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POVZETEK
Eden ključnih temeljev vsake pravne in demokratične družbe je zagotavljanje pravice do
svobodnega izražanja. Tudi Slovenija zagotavlja to pravico skladno z 39. členom Ustave
Republike Slovenije in drugimi mednarodnimi akti. Da pa se je ta pravica v praksi začela
izvajati, je bilo treba sprejeti zakon, ki bo to zagotavljal, in tako je Slovenija leta 2003
sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
Jedro magistrskega dela prikazuje primerjalno raziskavo spoštovanja pravic sodišč kot
prvostopenjskih organov in drugih zavezancev (zlasti organov javne uprave), postopanje
sodišč pri zahtevah do dostopa javnih informacij, ki se nanašajo na sodne zadeve (dostop
do sodnih spisov), ter primerjalne ugotovitve normativne ureditve in implementacijo
predpisanega v Sloveniji, Srbiji in Avstriji.
Ugotovitve raziskave ter izračuni linearnih trendov in koeficienti linearnih enačb trendov
kažejo na to, da so sodišča, za katera se pričakuje, da v prvi vrsti sama najbolj spoštujejo
zakonodajo, najmanj dosledna med vsemi izbranimi kategorijami glede na število zadev, v
katerih pride do molka organa. Še večjo težo ima sistemsko stališče sodišč kot zavezancev
iz sporov Upravnega sodišča RS glede dometa ZDIJZ. Pod vplivom razvoja teorije in
judikature v sporih pa se razumevanje transparentnosti skozi sledenje ZDIJZ izboljšuje.
Za zagotavljanje temeljne človekove pravice do svobode izražanja služi zakonodaja, ki
natančno opredeljuje materialno in procesno pravico. Po mednarodni primerjavi ima
Slovenija moderen zakon; z vnosom najmodernejših pristopov jo, gledano normativno,
prehiteva le Srbija. A bistveno za kulturo odprtosti je izvajanje pravil v praksi. Za slednje
so potrebne določene dopolnitve predpisov, predvsem pa prepričanje organov
zavezancev, da je to temeljna človekova pravica, ki je na voljo vsakomur, ne da izkaže
pravni interes, razen če za to obstaja izjema po zakonu.
Potrdi se hipoteza, da sodišča v primerjavi z ostalimi zavezanci, zlasti organi javne uprave,
manj spoštujejo pravico do dostopa informacij javnega značaja, kar je razvidno iz števila
zadev molka organa ter iz izračuna trenda in koeficienta linearnih enačb trendov. Potreba
po spremembi ZDIJZ v zvezi z dostopom do sodnih zadev zaradi nejasne razmejitve med
procesnimi predpisi in ZDIJZ ni nujna, saj je na podlagi zadnjih primerljivih odločitev
Upravnega sodišča RS zavzeto stališče, iz katerega izhaja, da ni kolizije med ZDIJZ in
sodnimi procesnimi predpisi. Upoštevajoč navedeno, se hipoteza zavrne. Slovenija ima v
primerjavi s Srbijo normativno ureditev manj razdelano, pri čemer je normativna
določnost višja kot doslednost implementacije predpisanega. Takšne ugotovitve izhajajo iz
mednarodne raziskave zakonskega okvira kot tudi iz raziskave, v kateri sem izračunal
trend in koeficient linearnih enačb trendov iz števila zadev, ki predstavljajo molk organa.
Zato se hipoteza v delu, ki se navezuje na Srbijo, zavrne. V primerjavi z Avstrijo pa takšne
ugotovitve ne morem potrditi, saj izhaja, da ima slednja med vsemi državami, ki so
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sodelovale v mednarodni raziskavi, najslabšo normativno ureditev, zato se hipoteza v tem
delu potrdi.

Ključne besede: temeljna človekova pravica, svoboda izražanja, informacija javnega
značaja, sodišča, Slovenija, Srbija, Avstrija, postopek, zavezanci, prosilci, molk organa.
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SUMMARY
ACCESS TO PUBLIC INFORMATION IN THE JUDICIARY
One of the key foundations of each legal and democratic society is to guarantee the right
to freedom of speech. Slovenia also guarantees this right according to article 39 of the
Constitution of the Republic of Slovenia and other international acts. In order for this right
to be executed in practice it is necessary to adopt a legal act to guarantee it, therefore, in
2003, Slovenia adopted the Public Information Access Act.
The core of the master’s thesis presents a comparative research of the respect of rights of
courts as first-instance bodies and other liable persons (particularly public authorities),
proceedings of courts regarding the requirements to access public information, concerning
legal manners (access to judicial files), comparative findings on the normative regulation
and the implementation of the regulations in Slovenia, Serbia and Austria.
The findings of the research, calculations of linear trends and coefficient of linear
equations of trends show that courts, which are at the first place expected to respect the
law the most, are the least consistent among all chosen categories regarding the number
of cases where the authorities fail to reply. Even more weight has the systemic position of
courts as liable persons from disputes of the Administrative court of the Republic of
Slovenia regarding the range of the Public Information Access Act. Under the influence of
the development of the theory and judicature in disputes the understanding of
transparency through following the Public Information Access Act is improving.
The legislation that thoroughly defines the substantive and procedural right serves to
guarantee the fundamental human right to freedom of speech. According to an
international comparison, Slovenia has a modern legal act; with the introduction of the
most modern approaches it is only outperformed by Serbia. But essential for a culture of
openness is the practical execution of regulations. The later requires certain amendments
to regulations, but particularly the conviction of liable organs that this is a fundamental
human right, available to anyone without the need to express a legal interest, unless
there is an exception for this under the law.
Confirmed has been the hypothesis that courts compared with other liable persons,
particularly public authorities, have less respect to the right to access public information,
which is evident from the number of cases with the authority’s failure to reply and
calculation of the trend and coefficient of linear equations of trends. The need for change
of the Public Information Access Act regarding the access to legal manners due to unclear
delimitation between the procedural regulation and Public Information Access Act is not
pressing, since based on the last comparable decisions of the Administrative court of the
Republic of Slovenia is taken the stand from which it appears that there is no collision
vii

between the Public Information Access Act and judicial procedural rules. In light of the
stated, the hypothesis is being refuted. Slovenia has in comparison with Serbia a less
elaborated normative regulation, where the normative definiteness is higher as the
consistency of the implementation of the regulated. Such findings arise from the
international research of the legal framework as well as from the research, where I have
calculated the trend and coefficient of linear equations from the number of cases in which
authorities refuse to reply. Therefore, the hypothesis is being refuted in the part, applying
to Serbia. In the comparison with Austria I cannot confirm this finding, since it appears
that Austria has the worse normative regulation of all countries, participating in the
research, therefore the hypothesis is being confirmed in this part.
Key words: fundamental human right, freedom of speech, public information, courts,
Slovenia, Serbia, Austria, procedure, liable persons, applicants, authority’s failure to reply.
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UVOD

Pravica do dostopa do informacij javnega značaja sega dobrih 245 let nazaj, v daljno leto
1766, ko se je na Švedskem ta pravica normativno uredila v ustavi in posebnem zakonu.
Švedska je to uredila najprej v Zakonu o svobodi tiska (Freedom of Press Act), ki je
vseboval tudi poglavje s pravico dostopa javnosti do podatkov o delu uprave. Zato ne
preseneča, da je dobra tradicija vzbudila tudi tako specifično politično kulturo, kjer je
normalno, da oblast ne skriva nobenih bistvenih podatkov pred svojimi državljani, in sicer
zaradi njihove ustavne tradicije in kulture, vsi pa se strinjajo, da je to dobro tako za oblast
kot tudi za državljane (Bugarič, 2010).
Po podatkih iz leta 2005 lahko govorimo, da je do leta 2005 normativno ureditev področja
urejalo že več kot 50 držav, pomembno pa je poudariti, da jih je več kot polovica pravno
ureditev področja sprejela v zadnjih desetih letih do leta 2005. Kot navaja Prepeluhova
(2005, str. 21–22): »Govorimo lahko o desetletju svobode informacij.« Od leta 1766 je
preteklo kar 200 let, ko so leta 1966 v obliki Zakona o svobodi informacij (Freedom of
Information Act – FOIA), 5 U.S.C.§ 552; Public Law 89-554, 80 Stat. 383 (1966) to
področje uredili v Združenih državah Amerike, te pa so nato svoj uspeh prenesle tudi na
ostale celine sveta. Zakaj je kar naenkrat prišlo do t. i. uspeha na pravnem področju
dostopa do informacij javnega značaja? Prvi razlog je, da živimo v 21. stoletju in da je to
družba informacij. Ta družba je željna informacij, saj je to pogoj za njen razvoj in
napredek. Drugi razlog pa je politične narave. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo
bili priča velikih sprememb – razpadu držav s totalitarnim režimom. Po razpadu držav so
nastale nove mlade demokratične države, med njimi tudi Slovenija. Da lahko govorimo o
demokratičnosti, pa je pomembna tudi svoboda informacij (Prepeluh, 2005, str. 21–22).
Kot pravi Mendel (1999, str. 1) v prispevku The Public's Right to know, je informacija kisik
demokracije. Če ljudje ne vedo, kaj se v družbi dogaja, če so dejanja tistih, ki jim vladajo,
skrita, potem ne morejo smiselno sodelovati v zadevah takšne družbe. Ampak informacije
niso pomembne samo za ljudi, so bistveni del dobrega vladanja. Slaba oblast potrebuje
skrivnosti (tajnost), če želi preživeti. To pa omogoča neučinkovitost, potratnost in
korupcijo, da takšno vladanje uspe. Kot poudarja Amartya Sen, Nobelov nagrajenec za
ekonomijo, v državi z demokratično obliko vladanja in razmeroma svobodnim tiskom ni
neke bistvene lakote po informacijah. Informacije ljudem omogočajo, da preverjajo
dejanja vlade, in so osnova za pravilno, osveščeno razpravo o takšnih ukrepih (dejanjih
vlade). Jasno je, da večina vlad najraje posluje na skrivaj. V jeziku svahili ena izmed
besed za »vlado« pomeni »huda skrivnost«. Tudi demokratične vlade bi večino svojega
delovanja (svojih poslov) raje opravljale stran od oči javnosti. Vlade lahko vedno najdejo
razloge za ohranitev tajnosti; razlogi, kot so »v interesu nacionalne varnosti, javnega reda
in v širšem javnem interesu«, je le nekaj primerov. Vlade uradne podatke prepogosto
obravnavajo kot svojo lastnino, ne pa kot nekaj, kar imajo in vzdržujejo v imenu ljudstva.
Zato 19. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah (Universal Declaration of Human
Rights, v nadaljevanju SDČP) vsebuje sklop mednarodnih načel, da bi se določili
1

