiran del poslovnih skrivnosti. Pravo EU je navedeno dilemo rešilo tako,
da razlaga pojem poslovna skrivnost široko in z njim razume tudi tajno znanje in izkušnje.
Navedeni problemi so v magistrskem delu obravnavani predvsem s pomočjo razlage zakonov,
strokovnih del in tudi s sodno prakso.
Ključne besede: poslovna skrivnost, tajno znanje in izkušnje, Direktiva o varstvu nerazkritega
strokovnega znanja in izkušenj, TRIPS, nezakoniti načini pridobitve poslovne skrivnosti,
pogodba o licenci, sporazum o nerazkritju informacij

UDK: 347.775(043.3)
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ABSTRACT
The master thesis deals with trade secrets and know-how in the light of the Slovenian legal
system and European Law. In this regard, it concludes that the definition of trade secret is not
unified, which is a problem and creates confusion in persons who are protected by law with
these rules. In the Slovenian legal system, the definition can be found in various acts, but it is
interpreted by certain acts wider than others. According to one act, certain information is
considered a trade secret and is protected by the law as such, while the same data are not
considered to be substantial enough to qualify them as a trade secret under another act. Even in
the EU law, the definition was not unified. Recently, the Directive on the protection of
undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful
acquisition, use and disclosure has been adopted in this field, which aims to harmonize rules on
protection of trade secrets and thus promote international cooperation. Different rules on
protection of trade secrets and know-how prevent undisturbed functioning and growth of the
internal market, which is neither good for companies nor for the Union itself. The Slovenian
legal system will implement that directive with the Trade Secrets Act. The act is currently in
the preparatory phase, but it is yet unsure whether the law will comply with the principle of
minimum harmonization and possibly regulate certain areas more strictly in order to protect
trade secrets better. With its adoption in the Slovenian legal system, the definition of trade secret
will be unified. A further conclusion of the master's thesis is that the law, despite the legal
nature of trade secrets and their purpose of protecting the competitive advantage of the company
on the market, nevertheless, yields to the public interest in certain cases. The economic interest
thus withdraws from the way of public interest in the cases of the protection of public health,
the protection of the environment and the protection of consumers. The last conclusion of the
master's thesis is that the notion of know-how falls under the trade secret - the author considers
know-how as a special part of trade secret due to its technical nature and the condition of
secrecy. Nevertheless, the work also presents the opinions of various authors on the topic which
are not unified and therefore three different points of view are found in the literature - knowhow is part of business secrets, know-how is a unique category, and know-how is a special,
more specialized part of trade secrets. EU law has solved the dilemma by interpreting the notion
of trade secrets so broadly that it also understands know-how as a part of it. These problems are
addressed in the master's thesis mainly through the interpretation of laws, professional papers
and case-law as well.
Key words: trade secret, know-how, Directive on the protection of undisclosed know-how and
business information, TRIPS, illegal methods of obtaining business secrets, license agreement,
non-disclosure agreement
UDK: 347.775(043.3)
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1. UVODNO
Poslovne skrivnosti ter tehnično znanje in izkušnje so za vsako gospodarsko družbo izjemnega
pomena. Ne le da pripomorejo družbam k večji učinkovitosti, nižjim stroškom proizvodnje in
posledično večjemu tržnemu deležu ter večjemu dobičku, temveč spodbujajo konkurente k
razvoju novih tehnologij. To je v interesu potrošnikov, saj na ta način dobijo boljše proizvode
ali pa nižjo ceno za že obstoječe proizvode. Ker se tehnika razvija, se tudi proizvodi skozi čas
izboljšujejo. A zaradi dejstva, da je veliko ceneje in hitreje pridobiti poslovno skrivnost ali tajno
znanje in izkušnje od druge gospodarske družbe, kot pa vlagati čas in denar v razvoj nove
tehnologije, se družbe v praksi poslužujejo nezakonitih načinov pridobitve poslovne skrivnosti
ter tajnega znanja in izkušenj. Družbe gredo tudi tako daleč, da brezobzirno stopijo v kontakt z
delavcem družbe, ki pozna poslovno skrivnost in jo je za dovolj visok znesek pripravljen izdati.
Zaradi takšnih nepoštenih poslovnih praks se veliko gospodarskih družb za poslovno
sodelovanje pri določenem projektu sploh ne odloči, saj je tveganje preveliko in dejanska
izguba poslovne skrivnosti pomeni veliko več škode za družbo kot koristi, ki bi jih le-ta imela
s sodelovanjem. Gospodarske družbe pa niso edine, ki vložijo trud v pridobitev poslovne
skrivnosti na nezakonit način. V praksi se dogaja tudi, da delavci zaradi želje po hitrem
zaslužku, nezadovoljstvu na delovnem mestu, obljubi bolje plačanega delovnega mesta v drugi
družbi ali maščevanja izdajo poslovno skrivnost nepooblaščeni osebi.
Naloga zakonodajalca je tako, da nezakonito dejanje ustrezno kaznuje in omogoči pravno
zaščito imetniku poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj. Problem pa se pojavi pri
mednarodnem sodelovanju družb, ko ena izmed držav, kjer ima družba sedež, nima ustreznih
predpisov o zaščiti občutljivih informacij. Zato se družbe izogibajo takšnim sodelovanjem, saj
imajo posledice zanje ekonomsko naravo – predvsem izguba dobička, tržnega deleža ter nižja
konkurenčnost. S tem tudi poslovna skrivnost ni več tajna in tako izgubi pravno zaščito. Vseeno
pa lahko družba pravno ukrepa, če je bila njena poslovna skrivnost razkrita na nezakonit način. 1
V magistrskem delu bo predstavljena in analizirana slovenska pravna ureditev in ureditev v
pravu EU glede zaščite poslovnih skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj. Pri tem bodo
predstavljene različne definicije navedenih pojmov in opredelitev elementov, ki morajo biti
podani, da se nekaj lahko šteje za poslovno skrivnost ter za tajno znanje in izkušnje. Nadalje bo
v delu analizirana razlika med poslovno skrivnostjo in patentom. Predstavljeni bodo tudi razlogi
za varovanje takšnih informacij ter načini in povodi za njihovo ogrožanje. Posebej bodo
izpostavljeni in natančno opredeljeni nezakoniti načini pridobitve poslovne skrivnosti.
Izpostavljene bodo tudi prednosti in pomanjkljivosti poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in
izkušenj. Prav tako bodo analizirane pogodbe, ki se sklepajo za prenos tajnega znanja in

Primerjaj: K. Kochmann, Schriften zum europäischen Urheberrecht, Schutz des ''Know-how'' gegen ausspähende
Produktanalysen (''Reverse Engineering'') (2009), str. 37 – 38.
1

1

izkušenj ter poslovnih skrivnosti, kar je eden izmed zakonitih načinov pridobitve takšnih
informacij. Poudarek bo na sporazumu o nerazkritju informacij ter licenčni pogodbi.
Teze, na katerih bo slonelo magistrsko delo, so sledeče:
1. Varovanje splošnega javnega interesa je bolj pomembno kot varovanje poslovnih
skrivnosti zaradi zaščite javnega zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.
2. Varovanje poslovnih skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj je v EU zaradi različnih
pravnih ureditev držav članic problematično, saj lahko zaradi neharmonizirane ureditve
pride do njune zlorabe.
3. Tajno znanje in izkušnje so del poslovnih skrivnosti.
Cilj magistrskega dela je ugotoviti vpliv prava EU na slovenski pravni red na področju tajnega
znanja in izkušenj ter poslovnih skrivnosti, ugotoviti možne posledice neenotne ureditve glede
definicije pojmov in pravnega varovanja na mednarodni ravni. Na tem mestu je potrebno
poudariti, da sam potek sodnega postopka in pravna sredstva, ki so na voljo v zvezi s sodnim
postopkom, v magistrskem delu ne bodo analizirana.
Magistrsko delo je sestavljeno iz uvoda, jedra, ki je razdeljeno v štiri sklope, ter zaključka. V
jedru dela je prvo predstavljena poslovna skrivnost v slovenskem pravnem redu. Analizirana je
pravna ureditev poslovne skrivnosti v različnih zakonih, načini varovanja ter tudi načini
ogrožanja poslovne skrivnosti. V tem sklopu je analizirano dopustno razkritje poslovnih
skrivnosti. V drugem sklopu se posvetimo tajnemu znanju in izkušnjam. Razložen je pojem
tajno znanje in izkušnje, elementi navedenega pojma ter predstavljene definicije različnih
avtorjev. Obravnavo je tudi razmerje med tajnim znanjem in izkušnjami ter poslovnimi
skrivnostmi. V tem sklopu je posebej izpostavljen problem konkurenčne klavzule in kaj vse
lahko delodajalec z njo doseže ter kakšna znanja takšna klavzula zajema. V tretjem sklopu so
analizirane pogodbe za prenos in zaščito tajnega znanja in izkušenj ter poslovnih skrivnosti.
Prvo je obravnavan pomen prenosljivosti takšnega znanja ter nato analizirana pogodba o licenci
ter sporazum o nerazkritju informacij. V zadnjem sklopu jedra je analiziran pojem poslovna
skrivnost ter tajno znanje in izkušnje v okviru prava EU, kjer je podrobno obravnavana
Direktiva o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih skrivnosti.
Omenjen je tudi Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne zaščite, zaradi enake
definicije pojma poslovna skrivnost kot jo je moč najti v Direktivi EU ter zaradi možnosti, da
Direktiva EU ni v skladu z določbami Sporazuma. Končno so v zaključku obravnavane teze,
kjer podrobneje predstavimo svoje mišljenje in ga argumentiramo.
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2. PRAVNA UREDITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI V
SLOVENSKEM PRAVNEM REDU
2.1. Splošno o poslovni skrivnosti
Poslovna skrivnost zajema določene procese ali podatke v družbi, ki ne smejo biti na voljo
javnosti. Znani so lahko le določenim osebam v družbi, ti pa so zavezani o poslovni skrivnosti
molčati. Gospodarska družba mora imeti ekonomski interes, da določeno zadevo smatra in
ustrezno zaščiti kot poslovno skrivnost. Takšno znanje pa mora družba pridobiti na zakonit
način, drugače ga ne moremo kvalificirati kot poslovno skrivnost. Predmet poslovne skrivnosti
tudi ne more biti domneva ali sklepanje, temveč le dejstvo.2
Kop je mnenja, da bi namesto izraza poslovna skrivnost morali uporabljati izraz gospodarska
skrivnost.3 Poslovna skrivnost gospodarske družbe namreč ne pomeni le skrivnosti, ki se
pojavljajo na poslovnem področju, temveč tudi širše – v proizvodnji, raziskavah, razvoju ipd.4
Poslovno skrivnost bomo zaradi lažje predstave razdelili na interno in zakonsko. Interna
poslovna skrivnost so vse stvaritve (materializirane in nematerializirane) in podatki, ki jih ima
gospodarska družba v posesti (za katere si konkurenca želi, da bi jih imela) ter do katerih nimajo
dostopa vsi delavci v družbi, saj jih za opravljanje svojega dela ne potrebujejo5. Zakonsko
poslovno skrivnost pa opredeljujejo vsi podatki oz. informacije, ki jih zakon določi kot takšne
in kadar izpolnjujejo sledeče pogoje:
 tajnost – načeloma nihče ne sme poznati poslovne skrivnosti razen zaposlenih v
gospodarski družbi, ki jo morajo poznati za opravljanje svojega dela ter morebitni
poslovni partnerji, s tem da se obvežejo k varovanju poslovne skrivnosti,
 zadeva ne sme biti domneva temveč dejstvo,
 zadeva je v sferi gospodarske družbe in ne delavcev,
 obstajati mora relevanten interes (npr. ekonomska korist),
 poslovna skrivnost je rezultat dela gospodarske družbe ali pa s podpisom pravno
veljavne pogodbe (npr. nakup, darilo, dedovanje ipd.),
 gospodarska družba mora zadevo razglasiti kot poslovno skrivnost in o tem obvestiti
tiste delavce, katerim je poslovna skrivnost znana.6
Primerjaj: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov (2009),
str. 288.
3
Tako tudi: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov (2009),
str. 284.
4
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 21 – 23.
5
Na tem mestu Kop izrecno poudari, da takšna definicija nima pravne veljave in zato je sodišče ne bo upoštevalo.
Služi le praktični uporabi.
6
Povzeto po: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 21 – 23 in 43 – 47.
2
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Tajnost lahko definiramo s pomočjo dejanskega in normativnega elementa. Pri dejanskem
elementu gre za dejstvo, da je podatek znan le določenemu krogu oseb, pri normativnem
elementu pa gre za zahtevo, da je določen podatek lahko znan le določenemu krogu ljudi. Tajno
pa je potrebno ločiti od neznanega. Neznano ne more biti predmet varstva, saj je lahko le točno
določen podatek varovan, ne pa ugibanja, domneve, pričakovanja ipd. Le tisto, kar je znano
peščici ljudi in neznano ostalim, se lahko zavaruje kot poslovno skrivnost. Poleg navedenega
se mora podatek navezovati na gospodarsko družbo in ne na njene delavce, gospodarska družba
pa mora do podatka priti z lastnim delom oziroma raziskavami ali z enim izmed pravno
dovoljenih načinov. Poslovna skrivnost je lahko le podatek, ki za družbo predstavlja
konkurenčno prednost na trgu in ima družba tudi iz tega razloga (po navadi ekonomski) interes,
da podatek kot takšen tudi ustrezno zavaruje.7

2.2. Poslovna skrivnost v slovenski zakonodaji
2.2.1.

Splošno

Poslovna skrivnost je pravno zaščitena z zakoni iz različnih pravnih področij. Določeni zakoni
vsebujejo sankcije za zlorabo poslovne skrivnosti, a samega pojma ne definirajo in obratno. V
sledečih podpoglavjih bodo obravnavani predpisi v zvezi s poslovno skrivnostjo iz različnih
pravnih področij.

2.2.2.

Gospodarsko statusno pravo

Zakon o gospodarskih družbah8 (v nadaljevanju: ZGD-1) v 39. in 40. členu opredeljuje pojem
poslovna skrivnost ter varstvo poslovne skrivnosti. Po ZGD-1 je poslovna skrivnost vsaka
informacija, ki je za družbo pomembna do te mere, da bi slednje utrpelo škodo, če bi zanjo
izvedele nepooblaščene osebe. Če družba meni, da s takšno informacijo razpolaga, jo mora s
pisnim sklepom razglasiti za poslovno skrivnost.
ZGD-1 izrecno poudari, da je predmet poslovne skrivnosti informacija oziroma podatek, kar
pomeni, da gre za določeno dejstvo, ki lahko obstaja v materializirani (predvsem skice, sheme,
pogodbene listine, zapisniki, formule ipd.) ali nematerializirani (npr. dogovor, ki se ga ne
zapiše) obliki. Poleg tega je tak podatek poslovna skrivnost le, če je znan omejenemu krogu

Primerjaj: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str. 9 – 11 in 24 – 33.
Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012,
44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017.
7
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ljudi.9 Vrhovno sodišče Republike Slovenije je izrecno navedlo, da če je podatek znan širšemu
krogu ljudi, le-ta po svoji naravi ne more veljati za poslovno skrivnost.10 Same sestavine
podatka so sicer lahko znane širšemu krogu ljudi, a le pod pogojem, da je podatek kot celoto
možno sestaviti le z določenim trudom. Primer za navedeno bi bila založba, ki pošilja prospekte
po pošti, seznam naslovnikov pa je poslovna skrivnost gospodarske družbe, pod pogojem da ne
gre za javno znane zbirke podatkov.11
Podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost morajo za gospodarsko družbo predstavljati
kakršnokoli konkurenčno prednost na trgu (npr. izboljšan postopek izdelave določenega
izdelka). Predmet poslovne skrivnosti pa je lahko tudi podatek, ki bi škodil konkurenčnemu
položaju družbe na trgu, če bi zanj izvedela neupravičena oseba (npr. težave pri proizvodnji,
plačilih ipd.). Gre torej za podatek, ki pripomore k temu, da gospodarska družba obdrži
konkurenčni položaj na trgu.12
Sodišče je odločilo, da je treba pojem sklep smiselno razlagati. To pomeni, da interni akt, ki
določa neki podatek za poslovno skrivnost, zadostuje. Tudi v primeru, ko na dokumentih, ki
vsebujejo podatek, ki se šteje za poslovno skrivnost, ni izrecno zapisano, da gre za poslovno
skrivnost, bo interni akt, ki podatek določa kot poslovno skrivnost, zadostoval.13
Zaposleni, ki imajo do takšne informacije dostop, morajo biti obveščeni14, da se le-ta obravnava
kot poslovna skrivnost. Varovanje poslovne skrivnosti je naloga zaposlenih v družbi ter oseb,
ki tam niso zaposlene, a bi glede na naravo podatka morale vedeti, da gre za poslovno skrivnost.
Navedeno pomeni, da so za morebitno kršitev pri varovanju poslovne skrivnosti lahko
odgovorne osebe zunaj družbe, če so za poslovno skrivnost vedele in se zavedale, da se z
razkritjem tajnega podatka lahko povzroči občutna škoda družbi.15
Zakonodajalec torej uporablja subjektivni in objektivni kriterij pri določanju poslovne
skrivnosti. Subjektivni kriterij se kaže v tem, da družba sama določi katere podatke bo štela za
Povzeto po: B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (2014), str. 214.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sodba VIII Ips 211/2012 z dne 02.09.2013,
ECLI:SI:VSRS:2013:VIII.IPS.211.2012.
11
Povzeto po: B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (2014), str. 214.
12
Primerjaj: B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (2014), str. 215.
13
Glej: Upravno sodišče RS, sodba I U 1739/2012 z dne 11.09.2013, ECLI:SI:UPRS:2013:I.U.1739.2012..
14
Sodišče je večkrat poudarilo, da samo obvestilo o obstoju poslovne skrivnosti zadostuje, da so osebe zavezane
varovati poslovno skrivnost. Dejansko razpolaganje s sklepom namreč ni potrebno za obstoj obveznosti o
varovanju poslovne skrivnosti (glej: UPRS, sodba I U 1739/2012 z dne 11.09.2013,
ECLI:SI:UPRS:2013:I.U.1739.2012; UPRS sodba I U 449/2014 z dne 27.05.2015,
ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.449.2014; UPRS sodba I U 130/2015 z dne 19.02.2015,
ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.130.2015; UPRS sodba I U 101/2014 z dne 02.04.2014,
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.101.2014 ipd.).
15
Primerjaj: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov (2009),
str. 287.
9
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poslovno skrivnost, objektivni pa v tem, da zakon določi kaj se šteje za poslovno skrivnost.16
Oba kriterija imata svoje prednosti in slabosti. Prednost subjektivnega kriterija je v tem, da ni
nobenega dvoma, kaj velja za poslovno skrivnost, saj je le-ta določena s sklepom. Sklep mora
biti v pisni obliki, ne sme veljati za nazaj in z njim morajo biti seznanjene tiste osebe, ki so
dolžne podatek varovati. Pomanjkljivost navedenega kriterija pa je v tem, da je načeloma
nemogoče vnaprej določiti, kaj vse mora biti varovano kot poslovna skrivnost. Pri objektivnem
kriteriju to ni težava, saj imamo zakonsko podlago za varovanje določenih podatkov.
Pomanjkljivost pa se kaže v tem, da je poleg navedenih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da
lahko določen podatek štejemo za poslovno skrivnost, dodan še en in sicer občutna škoda, ki bi
z izdajo podatka lahko nastala oziroma je nastala gospodarski družbi. To pomeni, da so pogoji
za kvalifikacijo določenega podatka kot poslovno skrivnost strožji. Subjektivni kriterij namreč
dopušča možnost, da nosilec kot poslovno skrivnost določi tudi manj pomembne podatke.17

2.2.3.

Kazensko pravo

Kazenski zakonik18 (v nadaljevanju: KZ-1) v 5. odstavku 236. člena opredeli poslovno
skrivnost kot vsak podatek, ki je s pravnim aktom razglašen za industrijsko, bančno ali drugo
poslovno skrivnost ter je tako pomemben, da bi lahko nastale hujše škodljive posledice19 v
kolikor bi zanj izvedela nepooblaščena oseba. Poleg podatkov se lahko za poslovno skrivnost
štejejo tudi listine.
V prvem odstavku istega člena KZ-1 določi sankcijo za osebe, ki storijo kaznivo dejanje tako,
da tretjim osebam sporočijo, izročijo ali omogočijo dostop do podatkov, ki se štejejo za
poslovno skrivnost. Kaznivo je tudi zbiranje podatkov z namenom, da se jih izroči tretji osebi.
Takšna oseba se kaznuje z zaporom do treh let.
Pridobivanje podatkov, ki se štejejo za poslovno skrivnost z namenom njihove izročitve tretji
osebi je predhodni stadij izročitve in omogočanja dostopa do poslovne skrivnosti. Navedeno
pomeni, da je pridobivanje podatkov subsidiarno ravnanje in šteje za pripravljalno dejanje.
Sama oblika pripravljalnega dejanja pa je po teži izenačena z dokončanim dejanjem.20 Z
zaporom do treh let se prav tako kaznuje oseba, ki protipravno pridobi poslovno skrivnost z
namenom, da jo neupravičeno uporabi (2. odstavek 236. člena KZ-1).

Primerjaj: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov (2009),
str. 285.
17
Primerjaj: B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (2014), str. 215 – 217.
18
Kazenski zakonik, Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008 - popr., 39/2009, 55/2009 - odl. US, 91/2011, 54/2015,
38/2016, 27/2017.
19
Pomembnost nastanka hujše škodljive posledice je poudarilo Višje sodišče RS, ki je s sklepom (VSL sklep VII
Kp 18870/2015 z dne 24.02.2016) določilo, da se določeni podatki ne morejo kvalificirati kot poslovna skrivnost,
če gospodarski družbi že ni nastala hujša posledica ali pa ji le-ta grozi.
20
Povzeto po: M. Deisinger, Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del (2002), str. 506.
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V 3. odstavku 236. člena pa KZ-1 določa, da v kolikor so podatki iz prvih dveh odstavkov istega
člena posebno pomembni, če je dejanje storjeno iz koristoljubnosti ali če so podatki izročeni z
namenom, da bodo odneseni v tujino, se storilec kaznuje z zaporom do petih let. Zakon v 4.
odstavku mileje obravnava dejanja iz prvega in tretjega odstavka 236. člena, če so bila storjena
iz malomarnosti in določa, da se v tem primeru storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
Kakor vidimo iz obeh opredelitev poslovne skrivnosti, zakonska definicija ni usklajena. Po
ZGD-1 pisna določitev zadeve za poslovno skrivnost ni nujno potrebna, medtem ko po KZ-1
je. To pomeni, da KZ-1 definira poslovno skrivnost ožje.21 Poleg tega je za obstoj poslovne
skrivnosti po kazenskem pravu pomembno, da kumulativno obstaja možnost nastanka hujših
škodljivih posledic, ZGD-1 pa takšne zahteve ne določa. ZGD-1 namreč določa le, da se
podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, kljub temu da niso bili s sklepom
(oziroma internim aktom) družbe določeni kot poslovna skrivnost, tudi štejejo kot poslovna
skrivnost. Navedeno pomeni, da kazenskopravno ne bodo varovani tisti podatki, ki se štejejo
kot poslovna skrivnost po ZGD-1 in so kot taki opredeljeni s sklepom, če njihovo razkritje ne
bi povzročilo hujših škodljivih posledic gospodarski družbi. V takšni pravni ureditvi poslovne
skrivnosti se odraža načelo, da je kazenskopravni poseg dovoljen le v primeru, ko je pravno
varovana dobrina dejansko ogrožena.22
Na tem mestu je potrebno omeniti 358. člen KZ-1, ki v 1. odstavku določa, da se z zaporom od
enega do osmih let kaznuje tisti, ki služi tuji državi, tuji organizaciji ali njunemu agentu z
zbiranjem zaupnih vojaških, gospodarskih ali uradnih podatkov ter dokumentov ali tisti, ki
takšne podatke sporoči, izroči ali omogoči tuji državi, tuji organizaciji ali njunemu agentu, da
pride do njih. V tem primeru 3. odstavek 236. člena ne pride v poštev, saj so podani znaki
posebnega kaznivega dejanja – vohunstva.23

2.2.4.

