
 

 

 

 

IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI 

  

 

Podpisani(a)  

(ime , priimek, rojen, naslov stalnega bivališča):          
 

na podlagi razpisne dokumentacije za  
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: 

 

PAVILJON IN STOJNICO NA MEDNARODNEM KNJIŽNEM SEJMU  

V FRANKFURTU 2023 

kot zunanji sodelavec sodelujem z Javno agencijo za knjigo RS kot 

 natečajnik 

 
in izjavljam, 

- da sem seznanjen s Pravilnikom Varovanje poslovne skrivnosti (v nadaljevanju Pravilnik), 
- da se med opravljanjem svojega dela utegnem seznaniti s poslovnimi skrivnostmi različnih vrst 

in stopenj, ki med drugim lahko vsebujejo tudi določene tehnične, poslovne podatke ter druge 
informacije, ki so lasti ali upravljanju Javne agencije za knjigo RS in so v Pravilniku opredeljeni kot 
poslovna skrivnost, 

- da podatkov, ki so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnosti brez dovoljenja pooblaščene osebe 

Javne agencije za knjigo RS ne bom pridobival in tudi s svojim delom ne bom omogočal, da bi podatki 

opredeljeni kot poslovna skrivnosti elektronsko odtekali ali bili posredovani tretjim osebam. 

- da natečajnega gradiva (poslovne skrivnosti) ne bom posredoval tretjim osebam razen osebam, ki 
sodelujejo pri izdelavi natečajnega elaborata: torej svojim zaposlenim ter zaposlenim v hčerinskem 
oziroma povezanem podjetju, sodelavcem in poslovnim partnerjem, vse izključno za namen udeležbe 
na javnem natečaju. Vsi prejemniki natečajnega gradiva (poslovne skrivnosti) bodo seznanjeni s to 
izjavo ter dejstvom, da jih le-ta ravno tako zavezuje. 

- da bom zabeležil vsako opaženo informacijsko varnostno slabost v sistemih ali storitvah ali sum nanjo 
ter poročal o njej. 

ter se zavedam, 

- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 
55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1, 22/19, 158/20, 18/21), da izdaja in neupravičena 
pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu Kazenskega zakonika 
Republike Slovenije (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 39/09, 91/11, 50/12, 6/16,  27/17, 23/20, 95/21, 
186/21, 105/22) 

- da nastanek škode zaradi kršitve poslovne skrivnosti ali zaradi kaznivega dejanja, kot tudi nastanek 

druge škode povzroči odškodninsko odgovornost storilca po določbah Obligacijskega zakonika (OZ , 

Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 - Odl. US). 

 
Zavezujem se, da bom pridobljene podatke in poslovne skrivnosti uporabil le v okviru svojih delovnih potreb, 

pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti 

kadarkoli po njem ne bom uporabil zase ali za tretjega in ne sporočil tretjim. 

 

V Ljubljani,   Podpis: 
 
 
 

Projekt "Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne 

ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝  