standardi, s katerimi bi lahko vsakdo ocenil, ali nacionalna zakonodaja resnično omogoča
dostop do uradne informacije. Določili so jasne in natančne načine, kjer se doseže
največja možna odprtost v skladu z najboljšimi mednarodnimi standardi in praksami.
Načela so pomembna kot standardi, vendar sama niso dovolj. Morajo jih uporabiti
aktivisti, odvetniki, izvoljeni predstavniki in javni uslužbenci. Treba jih je uporabljati v
posebnih okoliščinah, ki zadevajo vsako družbo, uporabljati jih morajo ljudje, ki razumejo
njihov pomen in so zavezani k transparentnosti pri vladanju (v vladi). Ta načela so
objavljena kot prispevek k izboljšanju upravljanja in odgovornosti ter krepitvi demokracije
po vsem svetu.
Za pravico do dostopa do javnih informacij se lahko reče, da gre za eno od oblik širšega
pravnega načela transparentnosti. To načelo je v evropski upravni teoriji in praksi
razmeroma novo. Njegova domovina so skandinavske države, natančneje Švedska, kjer je
to načelo prisotno že več kot 200 let. Za razliko od Švedske in drugih skandinavskih držav
se je to načelo v Evropi uveljavilo v zadnjih nekaj desetletjih. Načelo transparentnosti v
bistvu obsega javnost informacij o postopkih in načinu dela, ki ga izvajajo zaposleni javne
uprave. Pomembna je preglednost in dostopnost postopkov za pridobivanje dobrin in
storitev. Treba je izpostaviti, da je med zagotavljanjem informacij in pravico do dostopa
do dokumentov pomembna razlika. Z vidika zagotavljanja informacij o delu javne uprave
organi sami odločajo oziroma presojajo, katere informacije posredovati javnosti, medtem
ko pravica do dostopa informacij javnega značaja pomeni pravico javnosti do dostopa do
javnih dokumentov in informacij kot takih. Za javno upravo je načelo transparentnosti zelo
pomembno, saj pripomore k večjemu nadzoru javnosti nad delom javne uprave. Tako se
povečuje možnost javnosti, da nadzoruje delo posameznih organov javne uprave. Eden
ključnih ciljev načela transparentnosti je tudi preprečevanje vseh vrst korupcije, ki je
prisotna v javni upravi. Javnost tako lahko nadzira zlorabe oblasti kot tudi dobro,
kvalitetno delo. Tukaj pa se vidi že drugi vidik načela transparentnosti, ki se kaže v
povečanju racionalnosti, demokratičnosti in učinkovitosti dela javne uprave (Bugarič,
2003, str. 189–190).
Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je Slovenija sprejela tudi Ustavo Republike Slovenije
(Uradni lis RS, št. 33i/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04 in 68/06, v
nadaljevanju – URS). Drugo poglavje URS govori o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah. V tem poglavju je tudi določba, ki govori o informacijah javnega značaja, in
sicer v drugem odstavku 39. člena, ki določa: »Vsakdo ima pravico dobiti informacijo
javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih
določa zakon.« Če povzamemo, je torej pravica do dostopa informacije javnega značaja
ustavna pravica, pa vendarle ne moremo govoriti o absolutni ustavni pravici. Ta pravica ni
omejena samo zaradi varovanja pravic drugih. Iz same ustavne določbe je razvidno, da je
zakonodajalcu prepuščeno, da področje zakonsko uredi (Prepeluh, 2005, str. 29).
Pripravljavci zakona so ocenili stanje in razloge za sprejetje Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja. Ocenili so, da je sama ustavna ureditev pravice, ki jo določa
drugi odstavek 39. člena URS, »nesistematična, parcialna in izjemno pomanjkljiva«. Na
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nekaterih področjih je dostopnost do informacij javnega značaja zelo slabo urejena.
Obstajajo tudi področja, kjer je bilo treba omejiti dostop, kot so javna varnost, obramba,
zunanje zadeve, obveščevalne in varnostne dejavnosti. Ta omejitev je bila urejena s
sprejetjem področnih zakonov. Tako so bili sprejeti področni zakoni, ki so omejevali
dostop, manjkal pa je krovni zakon, ki bi sistematično urejal in zagotavljal uresničevanje
ustavne pravice iz drugega odstavka 39. člena URS. Glede na navedeno je postopek
dostopa do informacij javnega značaja zakonodajalec uredil leta 2003 s sprejetjem
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Poročevalec DZ, št. 73/2003, Predlog
zakona o dostopu do informacij javnega značaja, str. 45). Mineva torej že skoraj
desetletje, odkar imamo v Sloveniji krovni Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 – ZlnfP, 109/05 – ZdavP-1B, 28/06, 117/06,
ZDavP-2, v nadaljevanju ZDIJZ).
ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja
in njihovo ponovno uporabo. Informacije so dolžni dajati zavezanci, ki te informacije
imajo. Zavezanci za dajanje informacij javnega značaja po tem zakonu so državni organi,
organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava,
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen ZDIJZ). Vsi navedeni zavezanci so
dolžni postopati skladno z določbami ZDIJZ. Med zavezance, ki so navedeni v 1. členu
ZDIJZ, po naši zakonodaji spadajo tudi sodišča. Poudariti je treba, da imajo nekatere
države informacije sodnih zadev izvzete iz določb, kar pomeni, da sodišča v tem delu niso
zavezanci za dajanje informacij v zvezi s postopki.
Upoštevajoč, da je bila izvedena mednarodna raziskava, ki je ocenjevala zakonski okvir,
Pirc Musarjeva kot informacijska pooblaščenka (v nadaljevanju Pirc Musarjeva kot IP) v
sporočilu za javnost pojasnjuje, da »analiza /…/ ni merila stanja duha in ignorance
državnih uradnikov, kar se npr. lepo vidi iz slovenske statistike molkov organa« (Pirc
Musar, 2011). Poleg navedenega še opozarja na pomembnost pravice do informacije
javnega značaja. Vse preveč je organov širšega javnega sektorja, ki jim zakon nalaga
obveznost dajanja informacij javnega značaja, pa se te obveznosti ne izpolnjujejo oziroma
se prošnje prosilcev zavračajo ali pa se organi nanje sploh ne odzovejo, kar pomeni molk
organa. Ta problem se v večini vidi, ko zavezanci za dajanje informacij javnega značaja
prosilčevo prošnjo dobesedno ignorirajo, nanjo ne odgovarjajo, s čimer se izognejo
odločanju in onemogočijo dostop z navedenimi razlogi, ki jih zakon ne navaja.
Pooblaščenka še navaja, da bi moral biti dostop do informacij javnega značaja pravilo,
njegova zavrnitev pa le izjema (Pirc Musar, 2012).
Iz letnih poročil IP in poročil Vlade RS je razvidno, da je zavedanje posameznikov o pravici
do dostopa informacije javnega značaja in tudi varstva osebnih podatkov vsako leto večje,
kar je dokazano z večjim številom prosilcev, ki se obrnejo na IP. Da je število prosilcev
vse večje, pomeni le korak k večji demokratičnosti družbe. Z vidika sodstva kot ene od
treh vej oblasti, ki naj bi predstavljalo stanje demokratičnosti države, se mi zdi nadvse
pomembno upoštevanje predpisov pri delu, pa čeprav v tem primeru ne gre iz pristojnosti
sojenja. Nič nam ne pomaga, če imamo dobre predpise, če jih v praksi ne znamo
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uporabiti oziroma jih ne spoštujemo. Ob upoštevanju navedenega in navedbah Pirc
Musarjeve kot IP, da je Slovenija z normativnega vidika dobra, pri izvajanju zakonov
oziroma njihovi implementaciji pa se v praksi pojavljajo težave, in izvedene raziskave, ki
potrjuje, da ima Slovenija zakonsko ureditev dobro urejeno, sem raziskal, ali so ti
problemi prisotni tudi v sodstvu. Glede na to, da je že Pirc Musarjeva kot IP v intervjujih
dejala, da se organi prevečkrat zavijejo v molk in dobesedno ignorirajo prosilčeve
zahteve, kar posledično privede do kršitev ustavnih pravic in ostale zakonodaje, sem s
statistično primerjalno metodo ugotavljal, ali je spoštovanje te pravice v sodstvu nižje kot
pri drugih zavezancih, zlasti organih javne uprave, in kakšne so posledice za kršitelje.
Spoštovanje pravic je vendarle temelj vsake pravne in demokratične države. Če želimo, da
bomo ljudje zaupali v pravno državo, je treba poskrbeti, da v prvi vrsti organi sami
spoštujejo predpise, ki jim med drugim tudi nalagajo dolžnost.
S področja dostopa do informacij javnega značaja sem v nekaj člankih zasledil
izpostavljene težave, na katere v praksi naletijo zavezanci po ZDIJZ na področju sodnih
zadev. Curkova (2010, str. 6) je ta problem izpostavila v članku »Pravica dostopa do
informacij javnega značaja in sodni postopki«. Ena taksativnih izjem s področja sodstva, ki
jih navaja 6. člen ZDIJZ, je, da organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če se
nanaša na podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali
drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. Iz prakse
nekaterih odločitev slovenskih sodišč kot zavezancev po ZDIJZ je razvidno, da si sodišča
največkrat enotno razlagajo to izjemo v razmerju med procesno zakonodajo in ZDIJZ. Da
njihove razlage niso vedno povsem pravilne, sem ugotovil skozi študijo primerov odločb,
preučevanje in analiziranje zakonodaje ter ostale področne literature. Praksa, ki se
vsakodnevno ustvarja, je pravi pokazatelj dejanskega stanja, problemov, normativnega
dela in posledično implementaciji predpisov. Ker je v proceduri ravnokar sprememba
ZDIJZ, sem kot državljan na Ministrstvo za notranje zadeve posredoval tudi svoje mnenje,
ki je vezano na sodne postopke oziroma dostop do spisov v sodnih zadevah.
Skozi prakso se je pokazalo, da ZDIJZ nekaterih področij ni uredil v celoti, zaradi česar pri
izvajanju zakona prihaja do težav. Nataša Pirc Musar kot IP je že dostikrat v svojih
intervjujih in člankih poudarila, da se Slovenija v mednarodnih raziskavah glede kakovosti
zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega značaja zelo dobro uvršča. To sta
pokazali tudi dve mednarodni raziskavi, ki sta bili izvedeni leta 2011 pod okriljem Centra
za pravo in demokracijo (Center for law and Democracy – CLD) in mednarodne
organizacije (Access Info Europe – AIE). Raziskava z naslovom »Vprašaj svojo državo!
Kampanja šestih vprašanj« (Ask Your Government! 6 Question Campaign) je temeljila na
šestih vprašanjih glede porabe javnih financ na področju varstva okolja (koliko denarja je
država namenila za delovanje vseh okoljskih agencij in služb), spodbujanja zdravja mater
(koliko država nameni za zdravila) in sodelovanja držav glede razvoja (prejeta sredstva
oziroma prispevki v razvojni sklad). Z drugo mednarodno raziskavo, pa se je meril
zakonski okvir dostopa do informacij javnega značaja. Slovenija se je po tej raziskavi
uvrstila na odlično drugo mesto, takoj za Srbijo. Med državami na repu lestvice sta bili
Avstrija in Nemčija. Več o samih izsledkih raziskav v nadaljevanju, predvsem raziskave o
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merjenju zakonskega okvira, ki je vezana tudi na eno od hipotez magistrskega dela (IP,
2011).
Glede na uvrstitve izbranih držav (Srbija in Avstrija) v prejšnjem odstavku navedene
raziskave sem se odločil, da izpostavim izsledke ter primerjalni vidik izbranih držav in
Slovenije. Izziv, zakaj ravno ti dve državi, sem dobil na podlagi uvrstitve v tej mednarodni
raziskavi. Radovednost, zakaj je Srbija prva, Slovenija druga in Avstrija zadnja, je bila
povod, da sem raziskal prednosti in slabosti izbranih držav. Primerjalna študija, ki sem jo
opravil, je prikazala tudi nekatere izboljšave, ki bi jih lahko vnesli v slovenski pravni red.
Na podlagi primerjalne študije in izvedenih elektronskih pogovorov (stikov) z organi
Avstrije in Srbije je bil moj cilj prikazati delovanje v teh dveh državah s podanimi izsledki,
ki sem jih zaznal, in predlogi, ki se kažejo kot dobri.
V magistrski nalogi sem preveril naslednje postavljene hipoteze:
Hipoteza 1: SPOŠTOVANJE PRAVICE DO DOSTOPA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JE V
SODSTVU NIŽJE KOT PRI DRUGIH ZAVEZANCIH, ZLASTI ORGANIH JAVNE UPRAVE.
Glede na to, da je že Pirc Musarjeva kot IP v intervjujih dejala, da se organi prevečkrat