Konkurenčno pravo

V slovenskem pravnem redu delimo konkurenčno pravo na pravo zatiranja nelojalne
konkurence in pravo preprečevanja omejevanja konkurence. Pravo zatiranja nelojalne
konkurence obravnava prepoved nepoštenega ravnanja podjetij na trgu, pravo preprečevanja
omejevanja konkurence pa prepoved posameznih ravnanj podjetij, ki preprečujejo, ovirajo ali
izkrivljajo konkurenco na trgu (npr. razdelitev trga, dogovor o cenah ipd.).24

Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 38.
Povzeto po: L. Selinšek, Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (2. del), Pravna praksa (2012),
št. 36, str. 22.
23
Povzeto po: M. Deisinger, Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del (2002), str. 509.
24
Povzeto po: M. Repas, Konkurenčno pravo v teoriji in praksi – Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
(2010), str. 76.
21
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Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence25 (v nadaljevanju: ZPOmK-1) v 2. odstavku
63.a člena definira pojem nelojalna konkurenca. Nelojalna konkurenca je tako vsako dejanje
podjetja na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerimi se povzroči ali se
utegne povzročiti škoda drugim podjetjem. Govorimo torej o nepoštenem nastopanju podjetij
na trgu.
Pravo preprečevanja omejevanja konkurence je možno razdeliti na oblastno omejevanje
konkurence (konkurenco omejujejo državni organi v širokem pomenu besede ter organizacije
in posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila) ter na podjetniško omejevanje konkurence
(konkurenco omejujejo gospodarske družbe, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost).
Omejevanje konkurence zadeva omejevanje s sporazumi (podjetja med seboj sodelujejo za
dosego ugodnih rešitev, ki zadevajo konkurenco na trgu (npr. določanje cen v izogib
medsebojnega konkuriranja)), zlorabo prevladujočega položaja (podjetje z znatno tržno močjo
zlorabi svoj prevladujoči položaj s prepovedanim enostranskim ravnanjem) in koncentracije
podjetij (združevanje podjetij z namenom pridobitve tržne moči).26
V preteklosti je veljal Zakon o varstvu konkurence27 (v nadaljevanju: ZVK), ki je obravnaval
nelojalno konkurenco, prepoved omejevanja konkurence, prepoved dumpinškega uvoza ipd.
Zakon je prenehal veljati oktobra 2015 in s tem so se določbe ZVK glede nelojalne konkurence
delno prenesle v ZPOmK-1 (določbe glede dumpinškega uvoza itd. se zaradi pristojnosti prava
EU niso prenesle). V sledečem tekstu bodo tako obravnavane določbe v okviru ZPOmK-1.
Nekatere določbe bodo obravnavane v poglavju 2.6. Razkritje poslovnih skrivnosti, zaradi
vsebinske ustreznosti in v izogib podvajanju.
ZPOmK-1 v 3. členu, ki spada pod splošne določbe, definira pomen izrazov, uporabljenih v
zakonu in v 16. točki 1. odstavka istega člena določi, da so poslovne skrivnosti del zaupnih
podatkov. Iz tega sledi da je pojem zaupni podatki širši od pojma poslovne skrivnosti. Zaupne
podatke definira kot poslovne skrivnosti, poslovno korespondenco, ki se nanaša na gospodarsko
dejavnost družbe ter osebne in druge podatke, za katere obstaja poseben režim varstva.
Široka definicija zaupnih podatkov naj bi zagotavljala primeren standard varovanja takšnih
podatkov ter razlikovanje določb ZPOmK-1 od določb o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega
naj bi zagotavljala uradu vpogled v zaupne podatke in uskladila pristojnosti urada ter
informacijskega pooblaščenca.28

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Uradni list RS, št. 36/2008, 40/2009, 26/2011, 87/2011,
57/2012, 39/2013 - odl. US, 63/2013 - ZS-K, 33/2014, 76/2015, 23/2017.
26
Povzeto po: M. Repas, Konkurenčno pravo v teoriji in praksi – Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
(2010), str. 76 – 78.
27
Zakon o varstvu konkurence, Uradni list RS, št. 18-816/1993, 9.10.2015.
28
Povzeto po: P. Grilc (red.), T. Bratina, A. Galič, E. Kerševan, M. Kocmut, K. Podobnik, A. Vlahek, B. Zabel,
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1) (2009), str. 80 – 81.
25
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Hkrati je določeno, da se za zaupne podatke ne štejejo javno dostopni podatki. Nadalje v 17.
točki istega člena ZPOmK-1 določi, da so poslovne skrivnosti podatki, ki so znani le
določenemu krogu oseb ter katerih razkritje bi za družbo pomenilo posledico v obliki nastanka
občutne škode. ZPOmK-1 torej uvaja drugačno definicijo poslovne skrivnosti v primerjavi z
drugimi zakoni, določa namreč dva kriterija, ki morata biti izpolnjena, da lahko podatke štejemo
za poslovno skrivnost. Opredelitev pojma poslovna skrivnost tako sledi sodni praksi EU in
zagotavlja učinkovitost postopka, kljub temu da delno odstopa od definicije po ZGD-1.29
V 63a. členu, ki spada pod določbe o nelojalni konkurenci, je določeno, da se protipravno
pridobivanje poslovne skrivnosti druge družbe ali neupravičeno izkoriščanje le-te šteje za
nelojalno konkurenco30. Navedeno pomeni pridobivanje poslovne skrivnosti druge družbe z
uporabo prikritih metod, torej z gospodarskim vohunstvom, ki je zakonsko (v 3. odstavku 40.
člena ZGD-1) izrecno prepovedano.
Poslovno skrivnost je mogoče kršiti na različne načine, ki jih lahko opredelimo tudi kot dejanja
nelojalne konkurence. Gospodarsko vohunstvo je običajno usmerjeno k zelo pomembnim
podatkom, zato je tudi najnevarnejše. Gospodarska družba lahko pride do poslovne skrivnosti
tudi na zakonit način, a izvrši dejanje nelojalne konkurence s tem, ko zavedno31 sporoči
poslovno skrivnost nepooblaščeni tretji osebi. Gospodarska družba pa lahko podatek uporabi
tudi sama, kar je tudi dejanje nelojalne konkurence, če je družba vedela ali bi lahko vedela za
zaupno naravo podatka. Postavi pa se vprašanje, v kolikšni meri, če sploh, lahko družba podatek
uporabi, ne da bi ravnala nelojalno. Zabel meni, da družba tak podatek lahko uporabi, a le v
omejenem obsegu, saj od družbe ni mogoče zahtevati, da se obnaša tako kot da podatka ne
pozna in morebiti s tem ravnati tudi v svojo škodo (pasivna uporaba). Absolutno prepovedana
pa je aktivna uporaba podatka, kjer bi družba na primer uporabila novo tehnologijo za lastno
korist.32

2.2.5.

Delovno pravo

Zakon o delovnih razmerjih33 (v nadaljevanju: ZDR-1) v 38. členu določi obveznost varovanja
poslovne skrivnosti. V prvem odstavku istega člena zakon delavcu izrecno prepove izkoriščanje
Povzeto po: P. Grilc (red.), T. Bratina, A. Galič, E. Kerševan, M. Kocmut, K. Podobnik, A. Vlahek, B. Zabel,
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1) (2009), str. 82.
30
Zakon opredeli nelojalno konkurenco kot določeno dejanje družbe pri nastopanju na trgu, ki povzroči, ali lahko
povzroči škodo drugim družbam ter je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Vsa dejanja, ki štejejo za nelojalno
konkurenco so zakonsko izrecno prepovedana.
31
Gospodarska družba mora vedeti, da se podatek smatra za poslovno skrivnost. Po ZGD-1 pa je dovolj tudi, če
bi družba morala glede na vse dane okoliščine vedeti, da se podatek šteje za poslovno skrivnost.
32
Primerjaj: B. Zabel, Tržno pravo (1999), str. 456 – 457.
33
Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F,
52/2016, 15/2017 - odl. US.
29
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poslovne skrivnosti za osebno uporabo ter izdajo poslovne skrivnosti tretjemu. Po ZDR-1
delodajalec določi kaj vse šteje za poslovno skrivnost. Slednja je lahko delavcu zaupana ali pa
je bil z njo seznanjen na drug način.
Poleg tega da se delodajalec prosto (a vseeno v zakonskem okviru) odloči, kaj šteje za poslovno
skrivnost, zakon v drugem odstavku 38. člena določa, da se za poslovno skrivnost štejejo tudi
podatki, kateri imajo za delodajalca določen pomen. Merilo za navedeno pa je občutna škoda34,
do katere bi prišlo, v kolikor bi za podatke izvedela nepooblaščena oseba. Navedeno pomeni,
da lahko delodajalec za poslovno skrivnost določi tudi podatke, ki niso izjemno pomembni. Ko
pa pride do presojanja podatkov, ki niso bili določeni kot poslovna skrivnost, mora biti jasno
razvidno, da potreba po varstvu obstaja.
Zelo pomembno je da delavec, ki ima dolžnost varovati poslovno skrivnost, pozna ali bi moral
poznati naravo podatka, ki ga mora varovati. V nasprotnem primeru se namreč ni mogoče
uspešno sklicevati na kršitev dolžnosti varovanja poslovnih skrivnosti.35
Poleg same dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti je bistveno, da se delavca seznani s
kakšnimi poslovnimi skrivnostmi bo imel na določenem mestu opravka. Slednje je možno
opredeliti v opisu del in nalog za določeno delovno mesto. Pomembno je, da je v opisu
določeno:
 katere vrste poslovnih skrivnosti se na delovnem mestu oblikujejo,
 kakšna je stopnja zaupnosti,
 s katerimi drugimi poslovnimi skrivnostmi (delodajalca ali druge gospodarske družbe,
s katerim delodajalec sodeluje) lahko pride delavec na tem delovnem mestu v stik,
 do katerih medsebojno neodvisnih podatkov, ki jih je možno povezati v občutljive
informacije ima delavec na tem delavnem mestu dostop,
 ali obstajajo pravice do dostopa občutljivih informacij na računalniku36
ZDR-1 v 37. členu določi prepoved škodljivega ravnanja. To pomeni, da se mora delavec
vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko škodila poslovnemu interesu delodajalca v materialnem ali
moralnem smislu. Navedena določba je vsebinsko povezana z 38. členom ZDR-1, a je v
primerjavi s slednjim bolj splošna, saj se od delavca pričakuje splošna lojalnost, medtem ko se
po 38. členu ZDR-1 od delavca pričakuje posebna lojalnost37.
V praksi se je pokazalo, da sodišče najprej presodi, ali bi gospodarska družba imela konkurenčno prednost, če
podatek ne bi bil razkrit in šele v primeru pritrdilnega odgovora presodi tudi, ali ji je z razkritjem takega podatka
nastala občutna škoda. Zakon konkretno ne definira kaj občutna škoda je, sodišča pa presojajo od primera do
primera, pri čemer dokazno breme leži na tožniku.
35
Primerjaj: N. Štelcer, Veliki komentar ZDR-1 (2014), str. 192.
36
Povzeto po: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 75.
37
Primerjaj: N. Belopavlovič v I. Bečan, N. Belopavlovič, E. Korpič Horvat, B. Kresal, K. Kresal Šoltes, Š.
Mežnar, I. Robnik, D. Senčur Peček, M. Šetinc Tekavc, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (2016), str.
217 – 219.
34
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2.2.6.

Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo predvideva varovanje poslovnih skrivnosti v pogodbi o trgovinskem
zastopanju. Trgovski zastopnik prevzema pogodbene obveznosti in za pravilno opravljanje
dejavnosti mora poznati interese naročitelja ter se seznaniti s podatki in dokumenti, ki
predstavljajo poslovno skrivnost. Naročiteljeva dolžnost pa je opozoriti zastopnika na
varovanje poslovne skrivnosti ter način uporabe podatkov in dokumentov, ki predstavljajo
poslovno skrivnost.38
OZ v 1. odstavku 817. člena določa, da mora zastopnik varovati poslovne skrivnosti svojega
naročitelja, za katere je zvedel v zvezi s poslom, ki mu je bil zaupan. Nadalje je v 2. odstavku
določeno, da v primeru zlorabe ali razkritja poslovne skrivnosti drugemu, zastopnik za svoje
dejanje odgovarja
Zastopnik po ZGD-1 spada med druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, zato zanj
tudi veljata 39. in 40. člen ZGD-1. To pomeni, da je potrebno razlikovati med tistimi podatki,
ki niso varovani z zakonom, in tistimi, ki so. Za tiste podatke, ki sami po sebi niso varovani z
zakonom in jih mora družba določiti kot poslovno skrivnost s sklepom, velja, da mora naročitelj
izrecno opozoriti zastopnika na dolžnost varovanja. Nasprotno pa se šteje, da naročitelju ni
potrebno opozoriti zastopnika, v kolikor gre za takšne podatke, ki se v določeni gospodarski
panogi običajno štejejo za zaupne. Navedeno pomeni, da ne gre z zakonom določene podatke,
katere je potrebno varovati, temveč se dolžnost varovanja presoja po gospodarskih običajih v
konkretni stroki.39
Zastopnik je dolžan varovati naročiteljeve poslovne skrivnosti ne glede na to, kako je za njih
izvedel. Dolžnost varovanja pa ne preneha s prenehanjem pogodbe o trgovinskem zastopanju,
temveč velja tudi po tem, neodvisno od obstoja konkurenčne prepovedi.40 Od zastopnika sicer
ni mogoče pričakovati, da bo izbrisal podatke o delu, katerega je opravil za naročitelja. Tipični
podatki, ki jih zastopnik tekom svojega dela pridobi so cene na trgu, možni kupci določenega
izdelka, velikost povpraševanja, kateri izdelki na trgu so konkurenčni ipd. Če je zastopnik do
teh podatkov prišel sam z lastnim delom in z njihovo uporabo pri morebitnem novem naročitelju
ne bi oškodoval prvotnega naročitelja, jih lahko uporabi pri svojem delu. Vseeno pa zastopnik
ne sme sporočati podatkov o poslih prvotnega naročitelja novemu naročitelju, saj bi v tem
primeru šlo za zlorabo, ki jo OZ z 2. odstavkom 817. člena izrecno prepoveduje.41
Povzeto po: J. Šinkovec, B. Tratar, Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso (2001), str. 802.
Primerjaj: B. Zabel v N. Plavšak, B. Zabel, V. Kranjc, A. Polajnar Pavčnik, P. Grilc, J. Markič, S. Ilovar
Gradišar, R. Vrenčur, K. Podobnik, B. Podgoršek, Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga,
Bančni posli (ZOR, ZPlaP) s komentarjem, (2004), str. 462.
40
Primerjaj: V. Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo (2006), str. 332.
41
Primerjaj: B. Zabel v N. Plavšak, B. Zabel, V. Kranjc, A. Polajnar Pavčnik, P. Grilc, J. Markič, S. Ilovar
Gradišar, R. Vrenčur, K. Podobnik, B. Podgoršek, Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga,
Bančni posli (ZOR, ZPlaP) s komentarjem, (2004), str. 462 – 463.
38
39
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Pravila glede varovanja poslovne skrivnosti je mogoče uporabiti tudi pri distribucijski pogodbi.
Gre za zakonsko neurejeno pogodbo, ki je v poslovni praksi pogosto uporabljena. Distribucijska
pogodba je mešana pogodba, v kateri se izražajo elementi agencijske in prodajne pogodbe.42
Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti prav tako zasledimo v 844. členu OZ, ki določa
posrednikovo odgovornost. V 1. odstavku zakon določa, da je posrednik odgovoren za škodo,
ki nastane eni ali drugi stranki, med katerima je posredoval, če je škoda posledica njegovega
ravnanja. V 2. odstavku pa je izrecno določeno, da je posrednik odgovoren za škodo, ki je
nastala naročitelju zaradi nedovoljenega posredovanja podatkov o vsebini naročila, pogajanjih
ali pogojih sklenjene pogodbe.
OZ ne določa sankcij za kršitev naročiteljevih poslovnih skrivnosti, kar lahko pripisujemo
temu, da so sankcije odvisne od pravnega razmerja, ki se vzpostavi med nosilcem poslovne
skrivnosti in kršiteljem. Naročitelja in zastopnika povezuje zastopniška pogodba, ki ima zaupno
naravo. Kršitev poslovne skrivnosti je tako vzrok za odstop od pogodbe brez odpovednega roka
(1. odstavek 832. člena OZ) ter razlog, da zastopnik ni upravičen do nadomestila za svoje delo
(2. odstavek 834. člena OZ). Poleg navedenega je zastopnik dolžan opustiti nadaljnje škodljivo
ravnanje ter naročitelju povrniti nastalo škodo (1. odstavek 131. člena OZ).43

2.3. Varovanje poslovne skrivnosti
2.3.1.

Splošno

Skoraj vse gospodarske družbe imajo poslovne skrivnosti. Te predstavljajo izjemno pomemben
del družbe, a jih družbe v veliko primerih podcenjujejo ali pa celo spregledajo. Poslovna
skrivnost pa je lahko varovana le, če se družba zaveda, da ima poslovno skrivnost. Varovane
so lahko na različne načine. Če gre za poslovno skrivnost, ki je vsebovana v izumu in zato
zavarovana s patentom, potem pride v poštev pravno varstvo po Zakonu o industrijski lastnini44
(v nadaljevanju: ZIL-1). Drugi način varovanja je v okviru nelojalne konkurence po ZPOmK1, tretji način varovanja poslovne skrivnosti pa pogodbeno varstvo. Veliko družb je tudi
mnenja, da je patent merilo za obstoj poslovne skrivnosti, kar ne drži, kajti že način poslovanja
družbe je lahko poslovna skrivnost (npr. učinkovitejše poslovanje)45.

Povzeto po: V. Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo (2006), str. 348 – 349.
Povzeto po: B. Zabel v N. Plavšak, B. Zabel, V. Kranjc, A. Polajnar Pavčnik, P. Grilc, J. Markič, S. Ilovar
Gradišar, R. Vrenčur, K. Podobnik, B. Podgoršek, Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga,
Bančni posli (ZOR, ZPlaP) s komentarjem, (2004), str. 463 – 464.
44
Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 45/2001, 96/2002, 37/2004, 20/2006, 100/2013.
45
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 26.
42
43
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V primerjavi s patentom ima poslovna skrivnost veliko prednost – časovno je neomejena, če jo
družba le uspe zaščititi (torej če ostane skrivnost). Po drugi strani pa ima veliko pomanjkljivost
– ko poslovna skrivnost postane javna, se ne smatra več za skrivnost in zato ne uživa pravne
zaščite. Sama družba lahko nehote razkrije poslovno skrivnost, na primer med pogajanji z drugo
gospodarsko družbo brez podpisa sporazuma o nerazkritju informacij, med seminarjem, ko
delavec med razlago razkrije tehnične postopke, strategijo poslovanja ipd.
Poslovne skrivnosti ni mogoče v celoti obdržati tajne, vsaj en delavec mora zanjo vedeti. Pravilo
pa je seveda, da več ljudi pozna poslovno skrivnost v družbi, težje jo je zavarovati.
V tem poglavju bomo najprej obravnavali in definirali možne načine ogrožanja poslovne
skrivnosti kamor spadajo zloraba in izdaja poslovne skrivnosti ter gospodarsko vohunstvo, nato
pa se bomo posvetili načinom varovanja poslovne skrivnosti v gospodarskih družbah.

2.3.2.

Načini ogrožanja poslovne skrivnosti

2.3.2.1.

Uvodno

Osebe, ki imajo lahko določene koristi od poslovne skrivnosti, jo ogrožajo. Pri tem ni
pomembno ali je vir ogrožanja gospodarska družba ali fizično oseba, za nosilca gospodarske
skrivnosti bo rezultat enak. Poslovno skrivnost je možno ogrožati posredno ali neposredno.
Neposredno ogrožanje pomeni, da gospodarska družba skuša do poslovne skrivnosti priti sama,
brez pomoči tretjih oseb. Posredno ogrožanje pa pomeni, da se gospodarska družba s tretjo
osebo dogovori, da ji bo slednja pridobila poslovno skrivnost v zameno za dobro plačilo. Takšne
osebe so pogosto zasebne ''svetovalne'' gospodarske družbe, ki se poleg običajne dejavnosti
ukvarjajo tudi z gospodarskim vohunstvom. Praksa kaže, da poleg svetovalnih družb obstajajo
tudi zasebni detektivi, ki so v zameno za dobro plačilo pripravljeni za naročnika protipravno
pridobiti poslovno skrivnost.46
2.3.2.2.

Zloraba poslovne skrivnosti

Poslovno skrivnost je protipravno možno pridobiti z zlorabo, izdajo ali pa gospodarskim
vohunstvom. O zlorabi govorimo, ko oseba pozna poslovno skrivnost gospodarske družbe
zaradi narave dela ali druge upravičljive okoliščine, a jo izrabi v svoj prid. Razlogi za zlorabo
so različni, najpogosteje pa gre za željo po uspehu. Osebi, ki je zaposlena v družbi in pozna
poslovno skrivnost, ni potrebno vložiti velike vsote denarja v razvoj, kar pomeni, da je na trgu
lahko konkurenčna trenutnemu delodajalcu. Razlog je lahko tudi v menjavi družbe in želji po
večjem zaslužku.47
46
47

Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 52 – 53.
Povzeto po: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 55 in 64 – 65.
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2.3.2.3.

Izdaja poslovne skrivnosti

Za izdajo gre kadar oseba omogoči vpogled v poslovno skrivnost tretji osebi. To pomeni, da
imamo opravka z dvema različnima osebama, zato se tu pojavita dve različni skupini motivov.
V prvo skupino spadajo motivi interesenta. Interesent je oseba, ki si želi izvedeti poslovno
skrivnost. Njegovi motivi so različni, v praksi pa se pogosto pojavijo naslednji:
 želja po uspehu (družba, ki ima poslovno skrivnost uspešno posluje in tako je to
''preverjena formula'' za uspeh nove gospodarske družbe na trgu),
 prihranek pri stroških (ni velikega denarnega vložka za razvoj),
 časovna stiska (druga oseba ali družba sicer vlaga denar v razvoj, a le-ta ne obrodi
sadov, zato vidi izhod v poslovni skrivnosti druge družbe),
 boj za tržne deleže (navedeno pomeni, da je gospodarska družba že prisotna na trgu in
si želi večjega tržnega deleža, posledično torej večjega dobička z izboljšanjem
kakovosti proizvodov ali pa z znižanjem stroškov proizvodnje),
 boj za preživetje (tudi v tem primeru imamo gospodarsko družbo, ki je že prisotna na
trgu, a ji gre poslovanje slabo in da bi se rešila pred stečajem, želi pridobiti poslovno
skrivnost bolj uspešnega tržnega konkurenta).48
V drugo skupino sodijo motivi izvajalca. To je oseba, ki poslovno skrivnost pozna in jo izda
tretji osebi. Takšna oseba ima lahko več motivov, najznačilnejši pa so:
 obeti v poklicu (interesent ponudi izvajalcu bolje plačano delovno mesto v njegovi
gospodarski družbi, če bo slednji priskrbel tej družbi določeno poslovno skrivnost; v
kolikor izvajalec nima dobrih možnosti za napredovanje v obstoječi družbi, zna
ponudba biti dovolj mikavna),
 nezadovoljstvo pri delu (izvajalec, ki na delovnem mestu zaradi kateregakoli razloga ni
zadovoljen, bo za interesentove ponudbe toliko bolj dovzeten),
 denarne težave (v kolikor ima izvajalec denarne težave za katere ve tudi interesent,
obstaja možnost, da izvajalec izda poslovno skrivnost za določeno vsoto denarja),
 želja po denarju (interesent bo s svojo ponudbo z lahkoto uspel pri ljudeh z veliko željo
po denarju in zelo nizko moralo).49
2.3.2.4.

Gospodarsko vohunstvo

Gospodarsko vohunstvo pomeni, da skuša interesent pridobiti poslovno skrivnost z uporabo
prikritih metod. Za interesenta je zanimivo veliko podatkov – kaj delamo, kako visoki so naši
proizvodni stroški, kakšna je naša poslovna uspešnost, kdo dela v naši družbi, kakšni problemi

48
49

Povzeto po: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 65 – 66.
Povzeto po: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 66 – 67.
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obstajajo znotraj družbe, kaj načrtujemo v prihodnosti ipd. V praksi je gospodarsko vohunstvo
najpogosteje kombinirano z izdajo, saj je na tak način lažje priti do poslovne skrivnosti.50
V 3. odstavku 40. člena ZGD-1 izrecno prepove gospodarsko vohunstvo. Z zakonom je
prepovedano vsako ravnanje, s katerim bi osebe, ki niso del družbe, skušale protipravno ali brez
volje družbe pridobiti podatek, ki se šteje za poslovno skrivnost.
Navedena določba sicer ne vsebuje sankcije, a je varovana s predpisi kazenskega in civilnega
prava. Družba ima tako pravico zahtevati prenehanje škodljivega ravnanja in za povzročeno
škodo zahtevati odškodnino ter vzpostavitev prejšnjega stanja. Poleg navedenih sankcij lahko
družba uveljavlja tudi sankcije za dejanje nelojalne konkurence, saj navedena dejanja pomenijo
nelojalno konkurenco.51
Gospodarsko vohunstvo delimo na notranje in zunanje. Za notranje gre kadar delavec v družbi
uporabi prikrite metode z namenom pridobitve informacij, za zunanje pa kadar jih uporabi
oseba, ki v družbi ni zaposlena. Omenjene metode delimo v zlorabo zaupanja (npr. pretveza,
laž, sprenevedanje, prevara, prikrivanje resnice ipd.) in zlorabo tehničnih sredstev (npr.
prisluškovanje; v praksi je popularno prisluškovanje s pomočjo kemičnega svinčnika, v katerem
se skriva oddajnik. Na sestanku se oseba opraviči in odide na stranišče, od tam pa lahko s
pomočjo mini sprejemnika posluša, kaj se dogaja v konferenčni sobi. S tem oseba pridobi
informacije, katere ji dajejo boljše izhodišče za pogajanja.).52

2.3.3.
2.3.3.1.