zavijejo v molk in dobesedno ignorirajo prosilčeve zahteve, kar posledično privede do
kršitev ustavnih pravic in ostale zakonodaje, je moj namen preveriti, ali tudi uradne osebe
sodišč, ki so pooblaščeni za dajanje informacij po ZDIJZ, s tega vidika kršijo zakonodajo.
Spoštovanje pravic je vendarle temelj vsake pravne in demokratične države. Če želimo, da
bomo ljudje zaupali v pravno državo, je treba poskrbeti, da v prvi vrsti organi sami
spoštujejo predpise, kar je tudi njihova dolžnost.
Hipoteza 2: SPREMEMBA ZDIJZ JE S PODROČJA SODNIH ZADEV NUJNA ZARADI NEJASNE
RAZMEJITVE MED PROCESNIMI PREDPISI IN ZDIJZ.
Kot omenjajo nekateri avtorji prispevkov, je na področju dostopa do informacij javnega
značaja v sodnih zadevah ter pri odločanju in posredovanju informacij javnega značaja v
praksi kar nekaj težav. Različna razlaga procesne zakonodaje in ZDIJZ nemalokrat privede
do različnih odločitev zavezancev, kar je že dostikrat ugotavljala Pirc Musarjeva kot IP.
Skozi raziskavo bom na podlagi odločb, ki so jih izdala sodišča kot prvostopenjski organ, ki
odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, odločb IP in sodb Upravnega
sodišča Republike Slovenije ugotavljal, zakaj prihaja do različnih odločitev in katere
odločitve oziroma napotki so pri tem pomembni, da pride do pravilne odločitve. Cilj je
podati morebitne predloge in rešitve za izboljšanje situacije.
Hipoteza 3: SLOVENIJA IMA NORMATIVNO UREDITEV BOLJ RAZDELANO KOT AVSTRIJA
ALI SRBIJA, PRI ČEMER JE STOPNJA NORMATIVNE DOLOČNOSTI VIŠJA KOT
DOSLEDNOST IMPLEMENTACIJE PREDPISANEGA.
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Raziskave kažejo, da je Slovenija s svojo ureditvijo med najuspešnejšimi državami na
svetu, ki imajo to pravico zakonsko urejeno. Praksa je pokazala, da z vidika prenosa
zakonodaje v samo prakso teh predpisov ne moremo govoriti, da sodimo v sam vrh. Tudi
Pirc Musarjeva kot IP je mnenja, da pri implementaciji predpisov nismo dovolj dobri.
Razlogi za to se vidijo tudi v praksi. Kljub vsemu menim, da ima Slovenija v primerjavi z
Avstrijo ali Srbijo normativno ureditev bolj razdelano, pri čemer je stopnja normativne
določnosti višja kot doslednost implementacije predpisov.
Namen, ki sem mu sledil skozi magistrsko delo, je bil raziskati in analizirati obstoječe
stanje, ugotoviti probleme, pomanjkljivosti, kršitve, nejasnosti ipd. na področju dostopa
do informacij javnega značaja, predvsem v sodstvu, ker v takšnem obsegu, kot sem ga
sam raziskal, do sedaj še ni bilo obdelano. Raziskava je temeljila na zagotavljanju pravice
v sodstvu v primerjavi z drugimi organi in na različni razlagi predpisov na strani sodišč kot
prvostopenjskih organov, IP kot pritožbenega organa in Upravnega sodišča RS kot
organa, ki odloča v upravnih sporih. Med drugim sem težil k primerjalni ugotovitvi med
izbranimi državami v smislu zakonskega okvira, upoštevajoč mednarodno raziskavo.
Moj cilj raziskovalnega dela je bil, da skozi študijo primerov odločb, preučevanje in
analiziranje zakonodaje ter ostale področne literature ugotovim in posledično prikažem
pomanjkljivosti zakonodaje. Praksa, ki se vsakodnevno ustvarja, je pravi pokazatelj
dejanskega stanja, problemov, normativnega dela in posledično implementacije predpisov.
Na podlagi primerjalne študije in intervjujev s pooblaščencema Avstrije in Srbije sem na
splošno prikazal ureditev v teh dveh državah ter podal izsledke, ki sem jih zaznal. Eden od
ciljev tega dela so podani predlogi, ki se v praksi kažejo kot pozitivno naravnani in jih
uporablja katera od držav, ki sem si ju izbral kor primerjalni vidik.
Menim, da opravljena raziskava lahko koristi vsakomur, ki ga navedeno področje zanima
oziroma se je v praksi že ali pa se še bo srečal s tem področjem. Raziskava lahko koristi
prosilcem, uradnim osebam, ki odločajo o pravicah, in ne nazadnje tudi stroki, ki lahko
vidi primerjalne ugotovitve izbranih držav in druge ugotovitve.
Nesporno dejstvo je, da področje dostopa do informacij javnega značaja sega v daljno
zgodovino. Slovenija kot ena od mladih držav ima to področje urejeno v ustavi in od leta
2003 dalje tudi v posebnem krovnem zakonu. Na področju dostopa do informacij javnega
značaja je bilo v svetovnem kot tudi domačem merilu narejenih kar nekaj raziskav in
prakse na področju uprave oziroma zavezancev v javnem sektorju na splošno. Z vidika
pravosodja takšnih raziskav in praks do sedaj še ni bilo, razen magistrsko delo Nives Slak
z naslovom »Dostop do informacij javnega značaja v postopkih pred upravnimi organi in
sodišči«. Avtorica je v svojem delu ugotavljala, ali so določbe ZDIJZ in določbe zakona, ki
ureja upravni postopek in sodne postopke, medsebojno usklajene. Poleg že omenjene
raziskave so posamezne raziskave, ki sem jih zasledil in jih spodaj navajam, zajemale
predvsem splošno ureditev s področja informacij javnega značaja in primerjalne vidike z
drugimi državami.
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 Dostop do informacij javnega značaja – Primeri evropskih inštitucij, Zvezne
države New York in Slovenije, 2002, v okviru projekta raziskovalnih štipendij
Mirovnega inštituta; mag. Urška Prepeluh;
 Dostop do informacij javnega značaja – Primerjava ZDA, Nizozemska in
Slovenija; ta raziskava je bila opravljena leta 2002 v okviru projekta
raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta; mag. Milada Mirković;
 Dostop do informacij javnega značaja v postopkih pred upravnimi organi in
sodišči; magistrsko delo Fakultete za upravo, 2008, Nives Slak;
 Izbrani postopkovni vidiki dostopa do informacij javnega značaja, magistrsko
delo Pravne fakultete v Ljubljani, 2010, Sonja Bien Karlovšek;
 Raziskava iz leta 2011 »Vprašaj svojo državo! Kampanja šestih vprašanj« (Ask
Your Government! 6 Question Campaign); Center za pravo in demokracijo
(Center for law and Democracy – CLD) in mednarodna organizacija Access Info
Europe – AIE );
 Raziskava zakonskega okvira iz leta 2011, Center za pravo in demokracijo
(Center for law and Democracy – CLD) in mednarodna organizacija Access Info
Europe – AIE );
 Pravna analiza regulacije informacij javnega značaja v Sloveniji in na
Švedskem; magistrsko delo Fakultete za upravo, 2012, Julija Pajk;
 Letno poročilo IP o svojem delu za leta 2010, 2011 in 2012.
Kot sem že omenil, je področje sodstva z vidika dostopa do informacij javnega značaja v
magistrskem delu že nekoliko obdelano, vendar pa moji vidiki še niso bili obravnavani,
zato menim, da sem s to raziskavo k obravnavanemu področju prispeval nekaj izvirnega,
kar bo uporabno tako za prosilce kot zavezance in tudi stroko.
V okviru raziskave, ki sem jo opravljal v magistrskem delu, sem uporabljal naslednje
metode:
 primerjalna metoda (z njo sem primerjal enaka ali podobna dejstva, ureditev,
pojave in procese ter ugotavljal podobnosti in razlike med njimi);
 metoda deskripcije – metoda opisovanja (z njo sem opisoval osnovne pojme);
 metoda kompilacije (z njo sem povzemal tuje izsledke, opazovanja, stališča,
sklepe ipd.);
 metoda anketiranja intervjuvanja (izvedba intervjujev oziroma anketiranja s
pristojnimi organi v Avstriji in Srbiji ter svetovalko IP v Sloveniji; analiziranje
odgovorov oziroma navajanj);
 statistična metoda (zbiranje in analiziranje zbranih podatkov; odstotkovna
lestvica, trend gibanja in koeficient linearnih enačb).
Magistrsko delo v uvodu najprej na kratko predstavi ključne mejnike začetka dostopa do
informacij javnega značaja v svetu in Sloveniji. V nadaljevanju je izpostavljen predmet
raziskovanja in problemi oziroma neurejena ureditev, ki se kaže v praksi in je povod za
raziskovalno delo. Sledijo postavljene hipoteze, namen in cilj raziskovalnega dela, ocena
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dosedanjih opravljenih raziskav ter metode, ki so bile uporabljene v okviru izvedene
raziskave.
Po uvodnem poglavju so v drugem poglavju predstavljeni osnovni pojmi obravnavanega
področja, kot so: kaj je informacija javnega značaja in pravica do dostopa informacije
javnega značaja, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (pomembna
razlika med pooblaščencem, ki opravlja funkcijo informacijskega pooblaščenca, in
organom) ter kot zadnja še pojma javni interes in test javnega interesa.
V tretjem poglavju širše predstavljam mejnike oziroma začetke ureditve področja dostopa
do informacij javnega značaja v svetu in nato v Sloveniji. Za ureditev področja je
ključnega pomena tudi pravna ureditev, ki je predstavljena v nadaljevanju tega poglavja.
V prvi vrsti so mednarodni zavezujoči akti, ustava in zakoni ter drugi podzakonski predpisi.
Je pa pomembna tudi medsebojna povezava zakonov, ki sledi v tem poglavju.
Četrto poglavje oziroma osrednji del raziskovalnega dela, ki je težišče tega magistrskega
dela, je namenjeno raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja v sodstvu. V tem
poglavju so obravnavane ustavne kategorije pri dostopu do sodnih spisov, pravica
dostopa do informacij javnega značaja v sodstvu, pravne podlage v sodnih zadevah in
zadevah sodne uprave, obravnavanje sodišč kot zavezancev po ZDIJZ, izjeme od prosto
dostopnih informacij in spoštovanje varstva osebnih podatkov pri posredovanju sodnih
odločb. Temu sledi podpoglavje, ki je vezano na prvo od treh postavljenih hipotez, in sicer
praksa s področja kršitev organov zavezancev oziroma spoštovanje pravice. Znotraj tega
podpoglavja so statistične ugotovitve, pomembni podatki oziroma informacije
Inšpektorata za javni sektor, ki deluje pod pristojnostjo Ministrstva za notranje zadeve, in
pojasnila svetovalke IP glede nekaterih nejasnosti, ki sem jih zaznal med delom. Sledi
podpoglavje, ki je vezano na drugo od postavljenih hipotez. V tem podpoglavju so
tabelarno prikazane odločitve IP in Upravnega sodišča RS v zvezi z odločitvami
zavezancev v zadevah sodnih spisov. Te zadeve so izključno vezane na probleme, ki se
kažejo v praksi, ti pa izvirajo iz različnih razlag organov, IP in Upravnega sodišča RS glede
procesne zakonodaje in ZDIJZ. Pomembno je dejstvo, da je prišlo do spremembe stališča
na strani Upravnega sodišča RS. Ravno tako je iz nekaterih odločitev IP moč razbrati, da
je tudi IP spremenila svoje stališče glede varovanih osebnih podatkov, in sicer pri imenu
in priimku obdolženih oseb.
Iz petega poglavja, ki je še vedno osrednji del magistrskega dela, pa izhaja dostopnost in
urejenost informacij javnega značaja v Avstriji in Srbiji. V tem poglavju je najprej
predstavljena pravna ureditev v izbranih državah. Za pridobitev nekaterih informacij sem
vzpostavil stik s pristojnimi organi v navedenih državah. Pri pravni ureditvi so izpostavljeni
tudi primeri izdanih odločb informacijskega pooblaščenca Srbije za področje sodnih zadev.
Nato sledi podpoglavje, kjer so predstavljeni izsledki že omenjene mednarodne raziskave
izbranih držav, torej Slovenije, Srbije in Avstrije. Zaradi postavljene hipoteze, da ima
Slovenija normativno ureditev bolj razdelano kot Avstrija ali Srbija, pri čemer je stopnja
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normativne določnosti višja kot doslednost implementacije predpisanega, sem statistično
primerjalno ugotavljal stanje duha »molk organa« za Slovenijo in Srbijo.
V šestem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave, izsledki ugotovitev ipd., sledi
preverjanje postavljenih hipotez, prispevek k stroki in znanosti ter uporabnost rezultatov
za prakso. Rad bi povedal, da se je v trenutku, ko sem še izdeloval nalogo, name že
obrnila oseba, pravzaprav kolegica, katere vprašanje je bilo povezano z njeno funkcijo in
mojim raziskovalnim delom, in sicer glede dostopa do sodne odločbe.
V sedmem, zadnjem poglavju so podane sklepne ugotovitve raziskovalnega dela.
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2

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Kadar govorimo o opredelitvi osnovnih pojmov, je treba biti zelo previden, da ne pride do
napačne razlage. Dogaja se, da že minimalne razlike lahko vplivajo na spremembo
pomena celotnega pojma. Dostikrat se zgodi, da se nekateri pojmi, ki so si sorodni, v
poljudnih prispevkih pa tudi v pravni teoriji, uporabljajo različno in nedosledno; posledica
tega je napačna opredelitev pojma (Prepeluh, 2005, str. 33).

2.1 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN SVOBODA INFORMACIJ
Pojem »informacija javnega značaja« si razlagamo kot informacijo, ki je javna oziroma
javnega značaja in izhaja iz delovnega področja nekega organa. Informacija se hrani v
obliki dokumenta, ki je lahko zadeva, register, evidenca, dosje ipd. Kadar govorimo o
informaciji javnega značaja, je treba poudariti, da je to informacija, ki jo je organ sam
izdelal, lahko tudi ob sodelovanju drugega organa, ali celo pridobil od drugih oseb. Z
vidika odločanja o posredovanju informacije javnega značaja je pomembno, da je
dokument, o katerem organ oziroma zavezanec odloča, v času odločanja tudi na voljo. Če
dokumenta, o katerem naj bi se odločalo, ni, je pomembno, da ga zavezanci niso dolžni
ustvariti, niti na zahtevo prosilca (Pirc Musar et al., 2006, 2/1, str. 11).
Pri opredeljevanju pojma »pravica dostopa do informacij javnega značaja« je zanimivo, da
se je ta pojem v mednarodnem okolju pravzaprav pojavil kot del »freedom of
information« oziroma »svoboda informacij« ali »informacijska svoboda«. A ko omenjamo
pojem svoboda informacij oziroma informacijska svoboda, je treba vedeti, da navedeni
pojem opredeljujemo kot širši pojem od pojma »pravice do dostopa javnih informacij«.
Upoštevajoč navedeno, je kot prvi in temeljni del informacijske svobode pojem »pravica
do dostopa informacij javnega značaja«, ki posamezniku omogoča oziroma dovoljuje, da
na njegovo zahtevo po posebnem postopku pridobi želeno informacijo, ki je v posesti
javnih oblasti. Kot drugi element informacijske svobode pa je »dolžnost javnopravnih
subjektov, da obvezno objavljajo določene vrste informacij«. Ta dolžnost je organom
naložena brez predhodne zahteve morebitnega prosilca. Dandanes sta oba elementa
svobode informacij v demokratičnih družbah sprejeta in ju uvrščamo k standardom
demokratičnih družb, kar velja tudi za Slovenijo, ki je te standarde upoštevala pri
sprejemanju ZDIJZ (Prepeluh, 2005, str. 33–34).