Načini varovanja poslovne skrivnosti
Uvodno

Poslovno skrivnost je potrebno zavarovati fizično, tehnično in pogodbeno. Fizično lahko
poslovno skrivnost zavarujemo preprosto z označitvijo dokumentov kot tajnih, s shranjevanjem
na varnem mestu (ki ni znano drugim delavcem) ter zaklepanjem prostora po koncu delovnika,
v katerem se poslovna skrivnost nahaja. Poleg navedenega je potrebno dostop do območja, kjer
se nahajajo občutljivi poslovni dokumenti omejiti le na določene zaposlene (tiste, ki morajo
poslovno skrivnost poznati za opravljanje dela). Tudi obiskovalci načeloma ne smejo imeti
dostopa do območja, kjer se nahaja poslovna skrivnost. V kolikor pa se temu ni mogoče izogniti,
slednji ne smejo biti brez nadzora v poslovnih prostorih in podpisati morajo sporazum o
nerazkritju informacij.53
50

Primerjaj: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str. 47.
Primerjaj: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov (2009),
str. 287.
52
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 70 – 72.
53
Primerjaj: Entrepreneur, How to Protect Your Business's Trade Secrets (2005), dostopno na
https://www.entrepreneur.com/article/77680 (07.01.2018).
51
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Da bi tehnično zaščitili poslovne skrivnosti, ki se nahajajo v elektronskih datotekah na
računalniku ali podatkovnih strežnikih, se moramo poslužiti informacijske tehnologije.
Načeloma velja, da bolj kot so informacije dragocene, težje in dražje jih je zaščititi. Zelo
pomembno je imeti tehnološko politiko, katero morajo zaposleni spoštovati.
Pogodbene ovire vključujejo sporazum o nerazkritju informacij, katerega morajo podpisati vsi
dobavitelji, podizvajalci, poslovni partnerji in druge osebe, ki imajo dostop do poslovne
skrivnosti. Takšen sporazum je podlaga za uveljavljanje odgovornosti oseb, katerim so bili
podatki razkriti zaradi poslovnega sodelovanja. Za delavce pa bi bilo smiselno imeti v pogodbi
o zaposlitvi posebno določbo o varovanju informacij. Interni akti, s katerimi družba določi
nekaj kot poslovno skrivnost, so podlaga za uveljavljanje odgovornosti do zaposlenih, ki so s
poslovno skrivnostjo seznanjeni.54

2.3.3.2.

Zaščita poslovne skrivnosti v gospodarski družbi

Družba mora v pisnem sklepu določiti ne le kaj se šteje za poslovno skrivnost, temveč tudi
način varovanja poslovne skrivnosti in kakšno odgovornost nosijo osebe, ki morajo za poslovno
skrivnost vedeti. Način varovanja poslovne skrivnosti ima sledeče sestavine:
 podatek, ki je poslovna skrivnost
 način označevanja podatka za poslovno skrivnost
 določitev ljudi, ki morajo ali pa so lahko s poslovno skrivnostjo seznanjeni
 rok trajanja varovanja poslovne skrivnosti
 določitev osebe, odgovorna za posredovanje informacij tretjim
 določitev osebe, odgovorna za sprožitev postopka v primeru kršitve
 določila v pogodbah, ki urejajo razmerje med družbo in osebami, ki so zaradi narave
dela seznanjene s poslovno skrivnostjo ali pa jo lahko izvedo (npr. pogodba o
zaposlitvi).55
Gospodarska družba svojih poslovnih skrivnosti ne more zaščititi absolutno. Ne glede na dobro
organizacijo zaščite vedno obstajajo tveganja. Ta tveganja se delno lahko obvladujejo s
preprečevanjem tveganja, zmanjševanjem tveganja in prevalitvijo tveganja, tveganje pa lahko
nosimo tudi sami.56

54

Primerjaj: American Bar Association, 8 must-dos to protect your trade secrets (2016), dostopno na
https://www.americanbar.org/publications/youraba/2016/may-2016/8-must-dos-to-protect-your-tradesecrets.html (07.01.2018).
55
Povzeto po : Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo; Pravni položaj gospodarskih subjektov
(2009), str. 286 – 287.
56
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 165 – 169.
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Preprečevanje tveganja pomeni, da se dejavnosti enostavno ne izvede. Žal tega v vseh primerih
ni mogoče storiti, saj to lahko pomeni, da gospodarska družba ne sklene nobenega posla. Iz tega
sledi, da družba ni konkurenčna kar pomeni, da sploh ne more poslovati. Primer za
preprečevanje tveganja je ameriški izdelovalec Coca-Cole, ki se je leta 1977 odpovedal
indijskemu trgu, saj bi za pridobitev dovoljenja moral razkriti skrivni recept. Odločil se je, da
obstaja preveliko tveganje in da je poslovna skrivnost vredna več od potencialnega dobička.57
Poslovna skrivnost je varovana tako, da se tveganje za njeno razkritje skuša čim bolj zmanjšati.
Gospodarske družbe stremijo k popolnemu zmanjšanju tveganja, a ukrepi, ki bi to omogočili,
ne obstajajo. Ker vse poslovne skrivnosti za družbo nimajo enakega pomena, se bo družba bolj
potrudila za zaščito tiste skrivnosti, ki je zanjo bolj pomembna.58 Merilo pomembnosti poslovne
skrivnosti je dobiček, ki ga ima gospodarska družba od nje in potencialna škoda, do katere bi
zaradi razkritja poslovne skrivnosti lahko prišlo.
Kljub preventivnim ukrepom družbe vseeno lahko pride do razkritja poslovne skrivnosti –
bodisi z zlorabo (oseba že pozna poslovno skrivnost), izdajo (interesent mora najti osebo, ki
pozna poslovno skrivnost in mu jo je (načeloma za določeno denarno vsoto) pripravljena izdati)
ali gospodarskim vohunstvom (določene metode za razkritje informacij o poslovnih
skrivnosti).59 V tem primeru načeloma pride do sodnega spora. Pred izgubo sodnega spora se
družba najlažje zavaruje tako, da v pisni obliki natančno določi kaj je poslovna skrivnost in
kako se jo varuje. Poleg navedenega morajo biti tudi delavci, ki zaradi opravljanja svojega dela
poznajo poslovno skrivnost, o njej ustrezno obveščeni. Pravni zastopnik toženca bo namreč
skušal dokazati, da delavci sploh niso vedeli za obstoj poslovne skrivnosti, kar nakazuje na to,
da razkriti podatek sploh ni poslovna skrivnost in zato zakonska podlaga za tožbo ne obstaja.60

2.4. Razlika med poklicno in poslovno skrivnostjo
Slovenski pravni red razlikuje med poklicno in poslovno skrivnostjo. Pojma sta med seboj
ločena, v določenih primerih pa lahko pride do njunega prekrivanja. Poleg gospodarskih družb
obstajajo organizacije (predvsem s področij bančništva, zavarovalništva in telekomunikacij), ki
z izvajanjem svoje dejavnosti pridobivajo podatke, katere so zakonsko vezane varovati kot
zaupne. V zvezi z varovanjem podatkov pa morajo sprejeti ustrezne notranje akte.

Primerjaj: K. Kochmann, Schriften zum europäischen Urheberrecht, Schutz des ''Know-how'' gegen
ausspähende Produktanalysen (''Reverse Engineering'') (2009),), str. 37 – 38.
58
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 166.
59
Primerjaj: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str. 47 – 48.
60
Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 96 – 97.
57
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Iz navedenega izhaja, da takšne organizacije pridobivajo poklicne skrivnosti, katere izhajajo iz
razmerja zaupnosti.61 Takšno pojmovanje poklicne skrivnosti je uveljavljeno v slovenskem
pravnem redu. KZ-1 v 1. odstavku 142. člena določa, da se z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta kaznuje vsakdo, ki neupravičeno izda skrivnost, za katero je izvedel kot zagovornik,
odvetnik, zdravnik, duhovnik, socialni delavec, psiholog ali kot druga oseba pri opravljanju
svojega poklica. Poslovno skrivnost KZ-1 obravnava v 236. členu62. KZ-1 torej definira
poklicno skrivnost kot tisto skrivnost, za katero je oseba izvedela med opravljanjem določenega
poklica in jo je zavezana varovati, medtem ko se za poslovno skrivnost štejejo listine in podatki,
ki so z zakonom razglašeni za poslovno skrivnost in z razkritjem katerih bi družbi lahko nastala
občutna škoda.

2.5. Poslovna skrivnost in nelojalna konkurenca
2.5.1.

Splošno o nelojalni konkurenci

Nelojalna konkurenca je, kot smo že ugotovili, opredeljena v 2. odstavku 63a. člena ZPOmK1 in pomeni vsako ravnanje podjetij na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ter
s katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem.
Nelojalna konkurenca pomeni nepošteno konkurenco. Definicija konkurence pa ni popolna
zaradi kompleksnosti navedenega pojma. Tako obstaja več različnih definicij, ki se razlikujejo
glede na področje uporabe (npr. konkurenca v športu in konkurenca v gospodarstvu ne moreta
imeti enotne definicije, saj gre za dva različna področja). Vsem različnim definicijam pa je
skupno jedro konkurence, katerega lahko opredelimo kot tekmo za prevlado nad drugimi. Na
trgu bi tako konkurenca pomenila odnos med gospodarskimi družbami, ki v istem časovnem
obdobju na istem trgu prodajajo izdelke iste vrste nedoločenim skupinam kupcev. Takšna
podjetja so si med seboj konkurenčna in se na različne načine borijo za prevlado na trgu.63
Definicija nelojalne konkurence vsebuje tudi pojem dobri poslovni običaji. Dobri poslovni
običaji so pravni standard, ki so opredeljeni široko in imajo zato več različnih pomenov.
Običajno govorimo o navadah in običajih v pravnem prometu, s tem pojmom pa je možno
razumeti tudi moralo. Gre torej za zapovedi, ki veljajo v pravnem prometu in predstavljajo
zunanje ravnanje osebe v družbi. Sodišča sama presojajo od primera do primera, kaj lahko šteje
za dobre poslovne običaje in kaj ne. Pri odločanju pa morajo tehtati nasprotujoče si pravice,

Primerjaj: V. Bergant Rakočević, Varstvo uradne, vojaške in poslovne tajnosti v civilnem sodnem postopku,
Podjetje in delo (2011), št. 6-7, str. 1476.
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Glej podpoglavje 2.2.3. Kazensko pravo.
63
Povzeto po: M. Repas, Konkurenčno pravo v teoriji in praksi, Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
(2010), str. 34.
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dobrine in interese ter zagotoviti ustrezno pravno varstvo prizadetih subjektov.64 Višje sodišče
v Ljubljani je na primer odločilo,65 da gre za kršitev dobrih poslovnih običajev, če je ravnanje
v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja, kar ustreza 5. členu OZ, ki obravnava načelo
vestnosti in poštenja.
Zabel meni, da gre pri dobrih poslovnih običajih za razmerje med pravom in moralo. V zakonih
ne najdemo pozitivne definicije tega pojma, temveč le več negativnih, ki jih lahko strnemo v
stavek, da je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji vse, kar nasprotuje prepričanju o
poštenem, častnem in humanem na poslovnem področju. Navedeno pomeni, da so dobri
poslovni običaji izraz družbene morale, ki se je oblikovala v poslovnih odnosih. Torej je
potrebno ločiti med poslovno in družbeno moralo, saj vsako ravnanje, ki nasprotuje družbeni
morali, ne nasprotuje nujno tudi dobrim poslovnim običajem.66
Nadaljnji element, ki ga vsebuje definicija nelojalne konkurence je škoda. Po definiciji je
dovolj, če se utegne povzročiti škoda drugim gospodarskim družbam, kar pomeni, da nastanek
škode ni nujna predpostavka, da lahko določeno dejanje kvalificiramo kot dejanje nelojalne
konkurence.
Zabel meni, da možnosti nastanka škode ni težko dokazati, ker je v konkurenčnem pravu
priznano dejstvo, da vsako konkurenčno nastopanje gospodarske družbe potencialno škodi
konkurentom na trgu. A pri razumevanju škode in škodnega ravnanja je potrebno biti pazljiv,
saj veljajo v pravu nelojalne konkurence določene posebnosti. Prvo je potrebno izpostaviti, da
se upošteva kakršnakoli škoda – že nastala, bodoča, premoženjska, nepremoženjska (moralna
– ugled podjetja tudi predstavlja določeno tržno vrednost), dejanska in tudi izgubljeni dobiček.
Druga posebnost je možnost nastanka škode, ki pa mora temeljiti na stvarnih dejstvih. Samo
zatrjevanje, da bi škoda lahko nastala ne zadostuje. Zadnja posebnost glede škode v
konkurenčnem pravu je, da lahko dejanje štejemo za nelojalno konkurenco ne glede na krivdo
povzročitelja. Navedeno pomeni, da se za povzročeno škodo ali le za možnost povzročitve
škode ne zahteva krivda povzročitelja, temveč je njegova odgovornost objektivna.67 To velja le
pri definiciji nelojalne konkurence, pri odškodninski odgovornosti, torej če oškodovanec
zahteva povrnitev škode, pa morajo biti izpolnjene vse predpostavke po obligacijskem pravu,
saj ZPOmK-1 v 1. odstavku 63b. člena določa, da lahko oškodovanec zahteva odškodnino po
pravilih obligacijskega prava.

Povzeto po: J. Šinkovec, B.Tratar: Komentar Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in Zakona o
varstvu konkurence s prilogami (2003), str. 70 – 71.
65
Višje sodišče v Ljubljani, VSL sklep I Cpg 943/2001 z dne 21.09.2001.
66
Povzeto po: B. Zabel, Tržno pravo (1999), str. 81 – 84.
67
Povzeto po: B. Zabel, Tržno pravo (1999), str. 351 – 352.
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2.5.2.

Kršitev poslovne skrivnosti

Gospodarska družba lahko krši poslovno skrivnost konkurenčne družbe na več načinov.
Splošno pa lahko rečemo, da se za kršitev poslovne skrivnosti štejejo vsa dejanja, s katerimi
konkurenčna družba pridobiva poslovne skrivnosti druge družbe v nasprotju z dobrimi
poslovnimi običaji. Gre torej za kršitev poslovne skrivnosti v sklopu prava nelojalne
konkurence.68
Ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji je ključno, da ga lahko kvalificiramo kot
nezakonito, kar omogoča varstvo poslovne skrivnosti v sklopu predpisov o nelojalni
konkurenci.
Dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji so predvsem gospodarsko vohunstvo,
zloraba in izdaja poslovne skrivnosti.69 O navedenem smo že bolj podrobno pisali, zato bomo
na tem mestu le kratko definirali navedene pojme.
Za gospodarsko vohunstvo gre kadar se poslovna skrivnost pridobi z uporabo prikritih metod
(npr. prisluškovanje, fotografiranje ipd.). Izdaja poslovne skrivnosti pomeni, da oseba, ki
poslovno skrivnost pozna (načeloma delavec), proti plačilu ali drugi uslugi (npr. boljše plačano
delovno mesto v drugi družbi) izda poslovno skrivnost tretjemu. O zlorabi pa govorimo takrat,
ko oseba poslovno skrivnost že pozna zaradi narave dela, ki ga opravlja, a takšno informacijo
zlorabi v svoj prid.
Na tem mestu se postavi vprašanje, ali je za kršitev poslovne skrivnosti možno razumeti tudi
dejanja, katerih cilj je razkritje poslovne skrivnosti druge družbe v nasprotju z dobrimi
poslovnimi običaji, a sama poslovna skrivnost še ni razkrita. Načeloma ne gre za kršitev
poslovne skrivnosti, dokler zanjo vedo le pooblaščene osebe, a poskus kršitve je še vseeno
možno kvalificirati kot dejanje nelojalne konkurence, če so izpolnjene vse predpostavke. Zato
ni pomembno, ali je bil poskus kršitve poslovne skrivnosti uspešen ali ne, pomembno je, da je
bil v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ter bi družbi lahko nastala škoda.70
Pravo preprečevanja nelojalne konkurence je izjemno pomembno, saj omogoča dodatno zaščito
v primerih, ko izum ni dovolj dobro zaščiten s patentom ter edino zaščito v primeru varovanja
podatka kot poslovno skrivnost.71 Pravo nam omogoča varstvo v primeru nepoštenih poslovnih
praks konkurenčnih družb, katerih namen je pridobiti močnejši položaj na trgu in s svojim
Povzeto po: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str. 45 – 48.
Več o tem glej v poglavju 2.3.2. Načini ogrožanja poslovne skrivnosti.
70
Povzeto po: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str. 48.
71
Nanaša se sicer na vse dobrine in procese, ki niso primerno zaščiteni v okviru pravil intelektualne lastnine. Za
potrebe magistrskega dela se bomo osredotočili zgolj na poslovno skrivnost ter izum in njuno zaščito v okviru
pravil nelojalne konkurence.
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ravnanjem oškodovati drugo družbo.72 Takšno ravnanje ni v skladu z dobrimi poslovnimi
običaji. Ker natančne definicije dobrih poslovnih običajev nimamo, se sodišča odločajo po
prostem preudarku, kaj bodo štela za nepošteno ravnanje in kaj ne. V 3. odstavku 63a. člena
ZPOmK-1 le primerljivo našteje dejanja, ki jih je potrebno šteti za dejanja nelojalne
konkurence, med drugim izrecno navede protipravno pridobivanje ali izkoriščanje poslovne
skrivnosti druge družbe kot eno izmed takšnih dejanj.
Pravo intelektualne lastnine in konkurenčno pravo sta pravni področji, ki sta medsebojno
gospodarsko in pravno zelo povezani. Konkurenčno pravo ureja ravnanje in položaj tržnih
udeležencev, pravo intelektualne lastnine pa, med drugim, varstvo položaja imetnika pravice
intelektualne lastnine v gospodarskem prometu. Po Zabelovem in Veroninem mnenju se pravna
povezanost obeh področij kaže v tem, da zatiranje nelojalne konkurence spada pod varstvo
intelektualne lastnine. Varstvo nelojalne konkurence je namreč zagotovljeno na splošno, v
okviru konkurenčnega prava in tudi posredno, kot dodatno varstvo patentov. Dodatno varstvo
se kaže v tem, da lahko do nelojalne konkurence pride tudi v primeru, ko ni kršena nobena
pravica intelektualne lastnine. Navedeno pomeni, da je pravno varstvo v okviru nelojalne
konkurence širše kot pravno varstvo, ki ga zagotavljajo določbe s področja prava intelektualne
lastnine.73 Pomembna razlika med obema pravnima področjema je v tem, da pravo intelektualne
lastnine zagotavlja imetniku izključne pravice, medtem ko pravo zatiranja nelojalne konkurence
temelji na prepovedi nelojalnega ravnanja. A zaradi močnega ogrožanja pravic intelektualne
lastnine z nelojalnimi dejanji, sta navedeni pravni področji med seboj tesno povezani.74
V naslednjem poglavju bomo podrobneje obravnavali varstvo izuma v okviru pravice
intelektualne lastnine, kjer bo analizirano patentno varstvo in pogoji za pridobitev patenta ter
razlike med patentom in poslovno skrivnostjo.

2.6. Poslovna skrivnost in patent
2.6.1.

Splošno o patentu in patentni prijavi

Patent je pravica intelektualne lastnine, ki varuje izum. Patenti se v skladu s 1. odstavkom 10.
člena ZIL-1 podeljujejo za nove inventivne in neočitne izume, ki so industrijsko uporabljivi.
ZIL-1 v 12. členu določa, kdaj je izum nov. Šteje se, da je izum nov, če ni obsežen s stanjem
tehnike.75 Novost je najpomembnejši pogoj, ki ga izum mora imeti, da bi ga bilo mogoče
72

Primerjaj: R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton, T. St Quintin, G. Tritton, Tritton on intellectual property in
Europe (2014), str.1216.
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Povzeto po: B. Zabel, Poslovna tajna (1970), str.123 – 125.
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Povzeto po: A. Verona, Pravo industrijskog vlasništva (1978), str. 13.
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Stanje tehnike je poznavanje rešitev glede obstoječih tehničnih problemov, ki pred patentno prijavo niso bile
znane ali pa dostopne javnosti. Po ZIL-1 se v stanje tehnike šteje vse, kar je bilo javnosti dostopno pred datumom
vložitve patentne prijave. V stanje tehnike se šteje tudi vsebina prijav (nacionalne patentne prijave, prijave za
evropski patent ter mednarodne prijave), ki so bile vložene pred vložitvijo določene patentne prijave in so bile
objavljene na ta dan ali kasneje.
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zavarovati s patentom, saj je neizpolnitev navedenega pogoja v 70% - 90% primer, da izum ni
patentibilen.76
Novost izuma mora biti absolutna, kar pomeni, da izum ni obsežen s stanjem tehnike pred
datumom prijave v kakršni koli obliki kjerkoli na svetu in ne le v državi, kjer se vlaga patentna
prijava. Podane niso nobene omejitve glede jezika, kraja ali načina s katerim so pomembne
informacije dane na voljo javnosti. Vse informacije, ki so znane pred datumom vložitve
patentne prijave, se upoštevajo v ugotavljanju stanja tehnike. Namen za*hteve po novosti izuma
je, da se nagradi le tiste izumitelje za izume, ki pristno in objektivno prispevajo k razvoju
tehnologije in sicer tako, da se jim omogoči začasna ekskluzivna pravica.77
Razkritje izuma v vseh primerih še ne pomeni izgube možnosti patentiranja. Po 13. členu ZIL1 je izum kljub razkritju možno patentirati, če od razkritja ni minilo več kot 6 mesecev pred
vložitvijo patentne prijave neposredno ali posredno. Kot veljaven razlog razkritja ZIL-1 navaja
zlorabo78 ter razkritje izuma na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi.
Imetnik patenta ima po 18. členu ZIL-1 izključno pravico do tega, da tretjim osebam prepreči
izdelavo, uporabo, prodajo ali uvoz proizvoda, zavarovanega s patentom ter uporabo postopka
in prodajo ali uvoz proizvoda, pridobljenega s takšnim postopkom, ki je zavarovan s patentom.
Poleg navedenih materialnih pravic, pa ima izumitelj moralne pravice, ki se kažejo v njegovi
navedbi v prijavi ter vseh listinah, povezanih s patentom79.
Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in se izjemoma lahko enkrat podaljša za največ
pet let, če je razglašeno vojno ali izredno stanje. Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko
za izum v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije enkrat podeli dodatni varstveni certifikat,
a za največ pet let in pod pogojem, da je predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodnjo
oziroma uporabo proizvoda, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja
potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni postopek odobritve (22. člen ZIL-1). Slovenski
pravni red pa pozna tudi patent s skrajšanim trajanjem, ki je urejen v 23. členu ZIL-1, in traja
deset let od datuma vložitve patentne prijave.
Med patentom in patentom s skrajšanim trajanjem obstajajo določene razlike. Prva je, da patent
s skrajšanim trajanjem traja le 10 let od datuma vložitve prijave in se ga v skladu s 1. odstavkom
16. člena ne more podeliti za postopek, rastlinsko vrsto ali živalsko pasmo. Podeli se za nove,

Primerjaj: K. Puharič v K. Puharič, M. Krisper-Kramberger, L. Ude, B. Zabel, Zakon o industrijski lastnini s
komentarjem (1994), str. 58.
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Povzeto po: M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law (2014),
str. 163.
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Povzeto po: S. Remškar, Kazenskopravno varstvo patentov - nekateri pravno-ekonomski in primerjalnopravni
vidiki, Podjetje in delo (2014), št. 2, str. 360-376.
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industrijsko uporabljive izume, dosežene z ustvarjalnim delom80. Industrijska uporabljivost,
inventivnost in novost so tudi predpostavke za podelitev patenta, tako da tu ni najti razlik. Patent
je pod določenimi pogoji možno podaljšati, medtem ko patenta s skrajšanim trajanjem ni
možno. Velika razlika med obema vrstama patenta je, da imetniku patenta s skrajšanim
trajanjem ni potrebno predložiti dokazila o novosti, inventivnosti in industrijski uporabljivosti
izuma, medtem ko mora imetnik patenta to storiti pred iztekom devetega leta trajanja patenta.
Če imetnik patenta takšnega dokazila ne uspe predložiti, patent po 1. odstavku 91. člena ZIL-1
nepreklicno preneha po desetih letih.
Za patent velja načelo teritorialnosti, kar pomeni, da je patentirani izum varovan le v tisti državi,
ki je priznala njegovo varstvo. Če je izum patentiran zgolj v Sloveniji in Avstriji, ima varstvo
zgolj v teh dveh državah. V vseh ostalih državah izkoriščanje patentiranega izuma ne pomeni
kršitve patenta; lahko pa v določenih okoliščinah pomeni dejanje nelojalne konkurence. Prijava
za vložitev patenta se v Sloveniji vloži pri Uradu za intelektualno lastnino.

2.6.2.