2.2 POOBLAŠČENEC ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Slovenija je z uveljavitvijo ZDIJZ leta 2003 oziroma z razširjenimi pristojnostmi leta 2005
dobila informacijskega pooblaščenca. Kot organ je informacijski pooblaščenec določen z
Zakonom o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A,
14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9, v nadaljevanju ZInfP). Z uveljavitvijo je organ pridobil
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pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov, pa tudi nove pristojnosti, ki urejajo
področje dostopa do informacij javnega značaja (Pirc Musar et al., 2006, 3/1, str. 1).
Pojem »pooblaščenec« je opredeljen v prvem odstavku 28. člena ZDIJZ, ki pravi, da je
pooblaščenec samostojen državni organ, katerega pristojnosti so odločanje o pritožbi
zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacije
javnega značaja. Če pogledamo prvi odstavek 29. člena ZDIJZ, ki pravi, da »pooblaščenec
ima status državnega funkcionarja«, ugotovimo, da sam zakon med seboj meša pojme o
pooblaščencu funkcionarju in pooblaščencu kot samostojnem državnem organu.
Pooblaščenec, ki je samostojni državni organ, ne more imeti statusa državnega
funkcionarja, pač pa ima status državnega funkcionarja oseba, ki vodi ta samostojni
državni organ, torej je treba ločevati med pooblaščencem kot samostojnim državnim
organom in kot funkcionarjem (Čebulj in Žurej, 2005, str. 392).
Za pooblaščenca kot samostojni državni organ je značilno, da je del organov države,
njegov status pa ni definiran. Nima statusa upravnega organa, pa čeprav odloča o
zadevah skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2,
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.),
8/2010, 82/2013, v nadaljevanju ZUP), niti ni sodni organ ali organ izvršilne veje oblasti.
Njegovo delovanje bi lahko primerjali z delovanjem Državne revizijske komisije, ki odloča
o vloženih revizijah na področju javnega naročanja. Ključni pomen tega organa je, da se
mu zagotovi, da lahko opravi neodvisni nadzor nad varovanjem pravice dostopa in
ponovne uporabe informacij javnega značaja, ne glede na to, za katero vejo oblasti
oziroma za kateri organ gre.
Ko govorimo oziroma opredeljujemo pooblaščenca kot funkcionarja, pa je treba
izpostaviti, da je to fizična oseba, ki ima status državnega funkcionarja in predstavlja ter
zastopa organ. Za pooblaščenca kot funkcionarja je značilno, da ga imenuje Državni zbor
Republike Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije, da je za pooblaščenca
lahko imenovan državljan Republike Slovenije in da je imenovan za dobo petih let z
možnostjo podaljšanja. Izpostavil bi, da za imenovanje pooblaščenca kot funkcionarja ni
nobenih drugih pogojev, razen da je državljan Republike Slovenije. Ker gre za imenovanje
na funkcijo, bi bilo dobro razmisliti o tem, da bi se za imenovanje takšne funkcije vendarle
zahtevala neka primerna izobrazba, določena meja starosti in še kakšni drugi pogoji.
Glede na to, da pooblaščenca funkcionarja imenuje Državni zbor Republike Slovenije na
predlog predsednika države, lahko sklepamo, da je pooblaščenec funkcionar lahko vsakdo,
ki ima dovolj politične podpore (Čebulj in Žurej, 2005, str. 393).

2.3 JAVNI INTERES IN TEST JAVNEGA INTERESA
Za izraz »javni interes« obstaja splošno prepričanje, da ni natančno opredeljen, kar
posledično lahko privede do določene nejasnosti. Kljub temu da je tehtanje med dvema
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nasprotnima interesoma včasih lahko težavno, pa za organ, ki odloča o nasprotnih
interesih, to ne pomeni, da naloga ob uporabi javnega interesa ni natančno opredeljena.
Jasno je, da se za javni interes šteje tisto, kar služi različnim interesom javnosti. Zato se
organ pri uporabi tehtanja interesa (test javnega interesa) odloča, ali bo v konkretnem
primeru javnemu interesu bolj zadostil, če bo informacijo razkril javnosti ali če je ne bo
(Pirc Musar, 2005, str. 19).
Iz opredelitve testa javnega interesa izhaja, da gre za najvišjo obliko presoje, ki jo lahko
posamezna država na področju urejanja dostopa do informacij javnega značaja doseže, in
predstavlja bistvo zakona na področju dostopa do informacij javnega značaja. Z uporabo
tega instituta se lahko ugotovijo oziroma pokažejo še tako skrite napake in nepravilnosti,
ki se pojavljajo v javnem sektorju. Z možnostjo uporabe testa se namreč omogoča širok
manevrski prostor, da se neka informacija razkrije, pa čeprav se glede na zakonsko
določbo razkritje lahko zavrne. Glede na to, da se razvoj prava nenehno spreminja, je
težko izpostaviti in zapisati definicijo testa javnega interesa. Je pa pomembno dejstvo, da
ne obstajajo absolutne izjeme. Kljub vsemu je treba imeti v mislih, da je test javnega
interesa izjema izjem in ga je treba uporabljati premišljeno ter še to le v primerih, ko se
odkrivajo dejstva, s katerimi pridemo do razumevanja tistega, kar je pomembno za širšo
javnost. Zanimivo je, da ZDIJZ vsebuje pridržek glede uporabe testa javnega interesa, ko
gre za primere uradne tajnosti, kar pomeni, da tehtanje ni dopustno pri dokumentih, ki so
označeni z najvišjimi stopnjami tajnosti (strogo tajno in tajno) ter posledično javnost s
temi dokumenti ne bo nikoli seznanjena. Se pa seveda pričakuje, da organi te oznake
tajnosti ne bodo izkoriščali (Pirc Musar, 2005, str. 21–22).
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3

ZGODOVINA IN PRAVNA UREDITEV
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

DOSTOPA

DO

3.1 ZAČETKI UREDITVE PODROČJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V
SVETU
Začetek »informiranja« sega v prve zapise stare Kitajske iz 7. stoletja. Omenja se ideja o
transparentnem delovanju države, katere avtor je cesar dinastije Tang Tai Zhong. Ideja je
segala v prenavljanje državnih aparatov. Tai Zhong je v ta namen začel prenavljati državni
aparat in ustanovil poseben svet modrecev, ki je skrbel za beleženje vladnih odločitev in
njeno komunikacijo. Članom sveta modrecev je bilo vključno s cesarjem dovoljeno tudi
kritizirati vlado (Pirc Musar et al., 2006, 2/1, str. 6).
Zametki »Freedom of Information« segajo v 18. stoletje, v obdobje razsvetljenstva.
Ključna vloga je svoboda informacij, ki je človekova pravica. »Pravica biti informiran« se
je porodila na Švedskem leta 1766 ter se zapisala v obliki Zakona o svobodi tiska in o
dostopu do javnih dokumentov, katerega pobudnik je bil finski duhovnik, mislec in tudi
politik Anders Chydenius (1729–1803) iz finskega mesta Kokkola, ki je igral ključno vlogo
pri oblikovanju novega zakona in je bil v tistem času tudi član švedskega parlamenta.
Njegovi ključni dosežki pri sprejemanju zakona so bili ukinitev državljanske cenzure in
omogočanje dostopa javnosti do vladnih dokumentov, ki pa so bili kasneje, med letoma
1772 in 1809, suspendirani. Tako imenovano načelo publicitete se je ohranilo v nordijskih
državah. Svoboda obveščanja je priznana v mednarodnem pravu. V zadnjih desetletjih se
je zapuščina Andersa Chydeniusa razširila po vsem svetu (Björkstrand in Mustonen, 2006,
str. 4).
Slika 1: Freedom of Information Act 1766

Vir: The World’s First Freedom of Information Act (2006, str. 9).
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Pravica dostopa do informacij javnega značaja je morala po letu 1766 za prerod v svetu
čakati kar dolgih 200 let, ko so leta 1966 v obliki Zakona o svobodi informacij (Freedom of
Information Act – FOIA), 5 U.S.C.§ 552; Public Law 89-554, 80 Stat. 383 (1966) to
področje uredili v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), te pa so svoj uspeh
prenesle tudi na ostale celine sveta. Zagotavljanje te pravice v ZDA je pozitivno vplivalo
na ostale celine in se v obliki vzorčnega modela ukoreninilo v številnih državah po vsem
svetu, tudi v državah Evropske unije, še zlasti pa v državah srednje in vzhodne Evrope.
Ameriški model se predstavlja kot edini pravi nacionalni sistem, ki ureja pravico do
dostopa informacij in je v svetu najbolj poznan. Ta model se predstavlja kot najbolj
podrobno razdelan, vključujoč bogato sodno prakso (Prepeluh, 2005, str. 21–23).
Za ZDA lahko govorimo, da so z zakonsko ureditvijo področja uredili zgolj upravnoizvršilno vejo federalne državne oblasti, ne pa tudi njeno sodno in zakonodajno vejo
oblasti. Ko govorimo o dostopnosti, je treba omeniti, da je dostopnost omogočena
vsakomur ne glede na državljanstvo ali kakšen drugi pogoj, poleg tega pa prosilcu ni treba
izkazati pravnega interesa. Prosilec postopek prične z zahtevo, nakar mu je v primeru
negativne odločbe omogočeno še pravno varstvo (pritožba) v upravnem postopku in nato
še sodno varstvo. Posebnost tega zakona pa je, da organi na spletnih straneh sproti
obveščajo javnost z informacijami javnega značaja (IP, 2013).
Tako kot so v našem zakonu taksativno naštete izjeme, ko je možno dostop do želene
informacije zavrniti, je urejeno tudi npr. v zakonu zvezne države New York iz leta 1978.
Pred tem zakonom je zakon iz leta 1974 zagotavljal dostop do devetih izrecno naštetih
kategorij dokumentov, medtem ko je za vse ostale dokumente obstajala domneva, da so
iz dostopa izključene. Z zakonom iz leta 1978 so to domnevo obrnili in s tem omogočili
dostop do vseh dokumentov, ki niso izrecno našteti v kateri od predpisanih izjem. Med
temi izjemami, ki so urejene v drugem odstavku 87. člena zakona iz leta 1978, pa je tudi
izjema, ki se nanaša na izvrševanje prava (law enforcement) in pri kateri bi razkritje
takšnega dokumenta lahko povzročilo: vmešavanje v preiskave na področju izvrševanja
prava ali vmešavanje v sodne postopke; prikrajšanje osebe glede pravice do poštenega
postopka in neodvisnega sojenja; istovetenje zaupnega vira ali razkritje zaupne
informacije, povezane s kazensko preiskavo, ali razkritje samega načina oziroma tehnik
postopkov kazenske preiskave, razen rutinskih tehnik in postopkov (Prepeluh, 2003, str.
19–20).
Še pred uveljavitvijo ameriškega zakona leta 1966 je bil zelo pomemben mejnik oziroma
narejen pomemben korak s sprejetjem Splošne deklaracije o človekovih pravicah
(Universal Declaration of Human Rights, v nadaljevanju SDČP), ki jo je sprejela Generalna
skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 na zasedanju v Parizu. S to deklaracijo
je bila prvič opredeljena pravica do iskanja informacij in z 19. členom narejen še en korak
naprej. Pri omenjanju SDČP je treba poudariti, da je na podlagi 19. člena omogočenih še
več pravic kot le svoboda izražanja in svoboda tiska. Navedeni člen namreč pravi:
»Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja in izražanja, pravico, da nihče ne sme biti
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nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema ter širi
informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi ter ne glede na meje.« Pomembno je, da je v
SDČP bolj dorečeno in izrecno napisano, da lahko informacije išče kdorkoli. Se pa postavi
vprašanje, v kolikšni meri je država posamezniku dolžna pomagati (Pirc Musar et al.,
2006a, str. 11).
Poleg SDČP, ki ni pravno zavezujoč mednarodni akt, nam Evropska konvencija o varstvu
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/1994, MP št. 7-41/1994, v
nadaljevanju EKČP) v 10. členu, ki opredeljuje svobodo govora, pravi, da »vsakdo ima
pravico do svobodnega izražanja«. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja
in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti ter ne glede na meje. Ta člen
državam ne preprečuje, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih in
kinematografskih podjetij. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in
odgovornosti, zato je lahko podvrženo obličnostnim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih
določa zakon in ki so v demokratični družbi nujne zaradi varnosti države, njene
ozemeljske celovitosti, javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov, zavarovanje
zdravja ali morale, zavarovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, preprečitev razkritja zaupnih
informacij ali varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva. Kot pravi Pirc Musarjeva (et
al., 2006, 2/1, str. 7–8), bi za konvencijo lahko rekli, da predstavlja korak nazaj v
primerjavi s SDČP; omenjeni člen namreč ne govori o tem, da lahko vsakdo tudi išče
informacijo, ampak govori zgolj o pravici do sprejemanja informacij. Toda v drugem
odstavku tega člena so navedene tudi izjeme, ki jih mora posamezna država spoštovati.
Torej so državljanom dostopne vse informacije razen tistih, ki so navedene kot izjema.
Ravno te izjeme so države povzele v svojih zakonodajah. A kljub tej ureditvi se je težilo k
temu, da je treba pravico do dostopa informacij še natančneje urediti, češ da pravica do
svobode izražanja vendarle ni dovolj razčlenjena, kot je pravica javnosti do obveščanja.
To so najprej rešili Američani, in sicer leta 1966 s sprejetjem že omenjenega Zakona o
svobodi informacij. Urejenosti tega področja v ZDA so se začele zavedati tudi druge
države, najprej Švedska, za njo pa še Finska s sprejetjem zakona le dve leti po
samostojnosti, leta 1919. Istega leta kot ZDA je področni zakon sprejela tudi Irska. To je
spodbudilo ostale evropske države in tudi države preostalega sveta.