Razlike med patentom in poslovno skrivnostjo

Mnogi povezujejo patent s poslovno skrivnostjo, a kot je iz definicij razvidno, gre za dva ločena
pojma, saj če smo nekaj že patentirali, to ne more več biti poslovna skrivnost in obratno, če
želimo podatek obdržati kot poslovno skrivnost, ga ne smemo patentirati. Izum pa je most med
patentom in poslovno skrivnostjo. To pomeni, da lahko izum zaščitimo na dva načina – s
patentom ali kot poslovno skrivnost.81
Pri zaščiti izuma se pojavi vprašanje, katero možnost izbrati. Za poslovno skrivnost se bo
družba odločila, kadar bo menila, da poslovne skrivnosti ni mogoče odkriti z obratnim
inženiringom in jo je možno ustrezno zaščititi. Če tega ni mogoče z gotovostjo trditi, bo družba
izbrala izum. To pa pomeni, da mora družba razodeti bistvo izuma na tak način, da ga
strokovnjaki iz istega področja lahko uporabijo.82
Poslovna skrivnost je zaščitena z zakoni iz različnih pravnih področij. Zato se v določenih
primerih izumitelji odločijo, da izuma ne bodo patentirali, temveč ga raje obdržali zase, saj
bodo s tem na trgu pridobili bistveno prednost. Poleg tega pa se na tak način prihrani čas, denar
in vse negotovosti v zvezi s patentno prijavo. Gotovo je bolje izum varovati kot poslovno
skrivnost, če nismo prepričani glede izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev za pridobitev
patenta. Poleg tega bo po poteku določenega časa vsakdo imel možnost vpogleda v patent. Na
drugi strani pa je poslovno skrivnost v idealnih okoliščinah z dobrim varovanjem možno

Z ustvarjalnim delom je dosežen tisti izum, ki pomeni praktično prednost pri gospodarski uporabi ali pa izkazuje
določeno učinkovitost (2. odstavek 16. člena).
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Primerjaj : I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 26.
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Primerjaj: I. Kop, Varovanje in zaščita poslovnih skrivnosti (1995), str. 27 – 28.
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obdržati kot skrivnost dlje od trajanja patentnega varstva. V primeru kršitve poslovne skrivnosti
pa lahko družba varuje poslovno skrivnost v okviru varstva pred nelojalno konkurenco. Obstaja
pa seveda tveganje, da bo nekdo drug izumil isto oziroma zelo podobno stvar in jo patentiral,
kar pomeni, da družba, ki je izum varovala kot poslovno skrivnost, proti drugi družbi ne more
storiti ničesar83. Izjema za navedeno bi bila, če bi družba, ki je izum varovala kot poslovno
skrivnost, ugovarjala, da je patent ničen, ker pogoj novosti ni izpolnjen. Tveganje, ki obstaja v
zvezi s poslovno skrivnostjo, je tudi javnost. Ko poslovna skrivnost ni več tajna, podatek izgubi
naravo poslovne skrivnosti.84
Obstaja pa tudi tretja možnost in to je uporaba patenta in poslovne skrivnosti hkrati. Tako je
možno zaščiti različne aspekte istega izuma, saj patent ne izniči poslovnih skrivnosti, ki v izumu
niso razodete. To je možno v primeru, ko gospodarska družba (za potrebe primera naj bo to
Družba A) po pridobitvi patenta odkrije boljši način uporabe izuma in le-tega določi za
poslovno skrivnost. Navedeno je pomembno zaradi omejene veljavnosti patenta in možnosti
uporabe izuma s strani drugih gospodarskih družb. Verjetnost, da bo po preteku veljavnosti
patenta druga gospodarska družba (Družba B) skušala izum uporabiti za lastno korist, je velika.
Če bo to Družbi B uspelo, bo imela iste stroške proizvodnje, kot jih je imela Družba A na
začetku, kar pomeni da bo konkurenčna na trgu. A ker je Družba A odkrila boljši način uporabe
izuma, bo kljub poteku patentnega varstva imela prednost na trgu, saj bo lahko izdelek ponudila
po nižji ceni ali pa boljši izdelek po enaki ceni.85
Izum, ki ni patentiran, pogosto ne izpolnjuje pogojev za patentno varstvo. Načeloma gre za to,
da je enostavno prezgodaj, da bi lahko ocenili industrijsko uporabljivost izuma, zato se izumitelj
raje odloči za varovanje s poslovno skrivnostjo. Ko pa izum doseže stopnjo patentibilnosti, je
patentno prijavo še vedno možno vložiti, če izpolnjuje pogoj novosti. Institut poslovne
skrivnosti omogoča tudi diskusije med raziskovalci in izumitelji znotraj gospodarske družbe,
brez strahu, da bi podatek postal javen.86
Glavne razlike med poslovno skrivnostjo in patentom so, da je patentirani izum potrebno
prijaviti, ga javno objaviti, razkriti bistvene značilnosti in se zavedati omejene časovne zaščite
(20 let, z možnostjo 5-letnega podaljšanja), medtem ko za poslovno skrivnost ni potrebno nič
od navedenega, čas zaščite pa je neomejen oziroma traja do njenega razkritja. Problem
varovanja izuma kot poslovno skrivnost je, da je v primeru zlorabe potrebno po ZPOmK-1
dokazati nasprotovanje dobrim poslovnim običajem, kar je načeloma težko.

Izjema je seveda neupravičena pridobitev poslovne skrivnost, ki je z zakonom prepovedana.
Primerjaj: M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law (2014),
str. 27 – 28.
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Primerjaj: E. Ottoz, F. Cugno: Choosing the scope of trade secret law when secrets complement patents,
International review of Law and Economics (2011), str. 219 – 227.
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V praksi se pogosto dogaja, da nekdo izum dopolni ali ga spremeni tako, da zaobide patentno
zaščito in s tem povzroči veliko škode. Kljub jasnim pravilom lahko to za družbo pomeni več
dragih in dolgoletnih sodnih postopkov. Pri poslovni skrivnosti pa moramo sprejeti tveganje,
da nekdo drug pride do istega izuma in ga patentira. Za primer vzemimo izumitelja postopka
vulkanizacije, Charlesa Goodyearja, ki je patentiral postopek predelave kavčuka. Samega
procesa ni mogel zaščititi pred gospodarskimi vohuni, zato so se začeli sodni procesi. Goodyear
je zaradi kršitev pravic iz patenta začel 32 sodnih postopkov. Ker ni bil dovolj hiter pri vložitvi
patentnih prijav v tujini, ga je Thomas Hancock prehitel pri vložitvi patentne prijave v Angliji.
Hancock je sicer sam skušal izdelati takšno gumo, ki bi bila odporna proti vremenu, a mu ni
uspelo. Šele ko je prejel vzorec Goodyearjeve gume in opazil rumenkaste sledove žvepla na
njej, mu je uspelo ustvariti gumo, odporno proti vremenu. Goodyear je vložil tožbo proti
Hancocku, a ni bil uspešen. Razlog je v tem, da je Goodyear tovarni, v kateri je delal Hancock,
sam poslal vzorec gume in Hancock je gumo, odporno na vremenske razmere, ustvaril sam (leto
dni po prejemu vzorca) s pomočjo vzorca. Več strokovnjakov na tem področju je na sodišču
pričalo kot sodni izvedenci. Njihovo mnenje je bilo, da samo s preučevanjem vzorca ni možno
odkriti tehnike, kako takšno gumo ustvariti. V tem primeru tako ni šlo za nedovoljeno
pridobitev poslovne skrivnosti. Poleg tega je Hancock prvi vložil patentno prijavo v Angliji.87
Primer lepo prikazuje kakšen pomen imata tako patent kot poslovna skrivnost za izumitelja ter
kakšne posledice lahko nastanejo, če se jih oseba ne zaveda. Če primer obravnavamo v luči
danes veljavnih pravnih predpisov, lahko ugotovimo, da je bila prva napaka Goodyearja ta, da
je pošiljal vzorce svojega izuma z namenom, da bi našel investitorja, ne da bi prej sklenil
sporazum o nerazkritju informacij ali vložil patentno prijavo v Angliji. Tak sporazum bi namreč
zavezal podpisnika k varovanju tajnosti izuma in bi preprečil, da izum preide v stanje tehnike,
s patentno prijavo pa bi se obvaroval pred morebitno drugo osebo, ki bi vložila patentno prijavo
pred njim. Razkritja ne moremo kvalificirati kot neškodljivega, ker izum ni bil razkrit do največ
šest mesecev pred vložitvijo patentne prijave zaradi očitne zlorabe ali na mednarodni razstavi,
temveč po zakonsko dopustnem roku. Problem se pojavi pri dokazovanju, da gre za nov izum,
ki ni obsežen s stanjem tehnike. V takratnem času je bil izum na angleškem trgu popolnoma
nov, na ameriškem pa ne. Kljub temu pa izuma ne moremo šteti za novega, če je bil patent za
isti izum podeljen v drugi državi in na voljo javnosti. Poleg tega ima izumitelj, ki je prvi vložil
pravilno patentno prijavo, prednostno pravico pred ostalimi izumitelji v drugih državah (4. člen
ZIL-1). Navedeno pomeni, da bi druga oseba lahko prišla do istega izuma neodvisno, a ker je
že bila pravilno vložena patentna prijava v prvi državi pred manj kot letom dni, bo imel prvotni
prijavitelj prednost pred ostalimi osebami, ki so vložile patentno prijavo po datumu vložitve
prve prijave.
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Glej: The Charles Goodyear Story, dostopno na: https://corporate.goodyear.com/en-US/about/history/charlesgoodyear-story.html.
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Iz navedenega sledi, da bi po trenutno veljavnih predpisih Goodyear, če še ni poteklo leto dni
od prve pravilno vložene patentne prijave, imel prednostno pravico pred Hancockom glede
vložitve patentne prijave. Kar se tiče novosti gre v tem primeru za pravno fikcijo, saj bi se izum
kljub poteku časa štel za novega. Tako se z odločitvijo sodišča ne morem strinjati, vseeno pa je
potrebno vedeti, da so se predpisi skozi leta spremenili in odločitve sodišča v skladu s takrat
veljavnimi predpisi ne morem komentirati.

2.7. Razkritje poslovnih skrivnosti
Ugotovili smo, da morajo poslovno skrivnost gospodarske družbe varovati vsi delavci, katerim
je bila le-ta zaupana ali pa so zanjo izvedeli na drug način ter drugi, ki poslovno skrivnost
poznajo in vedo, ali bi lahko vedeli, da se podatek smatra za skrivnost. Postavi pa se vprašanje,
ali je možno v določenih primerih poslovno skrivnost razkriti, pod katerimi pogoji in komu? Ta
vprašanja se obravnavana v različnih slovenskih zakonih, kot so ZPOmK-1, ZPP ter Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja88 (v nadaljevanju: ZDIJZ).
V 13b. členu ZPOmK-1 obravnava razkritje zaupnih podatkov in določa, da lahko Agencija RS
za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi obrazloženega pisnega zahtevka
predstojnika ali pooblaščenca drugih državnih organov le-tem razkrije podatke, s katerimi
razpolaga, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti. Kljub temu pa zakon v 4.
odstavku istega člena določa, da ne glede na določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij
javnega značaja, Agencija prosilcu zavrne dostop do podatkov, ki so poslovna skrivnost
gospodarskih družb.
Navedena določba je bila sprejeta z namenom zagotovitve načela ekonomičnosti postopka. S
to določbo se namreč izognemo podvajanju postopkov, ki bi bili potrebni, ko bi drugi organi
potrebovali iste podatke. Ločimo med tremi skupinami organov, s katerimi se podatki
izmenjujejo – državni organi ter nosilci javnih pooblastil, Komisija in organi držav članic EU,
pristojni za varstvo konkurence ter pooblaščeni organi tujih držav. Po drugi strani pa se 4.
odstavek 13.b člena ZPOmK-1 nanaša na omejitev razkritja podatkov. Določa namreč izjemo
glede na določbe ZDIJZ, kateri ureja postopek prostega dostopa in ponovne uporabe informacij
javnega značaja. ZPOmK-1 je tako v tem delu lex specialis glede na ZDIJZ. Z navedeno izjemo
se je ZPOmK-1 izognil tehtanju med javnim interesom in interesom drugih oseb.89

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP,
109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 72/2014 - skl. US, 19/2015 - odl. US,
102/2015, 32/2016.
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Povzeto po: M. Kocmut v P. Grilc (red.), T. Bratina, A. Galič, E. Kerševan, M. Kocmut, K. Podobnik, A. Vlahek,
B. Zabel, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1) (2009), str. 215 – 216.
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Nadalje ZPOmK-1 v 18. členu določa pravico strank do pregleda dokumentacije v postopku
pred Agencijo. V 1. odstavku je zapisano, da imajo stranke pravico pregledovati dokumente
zadeve ter jih na svoje stroške prepisati in preslikati. Navedena pravica je omejena in sicer je v
5. odstavku istega člena določeno, da ni možno pregledovati in preslikavati:
 internih dokumentov Agencije v zadevi, vključno s korespondenco med
Agencijo in Evropsko komisijo ali organi, pristojnimi za varstvo konkurence
drugih držav članic Evropske unije,
 zaupnih podatkov,
 podatkov, ki se nanašajo na tajnost vira,
 zapisnika o posvetovanju in glasovanju in
 osnutkov odločb.
Kot smo že ugotovili, se po ZPOmK-1 za zaupne podatke štejejo tudi poslovne skrivnosti. Če
družba ne želi razkriti dokumentov, ki so poslovna skrivnost, mora zatrjevano dokazati (6.
odstavek istega člena). Kljub temu pa Agencija lahko odloči, da bo razkrila podatke, ki so
poslovna skrivnost, če presodi, da njihovo razkritje zaradi zagotovitve pravice do obrambe90
objektivno prevlada nad interesom varovanja teh podatkov kot poslovne skrivnosti (7. odstavek
istega člena).
Zaradi navedenega načela kontradiktornosti in dejstva, da lahko družba varuje svoje interese v
postopku le, če je seznanjena z vsemi relevantnimi dejstvi in dokazi, ZPOmK-1 omogoča
vpogled v spis, pri čemer skuša preprečiti zlorabo podatkov. Eden izmed načinov zlorabe bi bil
sprožitev sodnega postopka, a tu ZPOmK-1 v 60. členu določa, da se za pregled dokumentov
zadeve pred sodiščem smiselno uporabi 18. člen zakona. Navedeno je pomembno zaradi narave
podatkov, ki jih zakon ščiti. Gre namreč za zelo občutljive podatke, ki predstavljajo
konkurenčno prednost določene družbe na trgu in če bi druga gospodarska družba prišla do teh
podatkov, bi jih lahko neupravičeno izkoristila za pridobivanje prednosti na trgu.91
Poslovne skrivnosti bodo v postopku varovane le na zahtevo gospodarske družbe, katera mora
natančno opredeliti podatke, ki za družbo pomenijo poslovno skrivnost ter predložiti ustrezne
dokaze. Odločitev, ali gre za poslovno skrivnost ali ne, bo temeljila predvsem na dejstvu, ali
gre za zastarel podatek, ki je že izgubil svoj gospodarski pomen ali ne. Da se nekaj šteje za
poslovno skrivnost mora tudi izpolnjevati pogoj, da je znano le omejenemu krogu oseb. Splošno

Zakon v 19. členu poskrbi za zagotavljanje načela kontradiktornosti in določa, da se zaradi zagotovitve pravice
do obrambe odločba Agencije ne sme opirati na dejstva in dokaze glede katerih podjetju, proti kateremu se vodi
postopek, in priglasitelju, ni bila dana možnost, da se o njih izjavi.
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Primerjaj: M. Kocmut v P. Grilc (red.), T. Bratina, A. Galič, E. Kerševan, M. Kocmut, K. Podobnik, A. Vlahek,
B. Zabel, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1) (2009), str. 244 – 245.
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sprejeto stališče teorije je, da je pojem poslovna skrivnost potrebno razlagati široko, zato tudi
navedenega pogoja ne smemo razumeti preozko.92
Varstvo zaupnih podatkov se odraža tudi pri vročanju odločb in izdaji ter posredovanju
povzetka relevantnih dejstev. Glede vročanja se upošteva ZUP, skupaj z 20. členom ZPOmK1. V 3. točki 22. člena ZPOmK-1 določa, da se morajo vsi zaupni podatki o stranki iz
obrazložitve izbrisati, preden se odločba ali sklep vroči nasprotni stranki.93 V 6. odstavku istega
člena zakon določa, da se pravnomočne odločbe ter pravnomočni sklepi objavijo na spletni
strani Agencije a brez zaupnih podatkov.
ZPOmK-1 torej dopušča razkritje poslovne skrivnosti le v enem primeru in to je pri
uveljavljanju načela kontradiktornosti. V vseh ostalih primerih zakon pripisuje večji pomen
poslovni skrivnosti.
Problem se pojavi, ko ena stranka z namenom razkritja poslovne skrivnosti nasprotne stranke
zlorabi možnost civilne tožbe. Iz tega razloga je bil sprejet 219b. člen ZPP, ki točno določa,
kako mora sodišče ravnati v primeru, ko dokaz vsebuje poslovno skrivnost.94
ZPP V 219b. členu tako določa, da lahko sodišče na predlog stranke s sklepom naloži nasprotni
stranki, da razkrije poslovno skrivnost, če interes zagotovitve pravice do sodnega varstva
objektivno prevlada nad interesom nasprotne stranke po varovanju poslovne skrivnosti. Sodišče
lahko naloži razkritje poslovnih skrivnosti nasprotni stranki, a pri tem upošteva načelo
sorazmernosti (pred tem presodi po prostem preudarku). Nasprotna stranka mora tako:
 predložiti listine, ki vsebujejo poslovne skrivnosti, a lahko prekrije dele z občutljivimi
podatki, če celotno razkritje listin ni nujno,
 omogočiti izvedencu ali tretji osebi, ki jo obe stranki sporazumno določita, pregled
listin, ki vsebujejo poslovno skrivnost in po navodilu sodišča izvedenec ali tretja oseba
pripravi povzetek, ki ne vsebuje poslovne skrivnosti, ali
 v celoti razkriti podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost.
Dokazno breme o obstoju poslovne skrivnosti nosi tista stranka, ki to zatrjuje. Naloga sodišča
pa je tehtanje med pravicami strank po načelu sorazmernosti. Sodišče bi se za razkritje poslovne

Povzeto po: M. Kocmut v P. Grilc (red.), T. Bratina, A. Galič, E. Kerševan, M. Kocmut, K. Podobnik, A. Vlahek,
B. Zabel, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1) (2009), 249 – 250.
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Povzeto po: M. Repas, Konkurenčno pravo v teoriji in praksi, Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
(2010), str. 403.
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Primerjaj: A. Ekart, V. Rijavec, L. Ude, T. Keresteš, Zakon o pravdnem postopku (ZPP) z novelo ZPP-E (2017),
str. 89.
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skrivnosti stranke moralo odločiti le v skrajnem primeru, ko cilja (uravnoteženega
dokazovanja) ni možno doseči z drugimi objektivnimi dokazi ali manj invazivnimi sredstvi.95
Zakon nadalje v 294. členu določa, da senat izključi javnost glavne obravnave ali njenega dela,
če tako zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnost, koristi javnega reda ali razlogi
morale.
Navedeno pomeni, da ZPP varuje poslovno skrivnost le z izključitvijo javnosti glavne
obravnave ali njenega dela, sodišče pa po prostem preudarku presodi, ali bo varovalo poslovno
skrivnost ene stranke nasproti drugi in v kolikšni meri. Kot smo ugotovili pri ZPOmK-1, tudi
ZPP daje večji pomen načelu kontradiktornosti kot pa varovanju poslovne skrivnosti.
ZDIJZ značaja ureja postopek, ki omogoča fizičnim in pravnim osebam prost dostop in
ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi
lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih
pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi).
V 1. odstavku 6. členu ZDIJZ našteva izjeme od prostega dostopa in uporabe informacij javnega
značaja. Ena izmed izjem je, da organ prosilcu zavrne dostop do informacije, če se zahteva
nanaša na podatek, ki se po ZGD-1 smatra za poslovno skrivnost. V 2. odstavku istega člena pa
zakon določa, da se dostop do zahtevane informacije dovoli kljub izjemam, naštetim v 1.
odstavku tega člena, če je javni interes glede razkritja močnejši od interesa drugih oseb za
omejitev dostopa do zahtevane informacije, razen kadar gre:
 za podatke, ki so označeni z najvišjima dvema stopnjama tajnosti96,
 za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi tajnih podatkov tuje države ali
mednarodne organizacije, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno
pogodbo v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih podatkov,
 za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi davčnih podatkov, ki jih organom
v Republiki Sloveniji posreduje organ tuje države,
 za podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o
poročevalskih enotah,
 za podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali
davčne tajnosti, razen če je postopek pravnomočno končan oziroma zavezanec ni plačal
davka v predpisanem roku
Povzeto po: A. Ekart, V. Rijavec, L. Ude, T. Keresteš, Zakon o pravdnem postopku (ZPP) z novelo ZPP-E
(2017), str. 90.
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razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije. Z najvišjo stopnjo
tajnosti ''STROGO TAJNO'' se označijo podatki, katerih razkritje nepoklicani osebi bi ogrozilo vitalne interese
Republike Slovenije ali jim nepopravljivo škodovalo.
95
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Namen navedenih izjem je zaščita javnega interesa oziroma interesa tretjih, ki bi lahko bili
prizadeti, v kolikor bi se informacija razkrila javnosti. Kdaj je interes javnosti močnejši od
interesa tretjih je možno ugotoviti s testom sorazmernosti in odločiti v vsakem primeru
posamezno. Zakonodajalec pa je odločil, da je interes javnosti pri podatkih, ki se nanašajo na
določene vidike varstva okolja, tako močan, da vedno prevlada nad vsemi izjemami od prostega
dostopa. Interes javnosti nad večino (in ne vsemi!) izjem prevlada tudi v primeru podatkov o
porabi javnih sredstev in podatkov o opravljanju funkcije ali delovnega razmerja funkcionarja
oziroma javnega uslužbenca.97
Pri varstvu okolja se pojavi problem, da se gospodarske družbe, ki s svojim proizvodom lahko
škodujejo okolju, vedno odločijo določen podatek (načeloma gre za formulo) raje varovati kot
poslovno skrivnost, kot pa ga patentirati. Na ta način odvzamejo ljudem možnost, da se ustrezno
izobrazijo o proizvodu in odločijo, ali ga bodo uporabljali ali ne. Navedeno pomeni, da
gospodarske družbe lahko proizvajajo izdelek kljub temu, da le-ta škoduje okolju, dokler nekdo
škodljivega vpliva na okolje ne dokaže. Javnost mora tako z, na nekim načinom, ''obratnim
inženiringom'' ugotoviti, zakaj prihaja do onesnaževanja okolja, da bi lahko odkrili izvor
težave.98
EU skuša navedeno težavo odpraviti s podatkovno zbirko REACH99. Vse gospodarske družbe,
ki v evropskem gospodarskem prostoru proizvajajo ali uvažajo eno tono ali več kemičnih snovi
letno, se morajo registrirati v podatkovni zbirki REACH. Brez registracije je uporaba ali prodaja
teh snovi prepovedana. Dokazno breme glede škodljivosti kemikalij je tako obrnjeno, saj je
naloga proizvajalca ali uvoznika, da obvesti Evropsko agencijo za kemikalije (v nadaljevanju:
ECHA) na kakšen način se morajo registrirane kemikalije uporabljati, da se štejejo za varne.
ECHA nato preveri registrirane informacije, nacionalni organi pa ocenijo, kakšne vplive bi
lahko kemične snovi imele na zdravje ljudi in okolje. Naslednji korak je avtorizacija, ki se
zahteva le za tiste kemične snovi, ki zaradi morebitnega tveganja potrebujejo nadzor. Takšne
snovi se v čim krajšem času zamenjajo z bolj varnimi, ko je to tehnično izvedljivo. Če se
ugotovi, da je določena snov nevarna za zdravje ljudi ali okolje, se prepove ali omeji
proizvodnja takšne snovi.100
Menim, da je razkritje poslovne skrivnosti pod določenimi pogoji v nekaterih primerih
dobrodošlo. Interes javnosti je vsekakor pomembnejši od gospodarskega interesa družbe, sploh
če gre za zdravje ljudi in varovanje okolja. Problem pa nastane v praksi, saj nobena gospodarska

Povzeto po: N. Pirc Musar, T. Kraigher Mišič, M. Komac, M. Lubarda, R. Zatler, R. Lemut Strle, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s komentarjem (2017), str. 118 – 119.
98
Primerjaj: M. L. Lyndon v The Law and Theory of Trade Secrecy, Trade secrets and information access in
environmental law, str. 442 – 445.
99
Angleška kratica, ki pomeni registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij.
100
Primerjaj:
Tvoja
Evropa,
Kemikalije
(REACH),
dostopno
na:
https://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-reach/index_sl.htm.
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družba ni tako poštena, da bo razkrila poslovno skrivnost, ker negativno vpliva na okolje ali
zdravje ljudi. Družbam je pomembnejši dobiček, ki ga imajo zaradi prednosti na trgu, katerega
jim poslovna skrivnost omogoča. Zbirka REACH skuša to težavo odpraviti, a ker zahteva, da
družbe registrirajo kemikalije le ob uvozu ali proizvodnji določene količine (ene tone), ne nudi
absolutne zaščite. Kljub temu pa s takšno omejitvijo onemogoča uvoz ali proizvodnjo nevarnih
snovi v večjih količinah, katere uporabljajo velike gospodarske družbe.
Po mojem mišljenju je načelo kontradiktornosti prav tako izjemno pomembno postopkovno
načelo, saj omogoča stranki možnost izjaviti se o vseh obremenilnih dokazih. Po drugi strani
pa je institut poslovne skrivnosti tudi velikega pomena zaradi konkurenčne prednosti, ki jo ima
družba na trgu in katero lahko, zaradi razkritja poslovne skrivnosti, izgubi. Rešitev navedene
dileme ponuja načelo sorazmernosti, kjer je tehtanje interesov ene in druge stranke ter posledic
razkritja poslovne skrivnosti bistvenega pomena.
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3. TAJNO ZNANJE IN IZKUŠNJE
3.1. Splošno
Naravna bogastva, ki jih človek najde v naravi, ne pomenijo veliko, če jih gospodarske družbe
ne morejo ali ne znajo izkoristiti. Tudi tiste naravne surovine, ki jih družbe znajo izkoristiti, a
je njihov vir skorajda popolnoma izčrpan, ne pomenijo veliko. Takšne surovine družba zamenja
z drugimi, novimi ali pa starimi, katerih v preteklosti ni znala uporabiti, a le če je pridobila
potrebno znanje za njihovo uporabo. Dandanes se vse bolj uporabljajo sintetični materiali
namesto naravnih, poleg tega pa se tudi ustvarjajo popolnoma novi sintetični materiali za
različne namene. Iz navedenega sledi, da je za vsako gospodarsko družbo pomembno določeno
tehnično znanje.101
Do tajnega znanja in izkušenj lahko pridemo z lastnim razvojem tehnologije in znanja ali s
pridobivanjem potrebnega znanja od drugih. Države načeloma spodbujajo inovativne
dejavnosti in dejavnosti na področju razvoja industrijskih modelov in sicer s pravom
intelektualne lastnine in s tem omogočajo inovatorjem monopol na trgu oziroma zaščito
monopolnega položaja na trgu. Tista tajna znanja, katera ne zaščitimo s patentom in za katera
se uporablja angleški izraz ''know-how'', katerega prevajamo v ''znati kako nekaj narediti''102,
pridobivajo vse večji pomen z ekonomskim in tehničnim razvojem. To so tajna znanja in
izkušnje na katerih ali ne moremo pridobiti patenta, ker manjka komponenta izuma ali pa kljub
možnosti patentiranja gospodarska družba smatra, da je v interesu družbe tehnično znanje in
izkušnje obdržati tajne.103
V tem poglavju je opredeljen pojem tajnega znanja in izkušnje ter ugotovitve glede razmerja
med poslovnimi skrivnostmi in tajnim znanjem in izkušnjami. Nadalje so opredeljeni elementi
tajnega znanja in izkušenj ter analiza razmerja med delovnim pravom ter tajnim znanjem in
izkušnjami, konkretno konkurenčno klavzulo, ker odpira izjemno pomembna vprašanja glede
ustavno varovanih pravic, s katerimi se delavci in delodajalci v praksi srečujejo izjemno
pogosto.