3.2 ZAČETEK UREDITVE PODROČJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V
SLOVENIJI
Začetek zakonske ureditve področja informacij javnega značaja v Sloveniji sega ne tako
dolgo nazaj, in sicer v marec 2003, torej v čas dobro leto pred vstopom v Evropsko unijo.
Glede na to, da je Slovenija na svojo samostojno pot stopila leta 1991, ko je postala
samostojna neodvisna država Republika Slovenija, bi lahko rekli, da se je to področje
začelo urejati dokaj pozno. Nekatere druge evropske države so to uredile že pred nami,
denimo Madžarska leta 1992, Latvija leta 1998, Češka leta 1999, Albanija, Bolgarija,
Estonija in Slovaška leta 2000, Poljska leta 2001 itd. Vendar pa je treba poudariti, da
čeprav tega področja zakonsko nismo imeli urejenega do leta 2003, je bila ta pravica
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umeščena kot temeljna človekova pravica v URS, natančneje v 39. člen (svoboda
izražanja), ki pravi: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega
nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno
izbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa
zakon« (Pličanič et al., 2005, str. 30).
Republika Slovenija je imela področje dostopa do informacij javnega značaja do sprejetja
zakona urejeno z URS, vendar pa so ves ta čas in tudi še danes Slovenijo zavezovali tudi
mednarodni akti (pogodbe). Zavezanost k spoštovanju mednarodnih aktov je urejena v 8.
in 153. členu URS, ki med drugim določata, da se ratificirane mednarodne pogodbe v
Sloveniji uporabljajo neposredno, to pomeni, da pogodbenih določil ni treba umestiti v
zakone ali druge predpise ter da mora biti zakonodaja v skladu s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, te pa mora ratificirati
Državni zbor Republike Slovenije. Upoštevajoč te določbe, pomeni, da imajo ratificirane
mednarodne pogodbe večjo pravno težo kot zakoni in drugi predpisi. Torej, zakonodajalec
mora pri sprejemanju zakonov upoštevati mednarodne pogodbe, ki jih je ratificiral Državni
zbor RS, podzakonski predpisi pa morajo biti skladni z mednarodnimi pogodbami, ki jih je
ratificirala Vlada RS. Če pride do neskladja, jih lahko Ustavno sodišče RS v celoti ali delno
razveljavi (Prepeluh, 2005, str. 53–54).
Na podlagi 39. člena URS in zavezujočih mednarodnih pravnih aktov je Slovenija v letu
2001 začela s pripravami na sprejetje zakonodaje s področja dostopa do informacij
javnega značaja. Takratno Ministrstvo za informacijsko družbo je na svojih spletnih
straneh objavilo osnutek zakona, ki ga je Vlada RS prvič obravnavala v prvi polovici leta
2002 in kasneje objavila nekoliko spremenjeno verzijo tako imenovanega ZDIJZ
(Prepeluh, 2005, str. 146).
Kljub pravici pridobiti informacijo javnega značaja iz 39. člena URS, kar omogoča vpogled
v delovanje državnih organov in posledično nadziranje njihovega delovanja, je bilo treba
to pravico urediti s krovnim zakonom. Razlog za to je, da določba organom nalaga, da
vsakomur, ki ima pravni interes, omogočijo dostop do te informacije, razen v primerih, ki
jih določa zakon. Vprašanja dostopnosti se na posameznih ožjih področjih področna
zakonodaja le dotika, kar se kaže tudi kot postopkovna pomanjkljivost dostopa do
informacij javnega značaja in način uveljavljanja pravnega varstva. Te pomanjkljivosti naj
bi se uredile s sprejetjem krovnega zakona. Upoštevajoč navedeno ustavno določbo, je bil
podan predlog, da je treba področje in postopke urediti z zakonom, na podlagi katerega je
možen dostop do informacij javnega značaja. Predlagatelj zakona še navaja, da je treba v
zakonu taksativno določiti izjeme, v katerih primerih ni moč priti do informacij. Prav tako
pa je treba zagotoviti tudi pravno varstvo posamezniku v primeru, ko mu organ, ki je
zavezanec za posredovanje informacije, prošnjo zavrne. Sam dostop naj bi se glede na
informacijsko tehnologijo in okviru E-uprave omogočil tudi na načine, ki jih omogoča
informacijska tehnologija (Poročevalec DZ, št. 73/2003, str. 45).
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Vlada RS je julija 2002 v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju DZ)
posredovala prvi predlog ZDIJZ. Zainteresirana javnost je posredovala pripombe in
predloge, poslanci pa so predvsem podprli vključitev sodne veje oblasti med zavezane
organe. Tukaj je treba poudariti, da je bila v predlogu zakona o dostopu do informacij
javnega značaja za prvo obravnavo kot ena od idej zakona, naj se predlagani zakon ne bi
nanašal na sodišča (Poročevalec DZ št. 73/2003, str. 46). Pri drugi obravnavi je prišlo še
do nekaterih dopolnitev s strani odbora DZ za notranjo politiko. S še dvema
uskladitvenima amandmajema vlade je bil zakon nazadnje posredovan DZ, ki ga je na
redni seji 25. februarja 2003 tudi sprejel (Prepeluh, 2005, str. 146).
Tako je Slovenija dobila prvi krovni zakon na področju dostopa do informacij javnega
značaja, ki je začel veljati 22. marca 2003.

3.3 PRAVNA UREDITEV DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Za slovenski pravni red je značilno, da je najvišji pravni akt URS, sprejete 23. decembra
1991, ki jo sprejema in dopolnjuje DZ po posebnem postopku (potrebna je dvotretjinska
večina). Potem si hierarhično sledijo drugi pravni akti, in sicer: zakoni, ki jih sprejme DZ,
odloki vlade za izvajanje zakonov, predpisi, smernice ter odredbe ministrstev za izvajanje
zakonov in vladnih odlokov oziroma predpisi lokalnih samoupravnih organov (Vlada RS,
2013).
Pravica dostopa do informacij javnega značaja je varovana tudi na podlagi mednarodnih
predpisov, ki Slovenijo zavezujejo, seveda s predpostavko, da so takšne mednarodne
pogodbe ratificirane.
3.3.1 MEDNARODNI AKTI, ZAVEZUJOČI ZA SLOVENIJO
Med najstarejšimi področnimi pravnimi akti je v prvi vrsti SDČP, za katero je pomembno
poudariti, da ni pravno zavezujoča, vendar je kljub temu osnova za vse
mednarodnopravno zavezujoče instrumente o človekovih pravicah (MNZ, 2013).
V nasprotju s SDČP, ki za Slovenijo ni pravno zavezujoča, sta Mednarodni pakt OZN o
državljanskih in političnih pravicah (v nadaljevanju MPDPP) in EKČP za Slovenijo pravno
zavezujoča.
MPDPP, ki ga je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z
resolucijo št. 2200 A (XXI), z začetkom veljavnosti 23. marca 1976, v 19. členu govori o
pravici do javnosti: »Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja; s to pravico je mišljeno
svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na
državne meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug svobodno
izbran način.« Drugi zavezujoči mednarodni akt pa je že prej omenjena EKČP, ki to
pravico ureja v 10. členu (Pličanič, 2003, str. 8).
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V obeh pravnih virih je priznana pravica iskati informacije kot del pravice do svobodnega
izražanja. Poleg navedenih je bila znotraj OZN leta 1998 sprejeta tudi Konvencija o
dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v
okoljskih zadevah, imenovana tudi Aarhuška konvencija, ki jo je Slovenija ratificirala leta
2004 (Šturm et al., 2011, str. 593).
Za Aarhuško konvencijo, ki jo je Slovenija skupaj s še 35 državami podpisala leta 1998 v
mestu Aarhus na Danskem, je pomembno, da je to prvi pravno zavezujoči mednarodni akt
na področju spodbujanja razvoja procesa participativne demokracije, kar pomeni, da daje
velik poudarek možnosti soodločanja vseh članov oziroma predstavnikov. Bistvo pri
procesu Aarhuške konvencije je, da so bili ves čas procesa tako pri pripravi kot tudi pri
sprejemanju konvencije prisotni tudi člani okoljskih nevladnih organizacij, čeprav niso
imeli formalne pravice pri glasovanju, pa je bil njihov prispevek vendarle nadvse
pomemben. Aarhuška konvencija je bila sprejeta in podpisana leta 1998, veljati pa je
začela 30. oktobra 2001. Slovenija je kljub napovedi, da jo bo ratificirala že v drugem
trimesečju leta 2000, to storila šele 7. junija 2004 (Mirković, 2002, str. 13–14).
Slovenija je s sklenitvijo mednarodne pogodbe o pristopu k Evropski uniji dne 16. 4. 2003,
ki jo je DZ ratificiral z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, del svojih suverenih
pravic prenesla na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, demokracije ter načel pravne države. Pravni akti in sprejete
odločitve mednarodnih organizacij, kjer je podpisnica tudi Slovenija, se v Sloveniji
uporabljajo skladno s pravno ureditvijo teh mednarodnih organizacij. Mednarodna
pogodba o pristopu v EU ima v celoti naravo mednarodne pogodbe, kar pomeni, da je
pravni red EU postal del slovenskega pravnega reda. Določbe teh mednarodnih pogodb in
pravil EU so nad ZDIJZ ter naj bi bile neposredno uporabljive v slovenskem pravnem redu
(po Kotnik-Šumah, 2006, str. 9).
Svet Evrope je sprejel priporočila na področju dostopa do informacij javnega značaja, ki
državam članicam Evropske unije, torej tudi Sloveniji, nalagajo, da to implementirajo v
svojo zakonodajo. Tako je bila leta 1977 sprejeta Resolucija (77) 31 On the Protection of
the Individual in Relation to the Acts of Administrative Authorities (1977) – Resolucija o
zaščiti posameznika v zvezi z akti upravnih organov, ki pravico do informacij opredeljuje
kot eno od petih temeljnih pravic. Poleg pravice do informacij opredeljuje še pravico do
zaslišanja, pravico do pomoči in zastopanja, pravico do obrazložitve in pravico do uporabe
pravnih sredstev. Resolucijo 81 (19) On the Access to Information Held by Public
Authorities – Resolucija o dostopu do informacij, ki jih uporabljajo javni organi, poudarja,
da morajo biti za zagotovitev te pravice zagotovljena posebna sredstva in poti. Predvsem
ima pravico do informacij vsakdo pod enakimi pogoji, ne da za to izkaže pravni interes, o
pravici naj bo odločeno v razumnem roku, pa najsi gre za ugoditev ali zavrnitev, v
primeru, da se zahteva zavrne, pa mora biti odločitev ustrezno obrazložena in podano
mora biti pravno varstvo. Ta resolucija je bila nadgrajena v Resoluciji (2002) 2 on Access
to Official Document – Resolucija o dostopu do uradnega dokumenta, ki določa, da mora
o pravici odločati telo, ki je neodvisno od javne oblasti in je zavezano informacije razkriti,
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ne glede na to, ali gre za test javnega interesa oziroma prevladujoči javni interes ali
škodni test. Tudi Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010) – Listina o
temeljnih pravicah Evropske unije npr. v 41. členu med drugim določa, da ima vsakdo
pravico do vpogleda v spis ob spoštovanju legitimnih interesov zaupnosti ter poklicne in
poslovne tajnosti. V 42. členu te listine pa je opredeljena tudi pravica do dostopa do
dokumentov. Prav vsak državljan Evropske unije, naj bo pravna ali fizična oseba, s
predpostavko, da ima prebivališče oziroma sedež v državi članici, ima pravico dostopa do
dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, ne glede na njihov medij. Med
pomembnejše pravne vire Evropske unije spada tudi Regulation (EC) No. 1049/2001
Regarding Public Access to European Parliament, Concil and Commission Documents –
Uredba o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki
ureja dostop do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta EU in Komisije EU, ter
Dierective 90/313/EEC on the Free Access Information on the Environment – Direktiva o
prostem dostopu do okoljskih informacij (Kovač, 2013a, str. 2).
3.3.2 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V