3.2. Razvoj pojma know-how (znanje in izkušnje)
Know-how, kot pravna kategorija, je tvarina poslovne prakse. Pojem se je prvotno začel
uporabljati v ameriški poslovni praksi, kjer je pomenil dragoceno strokovno znanje in izkušnje,
ki so pripomogli k večji učinkovitosti proizvodnje in posledično večemu dobičku. Sodna praksa
je nato sledila poslovni in sprejela naziv know-how. Prva sodna odločba, v kateri je omenjen
101

Primerjaj: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 5.
V praksi uporabljen izraz je tajno (tudi tehnično) znanje in izkušnje.
103
Primerjaj: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 6.
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know-how, je odločba ameriškega sodišča iz leta 1916, po kateri so sledile mnoge druge. V
drugih državah je bil razvoj počasnejši, prva odločba, ki daje pravni pomen know-howu, je
odločba japonskega sodišča z dne 05.09.1966, kjer je Visoko sodišče Tokia odločila v sporu
Deutsche Werft Aktiengesellschaft nasproti Chuettsu Waukesha Yugen Kaisha.104
Dandanes uporabljajo države različne izraze za know-how, razlikujejo pa se tudi definicije tega
izraza. Določene države namreč smatrajo know-how kot del poslovnih skrivnosti, druge pa kot
posebno kategorijo.
V tem delu magistrskega dela bo namesto angleškega izraza know-how uporabljen slovenski
izraz tajno znanje in izkušnje. Poudariti velja, da tudi ta izraz v slovenski poslovni in pravni
praksi ni enoten. V strokovni literaturi je namreč moč najti tudi druge izraze, kot na primer
strokovno znanje in izkušnje, tehnično znanje in izkušnje ali le znanje in izkušnje.

3.2. Opredelitev in pravna narava tajnega znanja in
izkušenj v slovenskem pravu
3.3.1.

Definicije različnih avtorjev

Za tajno znanje in izkušnje velja, da ni jasne opredelitve v slovenskem pravnem redu. Pravna
literatura opisuje tajno znanje in izkušnje kot kombinacijo znanja in izkušenj tehnične,
komercialne ali finančne narave. Tajno znanje in izkušnje niso nujno skrivnost, a so vseeno
težko dostopne.
Verona pozna dve vrsti tajnega znanja in izkušenj in sicer tehničnega in poslovnega. Tehnično
definira kot tisto tehnično znanje in izkušnje, katero je potrebno za industrijsko aplikacijo
patentiranega izuma, saj sam opis izuma v patentni dokumentaciji ni dovolj za njegovo uporabo
v industrijski proizvodnji. Kot primer avtor navaja tehnološki postopek. V patentnem spisu
bomo našli pogoje, pod katerimi se določena reakcija izvrši (tlak, temperatura ipd.), ne bomo
pa našli idealnih pogojev, ki morajo obstajati v samem laboratoriju, da bi se reakcija izvršila.105
V tem je prava vrednost tehničnega znanja in izkušenj, saj lahko izumitelj takoj začne s
proizvodnjo izdelka in s tem na trgu pridobi konkurenčno prednost. Druge družbe pa bodo
morale prvo pridobiti tajno znanje in izkušnje, da bi lahko začela s proizvodnjo izdelka, ki ne
bo kršil pravic patentnega varstva, a bo vseeno dovolj podoben, da bo na trgu lahko konkuriral
z izumiteljevim izdelkom.
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Primerjaj: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 8.
A. Verona, Pravo industrijskog vlasništva (1978), str. 123 – 124.
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Tajno znanje in izkušnje ni več omejeno le na področje tehnike, temveč se nanaša na celotno
znanje in izkušnje, ki so potrebne za ekonomsko poslovanje gospodarske družbe. Takšno znanje
in izkušnje Verona imenuje poslovno znanje in izkušnje ter pravi, da je precej širše kot tehnično
znanje in izkušnje, saj se nanaša na celotno organizacijo gospodarske družbe, njeno
administracijo, knjigovodstvo, programiranje, raziskavo tržnega deleža, marketing ipd.106
Janić definira tajno znanje in izkušnje kot vse vrste tehničnega znanja in pridobljenih izkušenj,
katere služijo uporabi patentiranega ali nepatentiranega izuma v procesu industrijske
proizvodnje ali za uporabo določenega postopka, prav tako pa tudi za vse vrste tehnoloških
postopkov, receptur, tovarniških skrivnosti ipd.107
Pretnar sledi definiciji Verone in navaja, da so tajno znanje in izkušnje vse informacije, ki
zaradi kateregakoli razloga niso primerne, da bi se zaščitile s patentom (npr. izkušnje, recepti,
proizvodni postopki, tehnična in tehnološka dokumentacija ipd.). Nadalje avtor razlikuje med
znanjem, ki je zaščiteno s patentom in znanjem, ki ni zaščiteno s patentom. Za znanje, ki je
zaščiteno s patentom pravi, da patent za družbo predstavlja pravi monopol, medtem ko znanje
(know-how), ki ni zaščiteno s patentom temveč s poslovno skrivnostjo predstavlja dejanski
monopol.108
Prica meni, da tajno znanje in izkušnje dejansko predstavlja tehnično znanje in izkušnje. Sama
tehnična spretnost ne more biti vključena v ta pojem, ker je vezana za določeno osebo in se ne
more prenašati109 niti fizično niti pravno. Da pa znanje in izkušnje lahko štejemo kot tajne,
morajo biti tajne ali težko dostopne110 za pridobitelja. Govorimo torej o relativni nedostopnosti
tajnega znanja in izkušenj. Tajno znanje in izkušnje so nematerialne, saj jih je moč najti v
človeškem intelektu. Gre za predstavo o določenih pravilih ravnanja, ki so potrebna za dosego
določenega tehničnega rezultata. Znanje in izkušnje torej predstavlja tehnično znanje in
izkušnje, ki je najpogosteje tajno ampak je kljub temu lahko le relativno nedostopno ter čigava
ekonomska vrednost izraža prednost pred konkurenti na trgu.111
Tajno znanje in izkušnje pa gospodarski družbi ne zagotavlja konkurenčne prednosti na trgu v
nedogled, saj s tem, ko družba pridobi večinski tržni delež, spodbudi konkurente k razvijanju
nove, boljše tehnologije, ki bo omogočila produkcijo izdelkov boljše kvalitete po isti ceni ali
pa izdelke podobne kvalitete po nižji ceni.

A. Verona, Pravo industrijskog vlasništva (1978), str. 125 – 126.
M. Janić, Industrijska svojina i autorsko pravo (1973), str. 21.
108
B. Pretnar, Industrijska lastnina v ekonomskih odnosih s tujino (1947), str. 54.
109
Prenosljivost znanja in izkušenj pomeni njihovo sposobnost biti v pravnem prometu.
110
Težja dostopnost do znanja in izkušenj se kaže v tem, da je tehnično znanje za pridobitelja težko dostopno
zaradi tega ker ne poseduje potrebnih izkušenj in zaradi tehnološke nezmožnosti uporabe tistega, kar je v javni
domeni ali pa zaradi materialne in tehnološke nezmožnosti za razvoj znanja in izkušenj.
111
Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 48.
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Avtor deli znanje in izkušnje na tehnično, finančno in komercialno. Pravi, da je tehnično znanje
in izkušnje najpomembnejše izmed navedenih treh, zato tudi v literaturi obstaja več različnih
definicij, medtem ko avtorji v strokovni literaturi ne posvečajo veliko pozornosti finančnemu
in komercialnemu znanju in izkušnjam. Razlog v navedenem vidi v tesni povezavi tehničnega
znanja in izkušenj s pravicami industrijske lastnine. Tehnično znanje in izkušnje avtor definira
kot vse tisto znanje in izkušnje, ki so prenosljive in tajne ali vsaj relativno nedostopne. Znanje
in izkušnje je lahko tudi tajno, ki ni primerno za patentiranje in tudi tisto znanje in izkušnje, ki
je akcesorne narave glede na patentirani izum. Samo patentiran izum se ne more smatrati kot
znanje in izkušnje. Ekonomska vrednost tehničnega znanja in izkušenj pa je vidna takrat, ko
konkurenca do tajnega znanja nima dostopa. Finančno in komercialno znanje in izkušnje je
težko natančno opredeliti, saj je zaradi različnih vrst znanj in izkušenj, ki so potrebne za dobro
poslovanje družbe težko taksativno našteti kaj vse zajemata. Avtor primeroma navede
knjigovodstvo, logistiko, marketing, raziskavo trga ipd. 112 Znanje in izkušnje so po tej definiciji
opredeljene zelo široko in posegajo v praktično vse različne operacijske procese v gospodarski
družbi.
Definicijo tajnega oziroma strokovnega znanja in izkušenj pa je moč najti tudi v Uredbi
Komisije (EU) št. 316/2014 z dne 21. marca 2014 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju
Evropske unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije,113 kjer je v točki i 1. člena
zapisano, da tehnično znanje in izkušnje pomeni skupek praktičnih informacij, ki so zaupne,114
bistvene115 in določene.116

Tajno znanje in izkušnje je posebna kategorija poslovne skrivnosti, saj gre še vedno za podatke,
ki morajo biti tajni in imeti za družbo določeno vrednost oziroma ji omogočiti konkurenčno
prednost na trgu. Poleg tega mora biti tak podatek ustrezno varovan s strani družbe (izrecna
določitev podatka kot zaupnega, sprejem sklepa s katerim se podatek določi kot zaupen,
zaposlenim, ki imajo med svojim delom opravka s takšnim podatkom, izrecno povedati, da gre
za zaupen podatek ipd.). Poslovna skrivnost je tako širši pojem od tajnega znanja in izkušenj,
saj zajema tudi znanje, ki ni samo tehnične narave. Navedena problematika bo bolj podrobno
obravnavana v zaključku tega dela, kjer bo izpostavljena tudi na začetku zastavljena teza.

Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 41 – 42, 48.
Uredba Komisije (EU) št. 316/2014 z dne 21. marca 2014 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske
unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije (Uradni list Evropske Unije L 93, 28.03.2014, str. 17).
114
Tehnično znanje in izkušnje so zaupne, če niso splošno znane ali zlahka dostopne.
115
Za bistveno štejemo tisto tehnično znanje in izkušnje, ki so uporabne pri proizvodnji pogodbenih izdelkov.
116
Določeno je tisto tehnično znanje in izkušnje, ki je opisano dovolj razumljivo, da je možno preveriti, ali
izpolnjujejo merili zaupnosti in bistvenosti.
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3.3.2.

Elementi tajnega znanja in izkušenj

3.3.2.1.

Uvodno

Že iz samega imena izhaja, da je pojem sestavljen iz znanja ter iz izkušenj. Pojavi pa se
vprašanje za kakšno znanje gre. Tu si avtorji niso enotni, v literaturi je namreč moč najti
predvsem tri različna stališča. Prvo je, da znanje obsega ročne spretnosti, drugo šteje znanje za
tisto, kar je moč najti v človeškem intelektu in tretje stališče je kombinacije prvih dveh, znanje
je po tem stališču torej lahko tako tisto, kar je moč najti v človeškem intelektu kot tudi ročne
spretnosti. Naslednje vprašanje je element novosti in element tajnosti tajnega znanja in izkušenj
in sicer ali zadostuje relativna novost in relativna tajnost ali se zahteva absolutnost v obeh
primerih? V naslednjih podpoglavjih bom skušala odgovoriti na zastavljena vprašanja.
3.3.2.2.

Novost tajnega znanja in izkušenj

Novosti pri tajnem znanju in izkušnjah ne smemo enačiti z novostjo pri patentiranih izumih.
Novost pri patentiranih izumih je namreč opredeljena glede na že obstoječo tehniko v
določenem trenutku in se kot novost smatra vse tisto, kar v trenutku vlaganja patentne prijave
ni dostopno javnosti (12. člen ZIL-1). Nasprotno, vse, kar je na tak ali drugačen način na voljo
javnosti, ne more biti novost. Govorimo torej o objektivni novosti.117
Pri tajnem znanju in izkušnjah pa je novost subjektivne in relativne narave, saj se ne ugotavlja
glede na že obstoječo tehniko na določenem področju kot pri izumu, temveč je pomembna
oseba, ki si tajno znanje in izkušnje želi pridobiti. Subjektivnost se torej kaže v tem, da ima
tajno znanje in izkušnje ekonomsko vrednost četudi ne predstavlja nekaj povsem novega, saj je
dovolj že novost samo v eni določeni veji industrije, tudi če ne gre za novost na drugem
industrijskem področju. Relativnost se kaže v tem, da se novost določa glede na dejansko stanje
v določeni veji industrije upoštevaje razumevanje strokovnjaka iz določenega področja. Ta
novost oziroma tehnični napredek pa se ugotavlja v tisti organizaciji, kjer se išče njegovo
priznanje. Navedeno pomeni, da ena organizacija lahko prizna tehnični napredek, medtem ko
druga ne. Gospodarska družba pa se nato sama odloči ali bo novost oziroma znanje patentirala
ali raje obdržala kot tajno znanje in izkušnje. Element novosti v patentnih zahtevkih nadomešča
tajnost, katera ni več potrebna od datuma vložitve patentne prijave. Nasprotno pri tajnosti
tajnega znanja in izkušenj ali drugače rečeno njegova relativna nedostopnost ostaja njegova
trajna lastnina. To pomeni, da sam element novosti pri tajnem znanju in izkušnjah ni tako
pomemben kot je pomemben element relativne nedostopnosti.118
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Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 27.
Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 27 – 29, 40.
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3.3.2.3.

Tajnost tajnega znanja in izkušenj

Avtorji si niso enotni ali je tajnost eden izmed elementov tajnega znanja in izkušenj ali
zadostuje le relativna nedostopnost. Janić na primer meni, da je tajnost zelo pomemben del
tajnega znanja in izkušenj, Verona pa na drugi strani pravi, da absolutna tajnost ni nujna za
obstoj tajnega znanja in izkušenj.
Janić svoje mnenje argumentira tako, da poveže tajnost z ekonomsko vrednostjo. Pravi, da ima
tisti, ki lahko obdrži tajno znanje in izkušnje tajno, ekskluziven položaj. V trenutku ko tajno
znanje in izkušnje ni več tajno, izgubi svojo ekonomsko vrednost, ki se kaže v izgubi prednosti
pred konkurenti na trgu.119
Verona je mnenja, da je tajnost relativna. Trdi, da je kot tajno možno smatrati tudi nekaj, kar je
znano le ožjemu krogu ljudi, na primer gospodarskim družbam, ki so medsebojno povezana s
skupnimi poslovnimi ali proizvodnimi interesi. Navedeno zahteva, da ločimo tajno znanje in
izkušnje od netajnega.120
Prica smatra, da je v javni domeni vse tisto, kar lahko zainteresirani posameznik izve brez
pretiranega truda. Nasprotno je skrivnost vse tisto, kar ni lahko dostopno. Pri tajnem znanju in
izkušnjah pa je pomembna njegova zaščita. Brez tajnosti je slednji nezaščiten.121
Kochmann je mnenja, da za tajno znanje in izkušnje dandanes znaten obseg ekskluzivnosti in
pogoj tajnosti nista potrebna. Avtorji, ki se z navedenim ne strinjajo in imajo nasprotno mnenje
ter trdijo, da je tajnost tajnega znanja in izkušenj nujen predpogoj za njegovo vrednost,
uporabljajo napačno predpostavko. Tajno znanje in izkušnje namreč vsebuje le splošno
ekonomsko pomembna znanja. Od vsakega imetnika tajnega znanja in izkušenj je odvisno, ali
je takšno znanje možno uporabiti na trgu, odgovor pa je moč najti samo s testom na trgu.
Splošno torej govorimo o znanju in izkušnjah še preden pridobijo kvaliteto tajnosti.122

3.3. Tajno znanje in izkušnje v okviru delovnega prava
Vsak delodajalec si želi zavarovati tajno znanje in izkušnje, ki predstavljajo določeno
konkurenčno prednost družbe na trgu. Po drugi strani pa želijo biti delavci na trgu delovne sile
konkurenčni in pridobljena znanja unovčiti pri drugem delodajalcu, če se jim ponudi možnost
boljšega plačila za opravljanje istega dela ali pa celo ponudba boljšega delovnega mesta (kar
načeloma tudi pomeni višje plačilo za opravljeno delo). Tako se delavec sooči z dilemo – katere
Primerjaj: M. Janić, Industrijska svojina i autorsko pravo (1973), str. 21.
Primerjaj: A. Verona, Pravo industrijskog vlasništva (1978), str. 126.
121
Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 25.
122
Povzeto po: K. Kochmann, Schriften zum europäischen Urheberrecht, Schutz des ''Know-how'' gegen
ausspähende Produktanalysen (''Reverse Engineering'') (2009), str. 30 – 31.
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izkušnje in znanje, ki ga je tekom svojega dela pridobil, veljajo za tajno in katere ne. Ergo,
katere lahko pri novem delodajalcu med opravljanjem dela uporabi in katere ne. Poleg tega se
pojavi vprašanje morebitnega omejevanja ustavno zagotovljenih pravic delavca in delodajalca
s spoštovanjem oziroma nespoštovanjem konkurenčne klavzule. Navedeno predstavlja
pomembno vprašanje, ki se v praksi pogosto pojavi, zato je tej problematiki namenjeno posebno
poglavje.
Če je tajno znanje in izkušnje nekaj, kar oseba pridobi z delom in je plod veščine posameznika,
se postavi vprašanje, kaj se zgodi s tajnim znanjem in izkušnjami v primeru, ko delavcu preneha
pogodba o zaposlitvi. Odgovor na postavljeno vprašanje daje ZDR-1 v 40., 41. in 42. členu,
kjer je določena konkurenčna klavzula in nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ter
prenehanje njene veljavnosti.
Konkurenčna klavzula je pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti, ki mora biti izrecno
določena v pogodbi o zaposlitvi v pisni obliki, drugače ni veljavna. Takšna klavzula se določi
za primer, ko delavec pri opravljanju dela pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja
in zveze, katere bi lahko delavec brez konkurenčne klavzule lahko unovčil pri drugem
delodajalcu.
Izkoriščanje tajnega znanja in izkušenj v konkurenčne namene pomeni nelojalno konkurenco,
ki je s 74. členom Ustave Republike Slovenije123 (v nadaljevanju: Ustava) izrecno prepovedana.
Ne glede na navedeno določbo, Ustava v istem členu določa, da je gospodarska pobuda
svobodna. Nadalje je v 49. členu Ustave določeno, da ima vsakdo pravico do proste izbire
zaposlitve ter da je vsakomur dostopno vsako delovno mesto pod enakimi pogoji.
Konkurenčna klavzula tako načelno omejuje ustavno zagotovljene pravice delavca zaradi
ustavno varovanih pravic delodajalca. Zaradi sorazmernosti obeh pravic je možno pravice
delavca omejiti le v tolikšnem obsegu, da so njegove pravice minimalno prizadete ter je še
vedno zagotovljeno varstvo pravic delodajalca.124
Ustavno sodišče Republike Slovenije je odločilo125, da se s konkurenčno klavzulo ne omejuje
ustavne pravice niti delavca niti delodajalca, saj je določba dispozitivne narave, kar pomeni, da
delavec prostovoljno pristane na začasno omejitev pravice do proste izbire zaposlitve. Glede na
močnejši položaj delodajalca in dejstva, da se v praksi pogosto pristanek na konkurenčno

Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS/I, št. 33/1991, Uradni list RS, št. 42/1997 - UZS68, 66/2000 - UZ80,
24/2003 - UZ3a, 47, 68, 69/2004 - UZ14, 69/2004 - UZ43, 69/2004 - UZ50, 68/2006 - UZ121,140,143, 47/2013,
47/2013, 75/2016 - UZ70a.
124
D. Senčur Peček v Belopavlovič v I. Bečan, N. Belopavlovič, E. Korpič Horvat, B. Kresal, K. Kresal Šoltes, Š.
Mežnar, I. Robnik, D. Senčur Peček, M. Šetinc Tekavc, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (2016), str.
125
Ustavno sodišče Republike Slovenije, odločba U-I-51/90 z dne 14. 5. 1992, Ur. list RS, št. 29/92.
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klavzulo postavi kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, je prostovoljnost delavčevega
pristanka relativna.
Tajno znanje in izkušnje predstavljajo lastnino delodajalca in slednji ima pravico, da prepreči
njihovo izkoriščanje v konkurenčne namene. S konkurenčno klavzulo se tako ne prepoveduje
opravljanja vsake konkurenčne dejavnosti, temveč le tiste, pri kateri delavec uporablja določena
znanja in izkušnje, ki jih je pridobil pri prejšnjem delodajalcu. Navedeno pomeni, da s
konkurenčno klavzulo ni možno zaščititi splošnih znanj, ki jih je delavec pridobil v času
zaposlitve.126
Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo127 določilo, da pridobivanje splošnih znanj ne
moremo šteti kot posebne vrednosti, ki jo delavec pridobi med trajanjem delovnega razmerja,
prav tako osebe, ki se le uvajajo in niso zmožne delati samostojno ne kršijo konkurenčne
klavzule, če se zaposlijo pri novem delodajalcu. Pomembna odločitev sodišča v navedeni sodbi
je tudi ta, da sklenitev delovnega razmerja pri drugem delodajalcu še ne pomeni kršitve
konkurenčne klavzule, saj bi to dejansko pomenilo prepoved opravljanja poklica, za katerega
je bila oseba izučena.
Sodišče je z drugo sodbo128 določilo tudi, da so tehnična, proizvodna in poslovna znanja
splošen pojem, naloga delodajalca pa je, da pojem konkretizira, saj je on tisti, ki takšna znanja
ščiti s konkurenčno klavzulo. Če delodajalec pojma ne konkretizira in če ne uspe dokazati, da
delavec uporablja ta znanja pri novem delodajalcu, kršitev konkurenčne klavzule ni podana.
Konkurenčna klavzula začne veljati po prenehanju pogodbe o zaposlitvi a za najdlje dve leti. V
3. odstavku 40. členu ZDR-1 določa pod kakšnimi pogoji lahko pogodba o zaposlitvi preneha,
da je konkurenčna klavzula veljavna.
Konkurenčna klavzula pa mora določati tudi nadomestilo za primer, ko delavec zaradi njenega
spoštovanja ne more pridobiti zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači. Delodajalec je tako
zavezan delavcu mesečno izplačevati nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule.
Nadomestilo znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh
mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Če nadomestilo ni pisno določeno v pogodbi
o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ni veljavna.
Konkurenčna klavzula lahko preneha veljati s sporazumom med delavcem in delodajalcem ter
z delavčevo pisno izjavo delodajalcu v roku enega meseca po prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
Primerjaj: D. Senčur Peček v Belopavlovič v I. Bečan, N. Belopavlovič, E. Korpič Horvat, B. Kresal, K. Kresal
Šoltes, Š. Mežnar, I. Robnik, D. Senčur Peček, M. Šetinc Tekavc, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem
(2016), str. 227 – 229.
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Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 992/2008 z dne 10.03.2009, ECLI:SI:VDSS:2009:PDP.992.2008..
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Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 390/2010 z dne 08.07.2010, ECLI:SI:VDSS:2010:PDP.390.2010.
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da ni vezan s konkurenčno klavzulo, v kolikor je delodajalec huje kršil določila pogodbe o
zaposlitvi.
Konkurenčno klavzulo pa je potrebno ločiti od konkurenčne prepovedi, ki je določena v 39.
členu ZDR-1 in pomeni zakonsko prepoved konkurenčne dejavnosti. To pomeni, da je ni
potrebno opredeliti v pogodbi o zaposlitvi, saj velja že po samem zakonu. Za razliko od
konkurenčne klavzule velja konkurenčna prepoved med delovnim razmerjem in ne šele po
prenehanju le-tega.
ZDR-1 tako določa, da delavec za čas trajanja delovnega razmerja ne sme za svoj ali tuj račun
opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost delodajalca in bi lahko zanj pomenili
konkurenco brez pisnega soglasja delodajalca. Če delavec teh določb ne upošteva, ima
delodajalec pravico zahtevati povrnitev škode v roku treh mesecev od dneva, ko je izvedel za
opravljanje takšnega dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od sklenitve posla ali
dokončanja dela.
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4. POGODBE ZA PRENOS IN ZAŠČITO TAJNEGA
ZNANJA
IN
IZKUŠENJ
TER
POSLOVNIH
SKRIVNOSTI
4.1. Uvodno
V tem poglavju sta obravnavana licenčna pogodba in sporazum o nerazkritju informacij, saj se
v praksi pogosto uporabljata za prenos in zaščito tehnologije ter varovanje poslovne skrivnosti.
Licenčna pogodba omogoča prenos tehnologije ter s tem tudi delitev dela. Dejstvo, da se
imetnik pravice z licenčno pogodbo ne spremeni, je za mnoge gospodarske družbe in izumitelje
privlačno. Izumitelji, ki so fizične osebe ali pa manjše gospodarske družbe, namreč pogosto
nimajo možnosti, da bi izdelek, proizveden z izumom (če gre za postopek) ali pa izum, ki je
dejansko izdelek z minimalnim denarnim vložkom dali na tržišče. Stroški se pojavijo že pri
proizvodnji – večje količine izdelka pomenijo nižjo ceno na izdelek a hkrati višji končni strošek
za plačilo vseh izdelkov. Pri tem ne gre pozabiti na strošek pridobitve strank,129 ki je veliko
višji, ko fizična ali pravna oseba nima že vzpostavljene mreže kupcev. Z licenčno pogodbo
ostane izumitelj še vedno imetnik patenta, saj se s pogodbo v zameno za dogovorjeno plačilo
(po navadi okrog sedem odstotkov dobička) prenese le pravica do uporabe izuma.
Sporazum o nerazkritju informacij je izrednega pomena v različnih primerih, predvsem pa pri
sodelovanju gospodarskih družb, ko morajo svojo tehnologijo razkriti, da bi bilo sodelovanje
možno. S sporazumom tako poskrbijo, da poslovna skrivnost ohrani bistveno predpostavko –
tajnost.
Dandanes je prenos tehnologije v praksi izjemno pogost. Načeloma gre za transakcijo med
dvema gospodarskima družbama proti dogovorjenem plačilu in pogodbeno določenimi pogoji.
Tehnologija je torej zelo dragoceno nematerialno blago, ki se prenese s pogodbo. Kot smo že
omenili, lahko tehnologija gospodarski družbi prihrani čas pri izdelavi izdelka, izboljša
kakovost izdelka pri isti proizvodni ceni, zniža proizvodno ceno ipd. Zakonodajalec ščiti
lastnika nematerialnega blaga in s tem prepreči, da bi tehnologija postala prosta dobrina ter mu
omogoči unovčitev znanja. Eden izmed načinov zaščite takšne tehnologije je pridobitev patenta.
Patent sicer omogoča dostop do izuma vsakomur, saj gre za javno listino, a hkrati onemogoča
uporabo tega izuma tretjim osebam, dokler patentno varstvo po preteku določenega časa ne
preneha. Drug način zaščite pa je poslovna skrivnost. Z njo se poskrbi, da znanje sploh ne
postane javno. S tem se varuje tisto znanje, ki ni primerno za zaščito s patentom in znanje, za
katero se gospodarska družba kljub primernosti patentiranja odloči, da raje zadrži v tajnosti in
Strošek pridobitve strank je strošek, ki ga nosi gospodarska družba za pridobitev potencialnih kupcev. V ta
strošek štejemo stroške, povezane z raziskavami tržišča in izdelka ipd.
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ga zavaruje s poslovno skrivnostjo.130 Gospodarske družbe se večkrat odločijo, da določeno
znanje raje obdržijo tajno zaradi različnih razlogov. Najpogostejša razloga po mnenju avtorjev
sta, da določenega znanja konkurenca kljub obratnem inženiringu ne more pridobiti oziroma bi
bil sam postopek predrag in dolgotrajen in da želi družba varovati znanje tudi po časovnem
preteku patentnega varstva. Skupaj s to odločitvijo pa pride tudi tveganje, da konkurenčna
družba pride do istega spoznanja in izum patentira ter s tem onemogoči prvi družbi uporabo
tehnologije oziroma ''brezplačno'' uporabo tehnologije.
Da se takšno znanje lahko primerno zavaruje in prenese ali v celoti ali pa le pravica do njegove
uporabe, mora izpolnjevati pogoj prenosljivosti. Navedeno pomeni, da se mora znanje
materializirati. Katero znanje se lahko materializira in katero ne, kaj je možno prenesti in s
kakšnim sporazumom, bomo obravnavali v naslednjih podpoglavjih.

4.2. Prenosljivost
Poslovne skrivnosti in tajno znanje in izkušnje je možno prenesti na drugo osebo le, če obstajata
v določeni obliki. To pomeni, da se mora znanje materializirati. Na tem mestu se postavi
vprašanje, ali obstajajo takšna znanja, ki jih ni mogoče materializirati in posledično prenesti.
Načeloma je možno prenesti vse z izjemo nadarjenosti in talenta posameznika.131 Pri
patentiranem izumu nimamo težav z materializacijo znanja, saj je v patentni dokumentaciji vse
natančno določeno. A s podelitvijo licence pogosto sam patent ni dovolj, potrebno je tudi tajno
znanje in izkušnje, ki ga je potrebno materializirati.
Pravni instrument za prenos tehničnega znanja in izkušenj je sporazum. Ko govorimo o
patentiranem znanju, to je izumu, gre za sporazum o licenci patenta. S tem sporazumom se
lahko prenese zgolj pravica uporabe patentiranega izuma. Izumitelj se lahko odloči tudi za
prodajo in s tem prenese imetništvo izuma na drugo osebo. Sporazum o prenosu tajnega znanja
in izkušenj pa je na drugi strani tisti pravni instrument, s katerim se prenaša tajno znanje in
izkušnje. Tudi v tem primeru je možno prenesti le pravico do uporabe tajnega znanja in izkušenj
ali pa celotno tajno znanje in izkušnje. Prenos pravice in licenciranje se drug od drugega precej
razlikujeta, medtem ko imata pri sporazumu o prenosu tajnega znanja in izkušenj ti dve situaciji
precej zabrisano mejo. Gre namreč za to, da so določene sestavine tajnega znanja in izkušenj
po svoji naravi takšne, da ko se enkrat prenesejo, je pridobitelju težko preprečiti, da bi jih
uporabljal tudi v bodoče, torej po poteku veljavnosti sporazuma.132

Primerjaj: B. Pretnar, Industrijska lastnina v ekonomskih odnosih s tujino (1947), str. 53 – 54.
Primerjaj: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 30.
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Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 6.
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Tajno znanje in izkušnje predstavlja nekaj nematerialnega, torej nekaj, kar je moč najti v
človeškem intelektu. Da tajno znanje in izkušnje lahko prenesemo na drugo osebo, se mora leta materializirati, mora se izločiti iz zavesti posameznika in omogočiti dostop drugim osebam.
Navedeno je možno doseči s tehnično dokumentacijo133, pisnim materialom ipd. Povedano na
drug način, tajno znanje in izkušnje mora imeti svoj corpus mechanicum, da se lahko prenaša.
Tajno znanje obstaja ne glede na čas in prostor – uporablja se ga lahko v neomejenem številu
mest istočasno.134
Drugo vprašanje pa je, ali je tudi veščino možno prenesti? V literaturi obstajata dve stališči.
Prvo mnenje zavzema stališče, da je veščina nekaj, kar je možno pridobiti skozi daljši čas z
delom in izkušnjami, zatorej se ne more prenesti in tudi ni del tajnega znanja in izkušenj. Drugo
stališče, ki ga zastopajo določeni avtorji je, da je veščina osnovni element tajnega znanja in
izkušenj ter da jih je kot take možno prenesti na drugo osebo. Prenos veščine je po tem mnenju
možen s tem, da se osebi, ki želi veščino pridobiti, pokaže, kaj je potrebno narediti. V poslovni
praksi se za navedeno uporablja izraz ''show-how'', ki dobesedno pomeni ''znati kako''.135
Kochmann meni, da opredelitev veščin kot nekaj, kar ni del tajnega znanja in izkušenj, ker se
za tajno znanje in izkušnje pojmuje le tisto znanje, ki ne vsebuje ročnih spretnosti, saj slednjih
ni mogoče ločiti od osebe, ni pravilna. Veščine so namreč del implicitnega znanja in so kot
takšne vključene v pojem tajno znanje in izkušnje. Prenosljivost tajnega znanja in izkušenj pa
se tudi ne more uporabiti kot merilo za izključitev veščin iz navedenega pojma. Sicer drži, da
se zgolj implicitno znanje težko prenese na drugega samo po sebi, tudi po tem, ko se ga
spremeni v eksplicitnega. Toda prenos znanja je mogoč na več načinov. Običajno je, da
zaposleni, ki imajo takšno znanje, usposabljajo druge zaposlene ali pa, da gredo v drugo
gospodarsko družbo (po navadi tovarno, delavnico) in tam usposobijo zaposlene.136

4.3. Pogodba o licenci
4.3.1.

Splošno

V slovenskem pravu je licenčna pogodba urejena v členih od 704 do 728 OZ. Licenčna pogodba
je oblična in odplačna pogodba, s katero se dajalec licence zaveže delno ali v celoti odstopiti
pravico izkoriščanja zakonsko varovane pravice industrijske lastnine.
Sama tehnična dokumentacija ne predstavlja tajnega znanja in izkušenj, če ni osnovana na tistih tehničnih
znanjih, ki niso dostopna javnosti in če iz same dokumentacije znanje in izkušnje jasno ne izhaja. Primer za
navedeno bi bil načrt za gradnjo hiše. Slednji je namreč lahko delo arhitekta in kot tak zaščiten z avtorskim pravom
(če delo izpolnjuje zakonsko določene predpostavke), a tehnične spretnosti so dostopne javnosti. To pomeni, da
predpostavka tajnosti oz. relativne nedostopnosti ni izpolnjena. (R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 19 –
20).
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Povzeto po: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 19 – 20 in 22.
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Primerjaj: R. Prica, Ugovor o know-how-u (1981), str. 31.
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Primerjaj: K. Kochmann, Schriften zum europäischen Urheberrecht, Schutz des ''Know-how'' gegen
ausspähende Produktanalysen (''Reverse Engineering'') (2009), str. 31 – 32.
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Licenčno pogodbo je potrebno ločiti od pogodb o prenosu patenta, blagovne znamke ali
avtorske pravice, saj je pri licenčni pogodbi dajalec licence še vedno titular pravice, pri ostalih
omenjenih pogodbah pa ne več. Pri pogodbah o prenosu patenta, blagovne znamke ali avtorske
pravice postane pridobitelj titular pravice.137
Namen sklepanja licenčnih pogodb je dvojen. Gospodarske družbe z licenčno pogodbo
odstopajo pravico do izkoriščanja in uporabe izuma, pridobitelj pa skuša na podlagi licence
izboljšati kakovost proizvodov z uvajanjem in razvojem novih proizvodnih postopkov, povečati
izvoz v države, v katerih dajalec licence sam ne proizvaja izdelkov, zmanjšanje uvoza ipd.138
Licenčna pogodba se loči od prodajne pogodbe po tem, da se z njo ne prenese pravica na drugo
osebo, prenese se le pravica izkoriščanja predmeta licenčne pogodbe. Loči se tudi od zakupa
pravice, saj je možno licenčno pogodbo z istim predmetom pogodbe skleniti z več osebami, pri
zakupu pravice pa isti predmet ne more biti dan v zakup več neodvisnim osebam. Glavna razlika
med licenčno pogodbo in drugimi tipi pogodb je, da so predmet licence vedno netelesne
dobrine, medtem ko gre pri ostalih tipih pogodb za telesne dobrine.139 Zanimivo vprašanje, ki
se pojavi v zvezi z licenčno pogodbo, je, ali je pogodba v nasprotju s 101. členom Pogodbe o
delovanju Evropske Unije140 (v nadaljevanju: PDEU). Navedeni člen določa, da so z notranjim
trgom nezdružljivi vsi sporazumi141 med gospodarskimi družbami in usklajena ravnanja, ki bi
lahko prizadela trgovino med državami članicami in katerih cilj oziroma posledica je
preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu.
Licenčna pogodba lahko s klavzulo omeji prejemnika licence, da bi uporabljal izdelke ali usluge
konkurenčnih gospodarskih družb ali konkurenčne tehnologije. Evropska Komisija je v
Smernicah o uporabi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije za sporazume o prenosu
tehnologije142 (v nadaljevanju: Smernice) določila, da je obstoječi analitični okvir navedenega
člena dovolj prožen, da upošteva dinamične vidike podeljevanja licence ter da se ne domneva
spornost licenčnih sporazumov z vidika konkurence, saj večina teh sporazumov ne omejuje
konkurence temveč jo spodbuja.

Primerjaj: M. Damjan, O pravni naravi in predmetu licence, Podjetje in delo (2006), št. 3-4, str. 631-665.
Povzeto po: K. Puharič v K. Puharič, M. Krisper-Kramberger, L. Ude, B. Zabel, Zakon o industrijski lastnini s
komentarjem (1994), str. 209.
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Povzeto po: M. Damjan, O pravni naravi in predmetu licence, Podjetje in delo (2006), št. 3-4, str. 631-665.
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Pogodba o delovanju Evropske Unije (Uradni list Evropske Unije 326 z dne 26.10.2012, str. 4).
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Gre zlasti za sporazume, ki neposredno ali posredno določajo nakupne ali prodajne cene ali druge pogoje
poslovanja, omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, trge, tehnični razvoj ali naložbe, določajo razdelitev trgov in
virov nabave, uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih tako postavljajo
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obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb.
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Smernice o uporabi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije za sporazume o prenosu tehnologije ( Uradni
list Evropske Unije 2014/C 89 z dne 28.03.2014, str. 3).
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V Smernicah je v 11. točki zapisano, da se mora presoja o tem, ali licenčni sporazum omejuje
konkurenco, opraviti v okviru dejanskih okoliščin, v katerih bi konkurenca obstajala, če ne bi
bilo sporazuma in z njim povezanih domnevnih omejitev. Ker 1. odstavek člena 101 PDEU
prepoveduje omejevanje konkurence med tehnologijami in tudi konkurence znotraj tehnologije,
je potrebno presoditi v kolikšni meri sporazum vpliva na navedeno.
Če je predmet licenčne pogodbe tajno znanje in izkušnje, se pojavi poseben problem, saj je
takšno znanje prejemniku licence vredno le, če ni na voljo javnosti. Zato je skrb dajalca licence,
da ohrani tajno znanje in izkušnje v tajnosti, tudi po poteku veljavnosti licenčne pogodbe.
Komisija smatra, da klavzula v licenčni pogodbi, katere predmet je tajno znanje in izkušnje, ki
pravno obvezuje prejemnika licence, da ohrani tajnost takšnega znanja med in po prenehanju
pogodbe, ne sodi v domet 1. odstavka člena 101 PDEU.143

4.3.2.

Predmet licenčne pogodbe

V 704. členu OZ je določeno, da je predmet licenčne pogodbe lahko prenos pravice izkoriščanja
patentiranega izuma, tehničnega znanja in izkušenj, znamke, vzorca ali modela. Od zgoraj
naštetih kategorij, ki jih zakon smatra kot možen predmet licenčne pogodbe, se tajno znanje in
izkušnje razlikuje po tem, da gre za ekonomsko dobrino, ki ni varovana z absolutno pravico.
To pomeni, da načeloma ni mogoče preprečiti tretjim osebam izkoriščanje dobrine brez
dovoljenja imetnika pravice, kar vodi do tega, da licenčna pogodba nima nobenega pravnega
učinka. Tajno znanje in izkušnje so lahko predmet licence samo tedaj, ko je predmet pogodbe
znanje, ki je objektivni element, torej ga je možno ločiti od nosilca in pravno varovati. Izkušnje
kot subjektivni element ne morejo biti predmet pogodbe, ker jih ni možno ločiti od nosilca in
zato tudi ne morejo biti pravno varovane.144
Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi145 zapisalo, da je tajno znanje in izkušnje načeloma prosto
dostopno vsakomur, pod pogojem, da ni varovano s patentom. Pridobivanje takšnega znanja z
obratnim inženirstvom je dovoljeno, prav tako je dovoljena uporaba splošno znanih tehničnih
rešitev, tudi če se pri določenem podjetju obravnavajo kot poslovna skrivnost. Pravno varstvo
preko poslovne skrivnosti je v slednjem primeru zgolj navidezno. Vsako pridobivanje tajnega
znanja in izkušenj torej ni protipravno in posledično tudi ne šteje za dejanje nelojalne
konkurence. Pridobivanje tajnega znanja in izkušenj postane protipravno takrat, ko pri
pridobivanju takšnega znanja nastanejo dodatne, kvalifikatorne okoliščine, katere je potrebno
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Povzeto po: R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton, T. St Quintin, G. Tritton, Tritton on intellectual property in
Europe (2014), str. 1393 – 1394.
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Primerjaj: M. Damjan, O pravni naravi in predmetu licence, Podjetje in delo (2006), št. 3-4, str. 631-665.
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Višje sodišče v Ljubljani, VSL sodba in sklep V Cpg 1260/2014 z dne 04.09.2014,
ECLI:SI:VSLJ:2014:V.CPG.1260.2014.
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od primera do primera preučiti. Višje sodišče je v sklepu146 pojasnilo, da tajno znanje in
izkušnje ni pravica industrijske lastnine, katere imajo učinek erga omnes147, zato se v primeru
kršitve licenčne pogodbe ne more zahtevati varstva po 121. členu ZIL-1 (zakon namreč
omogoča imetniku pravic industrijske lastnine tožbo zaradi posega v pravni položaj). Uporabijo
pa se lahko pravila splošnega obligacijskega prava. Navedeno pomeni, da gre za pogodbeno
razmerje med strankama in učinkuje samo med njima (inter partes). Menim, da s sklenitvijo
licenčne pogodbe in njeno kršitvijo nastanejo kvalifikatorne okoliščine, kar pomeni, da gre za
dejanje nelojalne konkurence. Kljub temu, da je pridobitelja licence zaradi kršitve možno
preganjati po pravilih obligacijskega prava in prava nelojalne konkurence, slednji izgubi
prednost na trgu.
Dajalec licence je zavezan pridobitelju izročiti predmet licence skupaj s tehnično
dokumentacijo, ki je potrebna za praktično uporabo predmeta licence ter vsa navodila, ki so
potrebna za uspešno uporabo predmeta licence pridobitelju v določenem roku (708. člen OZ).
Dajalec licence s tem tudi zagotavlja in odgovarja pridobitelju za tehnično izvedljivost in
uporabnost predmeta licence.
OZ v 711. členu določa odgovornost dajalca licence za pravne napake. To pomeni, da dajalec
licence jamči, da na pravici izkoriščanja ni bremen in omejitev v korist tretje osebe. Pri izključni
licenci pa dajalec licence jamči, da pravice izkoriščanja ni niti delno niti v celoti odstopil
drugemu.
Pridobitelj licence je po 715. členu OZ zavezan varovati predmet licence kot zaupen, če gre za
tajno znanje in izkušnje ali nepatentiran izum. Poleg tega je pridobitelj licence zavezan plačati
licenčnino na način, kot je dogovorjen s pogodbo.
Problem pri licenciranju predmeta, ki mora biti varovan kot zaupen, je v tem, da ima takšen
predmet vrednost le, če ni postal dostopen javnosti. V času trajanja licenčne pogodbe imata
tako dajalec licence kot pridobitelj ekonomske interese, da predmet licence ostane tajen.148 Po
poteku pogodbe pa ima tak interes le dajalec licence, zato mora zagotoviti, da predmet licence
ostane tajen tudi po poteku pogodbe. To lahko stori s sporazumom o nerazkritju informacij ali
pa že v licenčni pogodbi zapiše, da mora pridobitelj licence varovati tajnost predmeta licence
za čas trajanja pogodbe in po njej.

Višje sodišče v Ljubljani, VSL sklep I Cpg 55/2010 z dne 12.05.2010, ECLI:SI:VSLJ:2010:I.CPG.55.2010.
To pomeni, da pravice učinkujejo proti nedoločenem krogu oseb.
148
Primerjaj: R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton, T. St Quintin, G. Tritton, Tritton on intellectual property in
Europe (2014), str. 1393 – 1394.
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4.3.3.

Klavzula o izključni licenci

Pridobitelj licence ima izključno pravico izkoriščanja predmeta licence le, če je to v licenčni
pogodbi izrecno navedeno (707. člen OZ). Navedeno pomeni, da gre v vseh drugih primerih za
neizključno licenco. Za dajalca licence je neizključna licenca bolj ugodna, ker lahko licenčno
pogodbo za isto pravico industrijske lastnine sklene tudi z drugimi osebami. Nasprotno je za
pridobitelja licence bolj ugodna izključna licenca, ker mu omogoča monopolni položaj na trgu,
saj nihče, vključno z dajalcem licence, ne sme izkoriščati pravice, ki je predmet licenčne
pogodbe v določenem prostoru in časovnem okviru.
Po 711. členu OZ se šteje, da gre za pravno napako, če je imetnik podelil izključno licenco,
kljub temu da je pred tem že drugi osebi podelil neizključno. Z izključno licenco namreč
pridobitelj pridobi izključno pravico izkoriščanja predmeta licence. Navedeno pomeni, da ima
pridobitelj izključne licence pravico v lastnem imenu preprečiti tretjim osebam in tudi dajalcu
licence uporabo predmeta licence. V licenci pa je možno določiti, na katerem področju velja
(npr. v katerih državah) ter za koliko časa. Pridobitelj izključne licence ima tudi pravico podeliti
podlicenco, razen če je bilo to s pogodbo izrecno prepovedano.149

4.3.4.

Podlicenca

OZ v členih 721 do 724 ureja podlicenco. Podlicenca pomeni, da lahko pridobitelj izključne
licence odstopi licenco drugemu. Licenčna pogodba pa lahko vsebuje omejitev in sicer lahko
določa, da pridobitelj licence ne sme dati podlicence ali pa da lahko da podlicenco le z
dovoljenjem dajalca licence. Dajalec licence pa lahko dovoljenje zavrne le iz resnih razlogov.
To pomeni, da morajo razlogi za zavrnitev biti objektivni ter da mora dajalec licence imeti
dokazan posebni ekonomski interes. V kolikor pridobitelj da podlicenco brez dovoljenja (če je
dovoljenje zahtevano) dajalca licence, lahko dajalec licence odpove licenčno pogodbo brez
odpovednega roka. Samo dovoljenje dati podlicenco ne ustvarja posebnega pravnega razmerja
med dajalcem licence in pridobiteljem podlicence. Kljub temu ima dajalec licence pravico od
pridobitelja podlicence zahtevati plačilo zneskov, ki jih ta dolguje dajalcu podlicence, z
namenom da bi si poplačal iz licence nastale terjatve.
Pogodbeno razmerje med dajalcem licence in pridobiteljem temelji na odvisnosti. Odvisnost
razmerja se kaže v tem, da z neveljavnostjo ali prenehanjem prvotne licence, avtomatično
preneha tudi podlicenca. Poleg tega se odvisnost razmerja kaže tudi v sami vsebini prvotne
licence in podlicence. Podlicenco namreč ni možno podeliti izven pogodbenega območja
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Primerjaj: M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law (2014),
str. 313 – 314.
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prvotne licence, kar pomeni, da je vsebina podlicence omejena z vsebino prvotne licence.
Vsebina podlicence lahko tako zajema vse, kar zajema prvotna licenca ali manj.150
Na tem mestu se postavi vprašanje, ali lahko pridobitelj izključne licence podeli neizključno
podlicenco. Haedicke je mnenja, da v kolikor ima pridobitelj izključne licence pravico dati
podlicenco, potem lahko podeli izključno in neizključno licenco. Pridobitelj namreč z izključno
licenco pridobi enak pravni položaj kot dajalec licence glede razpolaganja in jo lahko uporablja
na isti način, kot dajalec licence.151 Prvotni pridobitelj licence s podelitvijo podlicence tudi
jamči za stvarne napake na licenci. Menim, da pridobitelj licence lahko podeli neizključno in
izključno licenco, a pri podelitvi neizključne podlicence, njegova licenca nima več narave
neizključne licence kar se tiče proizvodnje določenega izdelka. Če pa podeli izključno
podlicenco, sam licence ne more več uporabljati, razen če je bilo v pogodbi dogovorjeno
drugače (npr. dogovor o teritorialni veljavnosti izključne licence).

4.3.5.

Prenehanje pogodbe

Licenčna pogodba lahko preneha na več načinov. Zakon pozna prenehanje pogodbe zaradi
preteka določenega časa, odpoved pogodbe in prenehanje zaradi smrti, stečaja ali likvidacije.
Prenehanje pogodbe zaradi preteka določenega časa OZ obravnava v 725. členu in določa, da
licenčna pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas, preneha s potekom časa, za katerega je
bila sklenjena. Navedeno pomeni, da niti dajalec niti pridobitelj licence ne rabi odpovedati
licenčno pogodbo. Ampak če pridobitelj licence po preteku časa ne preneha z uporabo predmeta
licence in dajalec licence temu ne nasprotuje, se šteje, da je bila sklenjena nova licenčna
pogodba z enakimi pogoji, ki so veljali v prejšnji pogodbi, s tem da nova pogodba velja za
nedoločen čas. OZ navedeno poimenuje molče obnovljena licenca.
Z odpovedjo licenčne pogodbe preneha pogodba, ki velja za nedoločen čas. Takšna odpoved
pa je možna šele, ko preteče vsaj eno leto njene veljavnosti, pred tem rokom torej pogodbe ni
mogoče odpovedati. Vseeno je katera stranka odpove pogodbo, pomembno je le, da spoštuje
odpovedni rok, določen v pogodbi. V kolikor odpovedni rok ni določen, se po OZ šteje, da je
ta rok 6 mesecev.
OZ v 1. odstavku 728. členu določa, da se licenčna pogodba v primeru smrti dajalca licence
nadaljuje z njegovimi dediči, razen če je v sami licenčni pogodbi dogovorjeno kaj drugega. V
2. odstavku je nadalje določeno, da se licenčna pogodba v primeru smrti pridobitelja licence
150
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nadaljuje z njegovimi dediči, ki podedujejo gospodarsko družbo. V primeru stečaja ali
likvidacije, pa lahko dajalec licence odstopi od pogodbe.

4.4. Sporazum o nerazkritju informacij
4.4.1.

Splošno

Poslovne skrivnosti lahko druge osebe pridobijo tudi na zakoniti način. Eden izmed načinov
zakonite pridobitve bi bil, ko se dve ali več gospodarskih družb odloči med seboj sodelovati na
določenem projektu in si morajo zato medsebojno razkriti vsaj del poslovne skrivnosti. Takšno
razkritje pa zaščitijo s podpisom sporazuma o nerazkritju informacij.
Sporazum o nerazkritju informacij je pogodba, s katero se ustvari zaupno razmerje med
nosilcem poslovne skrivnosti in njenim prejemnikom. Običajno je sklenjena pred pogajanji o
glavni pogodbi in s katero se stranke zaščitijo še preden razkrijejo poslovno skrivnost ali del
nje druga drugi ter z njo določijo obveznost varovanja razkritega dela poslovne skrivnosti. V
praksi najdemo več izrazov za isto pogodbo. Najpogostejši so pogodba o zaupnosti, sporazum
o zaupnosti, pogodba o nerazkritju informacij, pogodba o varovanju poslovne skrivnosti ipd.152
Takšna pogodba vsebuje pravila o tem, kako ravnati z zaupnimi informacijami pogajalskega
partnerja, ki se pokažejo med pogajanji. Pogosto se zgodi, da je treba razkriti skrivnosti
gospodarske družbe, samo da bi pretehtali, ali je sodelovanje mogoče.153 Zato je podpis
sporazuma o nerazkritju informacij bistvenega pomena.

4.4.2.

Stranke sporazuma

Poleg samih gospodarskih družb, ki sporazum sklenejo med pogajanji, z namenom sodelovanja
pri določenem projektu ipd., je pomembno, da sporazum podpišejo delavci v gospodarski
družbi, v kolikor nimajo že v pogodbi o zaposlitvi klavzule o nerazkritju informacij. Takšna
klavzula in tudi sam sporazum ne bo efektivno preprečil delavcu, da bi poslovno skrivnost izdal
tretjemu, zato mora delodajalec poskrbeti za zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu in jih
posebej opozoriti na posledice izdaje in zlorabe poslovne skrivnosti. Navedeno sicer tudi ne bo
stoodstotno učinkovalo pri zavarovanju poslovne skrivnosti, bo pa zvišalo možnosti, da
poslovna skrivnost ostane varna. Na tem mestu je potrebno poudariti, da tudi če oseba zavrne
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Primerjaj: Rocket Lawyer Incorporated, NDA 101: What Is a Non-Disclosure Agreement?, dostopno na
https://www.rocketlawyer.com/article/nda-101:-what-is-a-non-disclosure-agreement.rl (dostopano: 11.01.2018).
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sodelovati pri določenem projektu, morata načeloma prilagoditi svoja programa. To pa pomeni, da morata drug
drugemu razkriti svojo programersko kodo.

49

podpis ali če gospodarska družba od delavca sploh ne zahteva podpisa sporazuma o nerazkritju
informacij, je poslovna skrivnost družbe še vedno zakonsko zavarovana z različnimi zakoni.154
Postavi pa se vprašanje, ali je podpis takšnega sporazuma sploh potreben, če je poslovna
skrivnost že zakonsko varovana? Odgovor na vprašanje je vsekakor, ker gre za dodatno zaščito
poslovne skrivnosti, saj je, kakor smo že ugotovili, zakon strožji pri pojmovanju zakonske
poslovne skrivnosti, kot pa če sami nekaj določimo kot poslovno skrivnost. Nadalje je ena
izmed predpostavk obstoja poslovne skrivnosti, da je le-ta primerno označena in da oseba ve,
da ima opravka s poslovno skrivnostjo. Pri podpisu sporazuma oseba prizna določen podatek
kot poslovno skrivnost in se zaveže k varovanju takšnega podatka. Oseba se torej ne bo mogla
sklicevati na nevednost o obstoju poslovne skrivnosti. Nenazadnje gre tudi za psihološki efekt,
ki ga ima sporazum na stranke podpisnice.

4.4.3.

Oblika in vrsta sporazuma

Poznamo dve vrsti sporazuma o nerazkritju informacij in sicer dvostransko zavezujočega in
enostransko zavezujočega. Dvostransko zavezujoč sporazum pride v poštev takrat, ko bosta obe
stranki sporazuma morda delili zaupne informacije. Nasprotno pride enostransko zavezujoč
sporazum v poštev takrat, ko bo le ena stranka morebiti delila zaupne informacije z drugo
stranko.155
OZ v 51. členu določa, da se za sklenitev pogodbe ne zahteva določena oblika, razen če zakon
sam tako izrecno zahteva. Sporazum o nerazkritju informacij nima zakonsko določene oblike,
v kateri se mora skleniti. Stranki pa se lahko v skladu s 1. odstavkom 54. člena sami dogovorita,
da bo posebna oblika sporazuma pogoj za njegovo veljavnost. Če se stranki odločita določiti
obliko kot pogoj veljavnosti sporazuma zaradi dokaza, da je bil slednji sklenjen, sporazum velja
od tedaj, ko se stranki sporazumeta o njegovi vsebini. Stranki tedaj tudi dobita obveznost
sporazum zapisati v dogovorjeni obliki (3. odstavek 54. člena OZ). V praksi se sporazum
najpogosteje sklene v pisni obliki, saj ustno sklenjen sporazum predstavlja težave pri
dokazovanju obstoja in vsebine samega sporazuma. Poleg tega je verjetnost napake volje zaradi
bistvene zmote manjša.
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Glej: S. M. Heathfield, Confidentiality Agreement - How does a confidentiality agreement affect the
employment relationship? (2018), dostopno na https://www.thebalance.com/confidentiality-agreement-1918086
(dostopano: 11.06.2018).
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50

4.4.4.

Predmet sporazuma

Predmet sporazuma o nerazkritju informacij so najpogosteje informacije zaupne narave.
Stranke tako s sporazumom določijo na kakšen način se bodo poslovne skrivnosti (ali njihov
del) razkrile, pod katerimi pogoji in kako se bodo varovale. Potrebno je poudariti, da se s samim
podpisom takšnega sporazuma stranka načeloma ne zaveže razkriti poslovno skrivnost. Gre
torej za preventivno dejanje. Seveda pa je navedeno odvisno od vsebine in vrste sporazuma.
Potrebno je vedeti, da obstajajo določene vrste informacij, katerih ne moremo vključiti v
sporazum o nerazkritju informacij. Takšne informacije so:
 informacije, ki so javne oziroma dostopne javnosti, saj se smatrajo za splošno dostopno
in poznano znanje, ki je na voljo javnosti,
 informacije, katere ne moremo definirati kot poslovno skrivnost, saj takšne informacije
ne potrebujejo pravne zaščite,
 informacije, katere prejemnik že pozna in tako ne izpolnjujejo pogoja tajnosti,
 informacije, ki se štejejo za splošno znanje v določeni industriji in so tako
strokovnjakom iz določenega področja znane ali dostopne.156
Kljub navedenim izjemam je obseg informacij, ki se jih lahko zaščiti s sporazumom o
nerazkritju informacij, velik. Pri tem ne gre pozabiti, da je v sporazumu možno tudi omeji
uporabo zaupnih podatkov vsake stranke. Sporazum lahko na primer določi, da se zaupne
informacije uporabljajo le za ovrednotenje izdelka ali izdelkov, ki so predmet sporazuma in jih
prejemnik ne sme uporabiti, da bi takšne izdelke proizvajal sam.157

4.4.5.

Vsebina sporazuma

Vsebina sporazuma se lahko precej razlikuje od primera do primera. Načeloma pa vsi
sporazumi določajo stranke sporazuma, časovno veljavnost, definicijo zaupnih informacij,
obseg varstva informacij ter obveznosti strank.
Stranke sporazuma so odvisne od tega, za kakšno vrsto sporazuma gre. Pri enostransko
zavezujočem sporazumu bo le ena stranka s sporazumom zavezana varovati poslovno skrivnost.
Pri dvostranskem sporazumu pa vsaj dve. Lahko se namreč zgodi, da so tudi tretje osebe stranke
sporazuma. Primer za navedeno bi bila partnerska gospodarska družba.158
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na
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Najpomembnejša sestavina katerega koli sporazuma o nerazkritju informacij je dolžnost
prejemnika, da poskrbi, da ostanejo informacije zaupne s tem, da jih ne razkrije tretjemu.
Običajno je, da se v sporazumu določi v kolikšni meri lahko prejemnik razkrije informacijo
znotraj lastne organizacije in povezanim družbam (vključno z zaposlenimi, podizvajalci,
zastopniki, strokovnimi svetovalci ipd.). Takšno razkritje je običajno dovoljeno le na podlagi
stroge ''potrebe po seznanitvi''. Navedeno je izjemnega pomena, če je prejemnik velika
organizacija, ki zaposluje več sto tisoč ljudi na različnih področjih poslovanja ter je geografsko
razširjena na več različnih jurisdikcij. Večji nadzor je moč zagotoviti tako, da se kot pogoj
pridobitve informacije zahteva, da tretja oseba, ki pridobi informacijo od prvotnega
pridobitelja, sklene sporazum o nerazkritju informacij pod enakimi pogoji, kot jih določa
primarni sporazum. Tak sporazum je možno skleniti s prvotnim prejemnikom, kar je v praksi
pogosto, ali pa z imetnikom informacije. Navedeni sporazum s tretjo stranko koristi imetniku,
saj lahko na tak način zagotovi, da bo za vsako potencialno razkritje izvedel pravočasno in po
potrebi razkritju nasprotoval ali določil dodatne (posebne) pogoje razkritja. Možno pa je od
prvotnega pridobitelja zahtevati le, da sam poskrbi za primerno mero zaščite v primeru razkritja
informacije drugemu pridobitelju.159
Stranke prosto določajo časovno veljavnost sporazuma. Kakor kaže praksa, večina
gospodarskih družb sklene sporazum z delavcem s časovno veljavnostjo za cel čas trajanja
pogodbe o zaposlitvi in še določen čas po njenem prenehanju.
Predmet varstva sporazuma mora biti jasno definiran v izogib morebitnim nejasnostim, ki se
lahko pojavijo kasneje. Tu se postavi vprašanje, kaj vse je lahko predmet sporazuma. Za
stranko, ki bo razkrila svojo poslovno skrivnost drugi stranki, je v interesu, da je predmet
sporazuma definiran čim širše, saj se na ta način možnost, da nasprotna stranka najde pot kako
izkoristiti del razkrite poslovne skrivnosti in hkrati ne kršiti sporazuma, zniža. Na drugi strani
je za nasprotno stranko bolj ugodno, če je informacija, katero morajo varovati kot zaupno, čim
bolj jasno opredeljena. Tako se stranka izogne dvomu, kaj lahko razkrije tretjemu in kaj mora
obdržati zase.160
Pomembno je, da stranka, ki bo pridobila poslovno skrivnost od nasprotne stranke, razume
obseg varstva takšne informacije. Stranka ni dolžna samo varovati zaupne informacije, za
katero je izvedela, temveč se s sporazumom o nerazkritju informacij zaveže, da bo te
informacije obvarovala pred tretjimi osebami. To pomeni, da mora pridobitelj sprejeti razumne
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Povzeto po: N. Parker, The secret recipe: key ingredients of agreements to protect confidential information,
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mere161, ki bodo zaščitile zaupne informacije, da tretje osebe ne bodo imele dostopa do njih.
Poleg navedenega pa se s sporazumom od pridobitelja zahteva tudi to, da zaupne informacije
ne bo sam uporabil v svojo korist.162

4.5. Sklepno
Kot smo ugotovili obstajata dva splošna načina prenosa poslovne skrivnosti ter tajnega znanja
in izkušenj. Prvi način je s podpisom licenčne pogodbe, drugi pa s sklenitvijo sporazuma o
nerazkritju informacij. Vprašanje, ki se postavi na tem mestu je, kdaj je primerno skleniti
pogodbo in kdaj sporazum ter kdaj je potrebno skleniti oba.
Navedli smo, da je tajnost bistveni pogoj za obstoj poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in
izkušenj. To pomeni, da je v interesu imetnika takšen podatek zavarovati in obdržati v tajnosti,
saj v nasprotnem primeru postane podatek javen in za imetnika manjvreden, ker slednji izgubi
konkurenčno prednost na trgu. Glede na navedeno menim, da je vedno, ko gre za licenciranje
tajnega znanja, potrebno skleniti sporazum o nerazkritju informacij ali v licenčno pogodbo
vključiti klavzulo o varovanju tajnosti, katera bi zavezala pridobitelja licence, da tajno znanje
varuje za čas trajanja pogodbe in tudi po njej. Nasprotno, ko ne želimo prenesti pravice do
uporabe določenega znanja, temveč želimo le razkriti tajne informacije zaradi možnega
sodelovanja pri določenem projektu ipd., je potrebno skleniti sporazum o nerazkritju
informacij.
Poleg tega lahko predpostavimo, da bo moral imetnik tajnega znanja, če bo želel skleniti
licenčno pogodbo, razkriti tajno znanje potencialnemu pridobitelju licence. V tem primeru je
še toliko pomembnejše, da se sklene sporazum o nerazkritju informacij, saj gre drugače za
prostovoljno razkritje tajnega znanja, ki s tem preide v javno domeno.163

Razumna mera bi bila ta, da je zaupna informacija fizično nedostopna vsem zaposlenim, temveč imajo dostop
do nje le izbrani zaposleni.
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5. POSLOVNE SKRIVNOSTI TER TAJNO ZNANJE IN
IZKUŠNJE V PRAVU EU
5.1. Uvodno
Poslovne skrivnosti ter tajno znanje in izkušnje so varovane na več načinov. V prvi vrsti na
nacionalni ravni vsake države posebej, nato v pravu EU, ki zavezuje države članice ter na
mednarodni ravni, kjer so z različnimi sporazumi zavezane države pogodbenice. V magistrskem
delu smo obravnavali ureditev varstva poslovne skrivnosti na nacionalni ravni glede na predpise
Republike Slovenije. V tem poglavju pa je kratko obravnavano varstvo na mednarodni ravni
ter obsežnejše varstvo v pravu EU.
Prvo bo obravnavan Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine164 (v
nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki sicer ni instrument EU, a je izjemno pomemben, kot bomo
videli v nadaljevanju. Namen sporazuma TRIPS je odpraviti ovire v mednarodnem poslovanju
in zagotoviti ustreznejše varstvo pravic intelektualne lastnine. Gre za mednarodni pravni
dogovor med vsemi članicami Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: STO), ki
določa minimalne standarde za ureditev mnogih oblik intelektualne lastnine na nacionalni
ravni. Če želi biti določena država članica STO, mora ratificirati TRIPS. Navedeno je razlog,
da je TRIPS eden izmed najpomembnejših sporazumov glede varovanja pravic intelektualne
lastnine.165
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine166 (v
nadaljevanju: Pariška konvencija), ki sicer poslovnih skrivnosti neposredno ne omenja,
obravnava pa nelojalno konkurenco, kamor sodi razkritje poslovnih skrivnosti.
Zaradi vse večjih možnosti zlorabe, izdaje in razkritja poslovnih skrivnosti sta Evropski
parlament in Svet na predlog Evropske komisije poenotila različne nacionalne zakonodaje glede
poslovnih skrivnosti. Tako je bila sprejeta Direktiva (EU) 2016/943 o varstvu nerazkritega
strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo
protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (v nadaljevanju: Direktiva EU). Direktiva EU
bo v nadaljevanju podrobnejše obravnavana.
Direktiva EU izhaja iz strategije Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo
rast (v nadaljevanju: strategija Evropa 2020), s katero se je Komisija zavezala za ustanovitev
Priloga 1C k Marakeškem sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije: Sporazum
o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (1994), dostopno na:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (22.01.2018).
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tako imenovane ''Unije inovacij''. Cilj navedene strategije je spodbujanje naložb v raziskave in
razvoj zasebnega sektorja, čezmejno sodelovanje na tem področju ter tehnološki razvoj med
univerzami in industrijo ter višje vrednotenje intelektualne lastnine. V letih 2011 in 2012 je
Komisija opravila ankete in posvetovanja o poslovnih skrivnostih, rezultat katerih je bil, da
poslovna skrivnost učinkovito zapolni vrzel med avtorskimi pravicami in patentno zaščito.
Druga ugotovitev pa je bila, da družbe cenijo poslovne skrivnosti vsaj toliko, kolikor cenijo
druge oblike intelektualne lastnine. Zaradi povečevanja protipravnih pridobitev, uporabe in
razkritja poslovnih skrivnosti in zaradi vse večjega tveganja, da se poslovne skrivnosti na
nezakoniti način uporabljajo v tretjih državah za proizvodnjo blaga, ki se nato uvozi nazaj v
EU, je bilo potrebno poenotiti zaščito poslovnih skrivnosti v vseh državah članicah EU.167

5.2. Akti na mednarodni ravni
5.2.1.

Splošno

Pariška konvencija je bila sprejeta v Parizu leta 1883. Gre za izjemno pomembno konvencijo,
katero je podpisala večina držav sveta, saj je ustvarila okvir za sprejem drugih mednarodnih
aktov. Določa, da države, za katere Pariška konvencija velja, sestavljajo unijo za varstvo
industrijske lastnine (1. člen Pariške konvencije). Pariška konvencija v 10.ter členu zavezuje
države unije, da zagotovijo ustrezna pravna sredstva, s katerimi lahko drugi državljani unije
zatrejo vsa dejanja nelojalne konkurence (kamor, kot smo že ugotovili, sodi tudi razkritje
poslovnih skrivnosti). Kaj se smatra za ustrezna pravna sredstva, Pariška konvencija ne pojasni,
tako je od vsake države unije odvisno, kako bo navedeno razlagala.

Sporazum TRIPS določa minimalne standarde zaščite, ki jih je dolžna zagotoviti vsaka država
podpisnica. To pomeni, da lahko države podpisnice določijo višje standarde zaščite na
nacionalni ravni, zavezane pa so upoštevati minimalne standarde. Minimalni standardi se
nanašajo na predmet zaščite, pravice in izjeme od pravic ter trajanje varstva.
Drugi sklop določb, ki jih vsebuje Sporazum TRIPS, so splošna načela, ki naj bi veljala za vse
nacionalne postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine. Poleg tega vsebuje
tudi določbe o civilnih in upravnih postopkih in pravnih sredstvih, začasnih ukrepih, posebnih
zahtevah v zvezi z mejnimi ukrepi in kazenskimi postopki. Določbe podrobno določajo
postopke in pravna sredstva, ki morajo biti na voljo, da lahko imetniki pravic učinkovito
uveljavijo svoje pravice.

Glej: Evropska Komisija, Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (2010), dostopno
na: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf.
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5.2.2.
Varovanje poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in
izkušenj s Sporazumom TRIPS

V 39. členu Sporazum TRIPS določa varstvo neobjavljenih informacij. Pod tem pojmom
sporazum razume tako poslovne skrivnosti kot tudi tajno znanje in izkušnje. Članice so tako
dolžne varovati neobjavljene informacije na ta način, da omogočijo fizičnim in pravnim osebam
možnost, da slednje preprečijo objavo, pridobitev ali uporabo informacije brez njihovega
dovoljenja, v kolikor je ta informacija zakonito pod njihovim nadzorom. Da je tako varovanje
možno, morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:





informacija mora biti skrivnost v tem smislu, da njena konfiguracija ali celota ter sestava
njenih komponent ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam, ki se običajno
ukvarjajo s to vrsto informacije,
informacija mora imeti tržno vrednost,
fizična ali pravna oseba, ki je zakoniti imetnik informacije, mora razumno ukrepati, da
ohrani informacijo kot skrivnost.

Varstvo neobjavljenih informacij je s tem členom bilo prvič izrecno obravnavano v
mednarodnem sporazumu. Veliko razvitih držav je zahtevalo ureditev varstva poslovnih
skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj na mednarodni ravni zaradi potrebe po večji zaščiti teh
informacij v mednarodnem okolju ter s tem lažjem čezmejnem sodelovanju gospodarskih
družb. Navedeno namreč pomeni gospodarsko rast ter povečanje števila družb, ki sodelujejo na
mednarodni ravni.
Kljub dejstvu, da TRIPS v 39. členu določa minimalne varnostne standarde, ki jih mora
zagotoviti vsaka država članica, je nejasno v kolikšnem obsegu so bili ti standardi
implementirani v vsak pravni red držav članic in ali so države članice zagotovile ne le
minimalne, temveč višje varnostne standarde. Pravna transparentnost je zaradi navedenih
razlogov prizadeta. Res je, da v skladu 1. odstavka 4. člena Uredbe 2.2.3.(ES) št. 864/2007
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene
obveznosti168 (v nadaljevanju: Rim II ) velja tisto pravo države, v kateri škoda nastane, ne glede
na državo, v kateri se je škodni dogodek zgodil, kar pomeni, da se kršitev poslovne skrivnosti
obravnava po enem pravu. Gre za splošno pravilo, kadar dejanje nelojalne konkurence
prizadene izključno interes posebnega konkurenta, drugače velja 6. člen Rim II, ki se uporabi
glede na lex specialis in določa, da se uporabi pravo države, kjer je konkurenca ali skupni interes
potrošnikov prizadet. Navedeno kljub temu ne prepreči izkrivljanja konkurence. Učinkovito bi

Uredba (ES) št. 864/ 2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za
nepogodbene obveznosti ((Rim II), ULL 199, 31.7.2007, str. 40).
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bilo možno preprečiti izkrivljanje konkurence le s harmonizacijo varovanja poslovne skrivnosti,
ki bi omogočila enake pogoje za konkurenco.169

5.3. Direktiva o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in
izkušenj
5.3.1.

Uvodno

V tem podpoglavju bo vsebina črpala pretežno iz Direktive EU. V besedilu ni na vseh mestih
izrecno omenjeno iz katerega dela direktive ter katere točke ali člena je vsebina vzeta.
V 4. točki preambule Direktive EU je zapisano, da je njen namen zagotoviti nemoteno delovanje
notranjega trga in okrepiti potencial za njegovo rast, ker je trenutna situacija na trgu takšna, da
so inovativne družbe vse bolj izpostavljena nepoštenim praksam v zvezi s pridobitvijo poslovne
skrivnosti. Posledica navedenega pa je, da so ogrožene pobude za začetek čezmejnih
inovacijskih dejavnosti na notranjem trgu.
Nadalje je v 5. in 6. točki preambule zapisano, da je bil navedeni problem povod za sklenitev
Sporazuma TRIPS, ki zavezuje vse članice EU in tudi Unijo samo, a so kljub Sporazumu TRIPS
med posameznimi državami članicami še vedno velike razlike pri opredelitvi pojma poslovna
skrivnost ter pravnem varstvu poslovne skrivnosti. Ker ni doslednosti pri civilnopravnih
sredstvih, še vedno ni možno izdati odredbe o opustitvi dejavnosti ali ravnanja zoper tretje
osebe, ki niso konkurenti zakonitega imetnika poslovne skrivnosti v vseh državah članicah.
Poslovne skrivnosti tako niso varovane enakovredno v EU, posledica česar je razdrobljenost
notranjega trga na tem področju.
Direktiva EU se opredeli tudi glede vprašanja obstoječega prava o nelojalni konkurenci in
določa, da njen cilj ni spreminjanje niti harmonizacija prava o nelojalni konkurenci.
Direktivo EU bi tako lahko razdelili na tri večje sklope. V prvem sklopu Direktiva EU poskrbi
za opredelitev poslovnih skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj in definira zakonito in
nezakonito pridobitev, uporabo in razkritje poslovnih skrivnosti. V drugem sklopu so opisani
ukrepi, postopki in pravna sredstva, ki morajo biti na voljo imetniku poslovne skrivnosti v
primeru nezakonite pridobitve, uporabe ali razkritja poslovne skrivnosti. V zadnjem, tretjem
sklopu so določene sankcije, ki sledijo nespoštovanju predloženih ukrepov in določbe o
spremljanju in poročanju.
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5.3.2.

Definicija pojma poslovna skrivnost

Kot že omenjeno je eden izmed ciljev Direktive EU poenotenje pomena pojma poslovna
skrivnost. Direktiva EU pojem definira v 1. odstavku 2. člena in določa, da je poslovna
skrivnost tista informacija, ki:




kot celota ali v natančni konfiguraciji in sestavi njenih komponent ni splošno znana ali
lahko dosegljiva osebam iz določenega strokovnega področja,
je skrivnost in ima kot taka tržno vrednost,
izpolnjuje zahtevo, da imetnik170 informacije razumno ukrepa z namenom, da jo ohrani
kot skrivnost.

Navedeno pomeni, da Direktiva EU ne zahteva absolutne tajnosti (ki je ena izmed kvalifikacij
za veljavno registracijo patenta), da lahko podatek štejemo kot poslovno skrivnost, dovolj je že,
da natančna konfiguracija vseh komponent ali njena celota ni znana krogu oseb, ki se običajno
ukvarjajo z vrsto zadevnih informacij. Razumni ukrepi, da informacijo ohranimo tajno, se
razlikujejo glede na dane okoliščine.171 Načeloma pa sem spadajo omejitev dostopa do poslovne
skrivnosti, označitev dokumentov kot zaupne ter v pisni obliki zavezati osebe, ki poznajo
poslovno skrivnost in imajo do nje dostop, da informacije zavarujejo in jih ohranijo v tajnosti.
Razumni ukrepi, da informacijo ohranimo tajno so predvsem dokaz, da imetnik želi informacijo
obdržati tajno, saj sama želja po tajnosti ne zadošča. Vseeno pa ni možno zahtevati, da družba
zapravi več denarja, kot bi imela konkurenčnih koristi na trgu za zaščito poslovne skrivnosti,
saj že formulacija zahteve - razumni ukrepi - nakazuje na potrebo po sorazmernosti ukrepov in
koristi. Pri tem je potrebno upoštevati vse faktorje, kot so velikost družbe, pomembnost
poslovne skrivnosti, število zaposlenih, prejšnje izkušnje z zlorabo poslovne skrivnosti ipd.172
Vse tri zgoraj naštete zahteve morajo biti izpolnjene, da lahko določeno informacijo smatramo
kot poslovno skrivnost.
V 4. odstavku istega člena Direktiva EU določa, da blago, ki je predmet kršitve, pomeni blago,
katerega zasnova, kakovost, proizvodni proces ali trženje znatno koristi od poslovnih
skrivnosti, ki so bile nezakonito pridobljene, uporabljene ali razkrite.
Navedeno naj bi se presojalo s testom sorazmernosti. Postavi pa se vprašanje, kakšen bo test,
ki bo odločal o tem, ali proizvedeno blago znatno koristi od nezakonito pridobljenih poslovnih
skrivnosti? To lahko pomeni konotacijo znatnega kopiranja v primerih kršenja avtorskih pravic,
Imetnik informacije, katero lahko štejemo za poslovno skrivnost, je fizična ali pravna oseba, ki ima zakoniti
nadzor nad poslovno skrivnostjo. Navedeno pomeni, da imetnik informacije ni nujno izvirni lastnik, lahko je tudi
pridobitelj licence.
171
Primerjaj: G. Grassie, Trade secrets: the new EU enforcement regime, Journal of Intellectual Property Law &
Practice, 2014, Vol. 9, No. 8, str. 677 – 683.
172
Povzeto po: N. Sousa e Silva, What exactly is a trade secret under the proposed directive?, Journal of Intellectual
Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 11, str. 923 – 932.
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kjer je test kvalitativen in ne kvantitativen. Takšen pristop bi praktično pomenil, da izdelek, ki
je bil proizveden s procesom, ki se le v enem odstotku nanaša na poslovno skrivnost, lahko
predstavlja kršitev poslovne skrivnosti, če se ta odstotek nanaša na ključno značilnost poslovne
skrivnosti. Glede na navedeno lahko trdimo, da bo obstajala možnost številnih sporov zaradi
navedenega vprašanja.173

5.3.3.

Strokovno znanje in izkušnje

Strokovno znanje in izkušnje Direktiva EU omeni v preambuli v povezavi s svobodo
ustanavljanja, prostega gibanja delavcev in mobilnosti delavcev, za kar pravi, da se je ne sme
razlagati v smislu njihovega omejevanja. Njen namen tudi ni vplivati na možnost sklepanja
dogovorov o prepovedi konkurence med delodajalci in delavci. Zato je Direktiva EU opredelila
strokovno znanje in izkušnje, poslovne informacije in tehnološke informacije tako, da jih je
zajela v pojmu poslovne skrivnosti. Poslovne in tehnološke informacije ter strokovno znanje in
izkušnje se štejejo za poslovno skrivnost takrat, kadar obstaja legitimen interes zaupnosti in
pričakovanje, da se zaupnost ohrani ter kadar imajo tržno vrednost174.

5.3.4.

Pridobitev, uporaba in razkritje poslovne skrivnosti

Pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti delimo na zakonito in protipravno. V 1.
odstavku 3. člena Direktiva EU obravnava zakoniti način pridobitve poslovne skrivnosti in
določa, da je pridobitev zakonita, če konkurenčna družba pridobi poslovno skrivnost z
neodvisnim odkritjem ali stvaritvijo, obratnim inženiringom, uresničevanjem pravice delavcev
ali predstavnikov delavcev do obveščenosti in posvetovanja v skladu s pravom EU in
nacionalnim pravom ter z vsako drugo pošteno poslovno prakso. Nadalje je v 2. odstavku istega
člena izrecno določeno, da v kolikor nacionalno pravo ali pravo EU dovoljuje pridobitev,
uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti se navedena dejanja štejejo za zakonita.
Na drugi strani se poslovna skrivnost pridobi nezakonito, če se izvrši brez privolitve imetnika
poslovne skrivnosti ter z nedovoljenim dostopom do vseh vrst in oblik dokumentov, ki
vsebujejo poslovno skrivnost ali je iz njih mogoče poslovno skrivnost razbrati in so pod
nadzorom imetnika poslovne skrivnosti. Protipravno je tudi prisvajanje ali kopiranje takšnih
dokumentov ter vsako drugo ravnanje, ki ni v skladu s poštenimi poslovnimi praksami. O
173

Povzeto po: G. Grassie, Trade secrets: the new EU enforcement regime, Journal of Intellectual Property Law
& Practice, 2014, Vol. 9, No. 8, str. 677 – 683.
174
Tržna vrednost v smislu Direktive EU pomeni, da nedovoljena pridobitev, uporaba ali razkritje strokovnega
znanja in izkušenj škoduje interesom imetniku teh znanj, prav tako pa tudi njegovim znanstvenim in tehničnim
potencialom, konkurenčni sposobnosti, strateški poziciji kot tudi poslovnim interesom.
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protipravni uporabi in razkritju poslovne skrivnosti govorimo, kadar je dejanje izvršeno brez
privolitve imetnika poslovne skrivnosti ter je oseba poslovno skrivnost pridobila protipravno, s
kršitvijo sporazuma o zaupnosti ali druge dolžnosti molčečnosti in s kršitvijo pogodbe ali druge
dolžnosti glede omejitve uporabe poslovne skrivnosti. Za protipravno uporabo poslovne
skrivnosti se šteje tudi proizvodnja, ponujanje ali dajanje na trg blaga, ki je predmet kršitve ter
njegovo uvažanje, izvažanje, skladiščenje ipd. kadar je oseba vedela ali bi morala vedeti, da gre
za protipravno uporabo poslovne skrivnosti.
Za protipravno pridobitev, uporabo ali razkritje poslovnih skrivnosti šteje, če je oseba v času
izvršitve navedenih dejanj vedela ali bi glede na okoliščine morala vedeti, da je bila poslovna
skrivnost posredno ali neposredno pridobljena od osebe, ki je poslovno skrivnost protipravno
uporabljala ali razkrila.
Direktiva EU pa poleg zgoraj navedenega določa, da morajo države članice zagotoviti
imetnikom poslovne skrivnosti pravico do vložitve zahtevka za uporabo ukrepov, postopkov in
pravnih sredstev z namenom preprečitve protipravne pridobitve, uporabe ali razkritja poslovne
skrivnosti ali pa prejmejo nadomestilo. Zahtevek pa se zavrne, kadar gre za:






5.3.5.

uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, vključno s spoštovanjem
svobode in pluralnosti medijev,
razkritje zlorabe, kršitve ali nezakonite dejavnosti z namenom varovanja splošnega
javnega interesa,
razkritje poslovne skrivnosti predstavnikom s strani delavcev, v kolikor gre za zakonito
opravljanje nalog teh predstavnikov, če gre za nujno razkritje poslovne skrivnosti
zaradi navedenih nalog,
zaščito legitimnega interesa.

Sodni postopek in zaupnost poslovne skrivnosti

Zaradi neenotnih pravil držav članic glede varovanja poslovne skrivnosti med sodnim
postopkom se v praksi pogosto dogaja, da gospodarska družba zaradi bojazni razkritja poslovne
skrivnosti med sodnim postopkom samega postopka enostavno ne uvede. Navedeno pa ogroža
učinkovitost pravnih sredstev, zato je potrebno zagotoviti varstvo zaupnosti poslovne
skrivnosti, ki je predmet spora, med samim postopkom.
Tako Direktiva EU nalaga državam članicam obveznost prepovedati uporabljanje ali razkritje
poslovne skrivnosti ali domnevne poslovne skrivnosti175 udeležencem v sodnem postopku in
Države članice morajo zagotoviti vsaj možnost delne ali popolne omejitve dostopa omejenega števila oseb (le
toliko, da se zagotovi spoštovanje pravice strank do učinkovitega pravnega sredstva in do poštenega sojenja) do
dokumenta, ki ga stranke ali tretje osebe predložijo v postopku in kateri vsebuje poslovno skrivnost ali domnevno
175
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osebam z dostopom do dokumentov, ki so del takšnega postopka v zvezi s protipravno
pridobitvijo, uporabo ali razkritjem poslovne skrivnosti. Navedena obveza ne velja le do konca
sodnega postopka, temveč tudi po njem, razen če se s pravnomočno odločbo ugotovi, da
domnevna poslovna skrivnost ne izpolnjuje vseh treh pogojev, zahtevanih za kvalifikacijo
določene informacije kot poslovno skrivnost, ali če postane sčasoma informacija splošno znana
oziroma lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij.
Države članice pa morajo zagotoviti dostop do dokumentov drugim osebam, ki se jih ne šteje v
okvir omejenega števila oseb176, a morajo informacije zaupne narave prekriti in dati na voljo
nezaupno različico katerekoli sodne odločbe.
Države članice morajo zagotoviti tudi možnost, da na podlagi utemeljenega zahtevka 177 ene
stranke v postopku pristojni sodni organ sprejme posebne ukrepe, ki so namenjeni ohranitvi
zaupnosti tako poslovne skrivnosti kot domnevne poslovne skrivnosti, ki je bila uporabljena ali
samo omenjena med sodnim postopkom v zvezi s protipravno pridobitvijo, uporabo ali
razkritjem poslovne skrivnosti.

5.4. Sklepno
Direktiva EU je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 15. 6. 2016, veljati je začela
5. 7. 2016. Države članice jo morajo implementirati do 5. 7. 2018. Direktiva EU načeloma
predvideva minimalno harmonizacijo, kar pomeni, da lahko države članice sprejmejo nadaljnje
strožje ukrepe za varovanje poslovnih skrivnosti, poleg teh, ki so v Direktivi EU že določeni.
S tem, da je predvidena minimalna harmonizacija se delno reši vprašanje, ali je Direktiva EU v
skladu s sporazumom TRIPS ali ne. Problem se namreč pojavi v primeru, ko pride do sodnega
postopka glede patentnega varstva in varstva strokovnega znanja in izkušenj hkrati, kar pa je v
praksi precej pogosto. Države članice bi bile tako zavezane upoštevati sporazum TRIPS in
Direktivo EU, ki pa določata različne načine izvrševanja ukrepov. S sporazumom TRIPS imajo
fizične in pravne osebe, ki so imetniki poslovne skrivnosti, možnost preprečiti nezakonito
razkritje, uporabo ali pridobitev poslovne skrivnosti, vendar se raven zaščite razlikuje od države
do države. Sporazum TRIPS v 39. členu določa minimalne standarde zaščite poslovnih
skrivnosti, katere je potrebno zaščititi pred nepošteno konkurenco. Pravna sredstva za dosego
te zaščite pa se ne morejo uporabiti, če niso v skladu s pravom države članice, pod pogojem, da

poslovno skrivnost in možnost omejitve dostopa do zaslišanj, pri katerih obstaja možnost razkritja poslovnih
skrivnosti ali domnevnih poslovnih skrivnosti.
176
Najmanj ena fizična oseba vsaka stranke skupaj z odvetniki in drugimi zakonitimi zastopniki.
177
Pristojni sodni organ ugotovi utemeljenost zahtevka s testom sorazmernosti, pri katerem upošteva spoštovanje
pravice do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, legitimne interese strank v postopku ter
potencialno škodo, ki lahko nastane zaradi odreditve ali zavrnitve takšnih ukrepov.
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so v državi članici na voljo javna sodba ter ustrezna odškodnina178 (2. odstavek 44. člena
TRIPS).
Zaradi razlike v razpoložljivih ukrepih je izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti manj učinkovito
in zato so mnoge države članice izrazile skrb, da Direktiva EU morda ni v skladu s sporazumom
TRIPS. Primer bi bil obratni inženiring, za katerega Direktiva EU izrecno pravi, da je dovoljen,
medtem ko sporazum TRIPS odločitev o njegovi zakonitosti prepušča državam članicam.
Glavna razlika med obema je ta, da sporazum TRIPS ščiti poslovne skrivnosti v sklopu pravic
intelektualne lastnine, Direktiva EU pa ne.179
Na tem mestu je potrebno poudariti, da Komisija poslovne skrivnosti ne šteje kot ene izmed
pravic intelektualne lastnine, ker:
 imetnik poslovne skrivnosti nima izključne pravice do njene ustvaritve,
 je ni možno zaščititi z izključno pravico,
 je obratni inženiring dovoljen, kar pomeni, da ima konkurenčna gospodarska družba
pravico ugotoviti tehnološke značilnosti naprave, predmeta ali sistema z analizo
funkcije, strukture in delovanja
Poslovne skrivnosti so tako zaščitene le v primerih, ko jo drugi pridobi z nezakonitimi sredstvi.
Po mnenju Komisije poslovne skrivnosti le dopolnjujejo pravice intelektualne lastnine.
Poslovne skrivnosti so način, kako zaščititi nove izume, avtorske pravice ter blagovne znamke.
Za izum, na primer, je potrebno, da ima element novosti, drugače ga ni možno patentirati,
poslovna skrivnost tako poskrbi, da ne postane splošno znan (javen).
Direktiva EU bo v slovenski pravni red implementirana z Zakonom o poslovnih skrivnostih, ki
je danes trenutno še v pripravi. Slovenija že ima predpise, ki ščitijo poslovno skrivnost (vse
države članice takšnih predpisov namreč nimajo) in jo tudi definirajo (Nemčija, na primer, ne
definira poslovne skrivnosti, kljub temu pa ima predpise o njeni pravni zaščiti). Pričakujem, da
bo z Zakonom o poslovnih skrivnostih pomen pojma poslovna skrivnost v slovenskem pravnem
redu poenoten, kakor tudi rešeno vprašanje ali je tajno znanje in izkušnje del poslovnih
skrivnosti ali ne. Več o navedeni problematiki avtorica piše v zaključku, kjer tudi obravnava
tezo, postavljeno v začetku tega dela.

Za ustrezno odškodnino se šteje plačilo škode, ki jo ima imetnik pravice, ki je primerna za nadomestilo škode,
ki jo je imetnik pravice utrpel.
179
Primerjaj: W. Pors, The trade secrets directive (2014), dostopno na:
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/food-law-may/the-trade-secrets-directive.
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6. ZAKLJUČEK
Z analizo literature in prakse smo ugotovili, da so poslovne skrivnosti ter tajno znanje in
izkušnje pojma, ki sta v praksi izjemno pomembna. Z njima se povečuje konkurenčnost med
gospodarskimi družbami, kar je dobro za potrošnike, razvoj tehnologije in gospodarstva.
Problem pa nastane pri varovanju teh informacij v mednarodnem sodelovanju zaradi
neharmoniziranih pravil glede varovanja ter tudi same definicije obeh pojmov.
V uvodu so bile določene teze, na katerih je slonelo magistrsko delo. Prva teza je bila, da je
varovanje splošnega javnega interesa bolj pomembno kot varovanje poslovnih skrivnosti zaradi
zaščite javnega zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov. Ugotovili smo, da ZPomK-1 in
ZPP omogočata razkritje poslovnih skrivnosti zaradi varovanja načela kontradiktornosti. ZDIJZ
pa je tisti zakon, ki izrecno določa, da je v določenih primerih interes javnosti lahko večji kot
interes oseb, kateri bi bili prizadeti v primeru razkritja informacije javnosti. Zakon izrecno
določa, da interes javnosti vedno prevlada nad interesom tretjih kadar gre za podatke, ki se
nanašajo na določene vidike varstva okolja ter večinoma, kadar gre za podatke o porabi javnih
sredstev ter opravljanju delovnega razmerja javnega uslužbenca ali funkcionarja. Glede na
navedeno lahko tezo potrdimo in kot razlog navedemo, da ima javni interes vedno prednost
pred poslovnim interesom.
Zakon pravilno daje prednost javnemu interesu pred poslovnim interesom, saj bi v nasprotnem
primeru imele gospodarske družbe preveliko svobodo in možnost zlorabe instituta poslovne
skrivnosti za nepoštene namene, kar pa ni v skladu z namenom pravnih določil. Zakon želi
zaščititi poslovne skrivnosti, ker so te dragocene za vsako gospodarsko družbo, saj omogočajo
zdravo konkurenco na trgu. To pa ne pomeni, da je pravna zaščita absolutna v tem smislu, da
omogoča zaščito vseh poslovnih skrivnosti ne glede na njihovo vsebino. Strinjam se tudi s tem,
da zakon omogoča razkritje poslovnih skrivnosti pod določenimi pogoji zaradi spoštovanja in
upoštevanja načela kontradiktornosti, ki je eno izmed najpomembnejših načel, saj zagotavlja
pošteno sojenje in možnost strank, izreči se glede vseh relevantnih dokazov v pravnem
postopku.
Druga teza je bila, da je varovanje poslovnih skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj v EU
zaradi različnih pravnih ureditev držav članic problematično, saj lahko zaradi neharmonizirane
ureditve pride do njune zlorabe. Ugotovili smo, da je bil Sporazum TRIPS do sedaj edini
sporazum, ki je urejal varstvo nerazkritih informacij na mednarodni ravni, a ker sporazum ne
zahteva absolutne tajnosti podatkov ter omogoča državam članicam svobodo pri določanju
katere vrste tajnosti so potrebne za zaščito takšnih informacij in zelo široko interpretira pojem
poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj, prihaja do neenake obravnave teh informacij
(od samega pojma do zaščite). Posledica neenake obravnave pa je večja možnost zlorabe
informacij, sploh v državah, kjer je raven zaščite nižja ali celo neobstoječa. V izogib nadaljnjim
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možnostim zlorabe in v upanju na boljše mednarodno sodelovanje je EU sprejela Direktivo
EU, katere namen je harmonizirati predpise o varovanju poslovnih skrivnosti ter tajnega znanja
in izkušenj, poenotiti definicijo obeh pojmov in omogočiti ustrezno varstvo v vseh državah
članicah. Glede na navedeno lahko tudi drugo tezo potrdimo.
Drži, da je ureditev poslovne skrivnosti v državah članicah EU neenotna in to povzroča težave
pri poslovanju in sodelovanju med podjetji na notranjem trgu. Vprašanje pa je, ali bo Direktiva
EU uspela neenotnost odpraviti. Problem je namreč v tem, da je pojem poslovne skrivnosti
interpretiran enako kot v Sporazumu TRIPS, torej zelo široko in generalno. Poleg tega
Sporazum TRIPS definira poslovno skrivnost v sklopu pravic intelektualne lastnine. Poslovna
skrivnost je neprava pravica intelektualne lastnine, saj zakon ne prepreči tretjih oseb, da bi
poslovno skrivnost pridobile (npr. odkrile z lastno stvaritvijo), a pridobitev mora biti zakonita.
Tako zakon ne kaznuje oseb, ki s pomočjo obratnega inženiringa ustvarijo podoben proizvod,
ki na trgu zlahka konkurira z ''originalnim proizvodom''. Poleg tega je bistvena lastnost
poslovne skrivnosti tajnost, medtem ko so druge pravice intelektualne lastnine javne, a zakon
prepreči drugim njihovo nepooblaščeno uporabo. Kar ima poslovna skrivnost skupnega s
pravicami intelektualne lastnine je vrsta lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta in kadar je
materializirana, jo lahko imetnik pravice izkorišča v ekonomske namene.
Tretja in hkrati zadnja teza magistrskega dela je bila, da je tajno znanje in izkušnje del poslovnih
skrivnosti. Glede tega obstajajo v literaturi različna mnenja, saj eni obravnavajo tajno znanje in
izkušnje kot del poslovnih skrivnosti, drugi pa kot svojevrstno kategorijo. Glavni argumenti za
razlikovanje tajnega znanja in izkušenj in poslovnih skrivnosti so, da se tajno znanje nanaša na
tehnično znanje, da gre za individualne veščine posameznika, ki so mu prirojene in delno
priučene in da gre za znanje, ki ni materializirano in se ne more prenesti. Poslovne skrivnosti
se po drugi strani nanašajo na poslovanje gospodarske družbe, ne gre za določena znanja, ki jih
je moč najti v človeškem intelektu temveč za podatke, kateri so materializirani in jih je zato
moč prenesti na drugo osebo. Spet drugi avtorji trdijo, da so tajno znanje in izkušnje del
poslovnih skrivnosti, kljub navedenim argumentom. To pomeni, da pojem poslovne skrivnosti
razlagajo v širokem smislu. Sporazum TRIPS in pravo EU sledita široki interpretaciji pojma
poslovne skrivnosti in z njim zajameta vsa skrita znanja in izkušnje ter jih na ta način skušata
pravno zaščititi. S tem skušata tudi poenotiti pojmovanje poslovne skrivnosti v državah
članicah.
Tajno znanje in izkušnje lahko štejemo kot posebno kategorijo poslovne skrivnosti, saj je glavni
element obeh tajnost, razlika pa je v tem za kakšno znanje gre. Veščine, ki so človeku prirojene
ne moremo šteti za tajno znanje in izkušnje, gre namreč za nadarjenost. Tiste veščine, ki so
priučene skozi delo na način, da jih lahko pokažemo tudi drugemu človeku (show-how), pa
lahko štejemo kot tajno znanje in izkušnje. Če štejemo tajno znanje in izkušnje kot del poslovnih
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skrivnosti, lahko tudi zakonske določbe, ki se nanašajo na varstvo poslovne skrivnosti
interpretiramo v smislu, da jih je moč uporabiti tudi za tajno znanje in izkušnje.
Trenutno je v pripravi Zakon o poslovni skrivnosti, ki bo v slovenski pravni red prenesel
določbe Direktive EU oziroma bo omogočal njihovo izvajanje. Pomembno bi bilo predvsem,
da poenoti definicijo poslovne skrivnosti v slovenskem pravu in bolj pregledno uredi predpise
s tega področja. Ali bo namen Direktive EU dosežen se na tej stopnji, se še ne ve, a korak je bil
narejen v pravo smer.
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