POVEZAVI

Z

DOSTOPOM

DO

URS kot najvišji pravni akt države ureja tudi področje informacij javnega značaja, in sicer
v drugem poglavju, kjer so urejene temeljne človekove pravice in svoboščine, natančneje
v drugem odstavku 39. člena kot dikcija »vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa
zakon«.
Res pa je, da je ureditev te pravice v celoti prepuščena zakonodajalcu, da to uredi v
zakonu. Ključni oziroma glavni namen te pravice je, da se zagotovi javnost in odprtost
vseh organov javne oblasti ter posledično omogoči vsakomur dostop do teh informacij, ki
jih poseduje javna oblast. Slovenija je pri zagotavljanju te pravice sledila mednarodnim
priporočilom in se pridružila vse večji druščini držav, kjer je varstvo te pravice
zagotovljeno na ustavni ravni (po zadnjih podatkih je takšnih držav, ki imajo to ustavno
pravico zaščiteno z ustavo, vsaj 60, medtem ko je od septembra preteklega leta 93 držav
takšnih, ki določajo pravico in postopke za dostop do informacij javnega značaja z
zakonom (Right2INFO.org, 2012)). Pravica do svobode informacij oziroma informacijske
svobode na eni strani posamezniku omogoča, da na zahtevo v posebnem postopku od
javnih oblasti pridobi želeno informacijo, kar imenujemo »informacija na zahtevo«, na
drugi strani pa se od javnih subjektov pričakuje in je tudi njihova dolžnost, da določene
vrste informacij, s katerimi razpolagajo, tudi redno objavljajo, ne da bi predhodno prejeli
zahtevo za posredovanje določene informacije, kar pa imenujemo »neposredno dostopne
informacije«. V zadnjem času se pojavlja tudi tretji vidik dostopa do informacij javnega
značaja, in sicer dostop do informacij, ki jih posameznik potrebuje za uporabo v pridobitne
namene, kar pa imenujemo »nadaljnja uporaba informacij javnega značaja«. Z vidika
ustavne ureditve je treba izpostaviti, da URS varuje le pravico do dostopa informacij
javnega značaja na zahtevo v posebnem postopku (Šturm et al. 2011, str. 588–589).
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Dikcija drugega odstavka 39. člena URS, bi povzeto pomenila, da bi pravni interes imel le
tisti posameznik, ki bi izkazal, da ta zahtevana informacija neposredno posega v njegove
pravice, to pa pomeni, da bi moral posegati dejansko le v njegov zasebni in pravno
varovani interes, pri čemer politični, ekonomski ali dejanski interes ne bi zadoščal za
pridobitev želene informacije. Za samo bistvo pravice dostopa do informacij javnega
značaja je zgoraj navedeni pogoj nepotreben ali celo neprimeren, zato bi bilo treba v
drugem odstavku 39. člena URS črtati besedno zvezo »za katero ima v zakonu utemeljen
pravni interes«. Bistvo pravice do dostopa informacij javnega značaja se kaže v tem, da
se posameznik lahko seznani z delom organa, ki mora biti čim bolj javno, kajti le tako se
lahko zagotovi učinkovito sodelovanje pri javnih zadevah. Država naj ne bi spraševala
posameznika, za kakšen namen potrebuje želeno javno informacijo. To je s strani države
nezaželeno in neprimerno, kajti če je informacija javna, je povsem nepomembno, zakaj jo
nekdo potrebuje oziroma za kaj jo bo uporabil. V demokratičnih državah se posamezniki
lahko seznanijo z delom javnopravnih organov in ga tudi nadzirajo, ker ta pravica dostopa
do informacij javnega značaja izhaja že iz splošnega in političnega interesa posameznika.
Za razliko od tega pa je pridobitev želene informacije, ki jo potrebujemo zaradi varstva
osebnih pravnih interesov, varovana že s posebnimi področnimi zakoni, kot so na primer
19. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP,
51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1, v nadaljevanju –ZVOP-1), ki organe obvezuje,
da posameznika obveščajo o njegovih osebnih podatkih. Prav tako ima posameznik
varovan pravni interes tudi v 150. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
83/2002, Skl.US: U-I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Odl.US: U-I-255/99-28,
73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 36/2004-UPB2,
69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006
Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06,
52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US:
Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/066, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.),
57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011,
58/2011 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9. 75/2012
Odl.US: U-I-74/12-6 (76/2012 popr.), 40/2013 Odl.US: U-I-290/12-9, v nadaljevanju –
ZPP) in 128. členu Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/1994, 70/1994
popr. 25/1996, Odl.US: U-I-18/93, 39/1996 Odl.US: U-I-33/95-12, 5/1998 Odl.US: U-I25/95, 49/1998-ZPol (66/1998 popr.), 72/1998, 6/1999, 42/2000 Odl.US: U I 282/99,
66/2000, 111/2001, 32/2002 Odl.US: U-I-92/96-27, 3/2003 Odl.US: U-I-204/99-22,
21/2003 Odl.US: U-I-190/00-11, 44/2003 Odl.US: U-I-149/99-15, 56/2003, 92/2003
Odl.US: U-I-319/00-21, 114/2003 Odl.US: U-I-426/02, Up-546/01-21, 116/2003-UPB1,
43/2004, 68/2004 Odl.US: U-I-296/02, 83/2004 Odl.US: Up-729/03, U-I-187/04, 96/2004UPB2, 101/2005, 8/2006-UPB3, 14/2007, 32/2007-UPB4, 40/2007 Odl.US: U-I-24/04-24,
102/2007-ZSKZDČEU, 21/2008 Odl.US: U-I-96/06-13, 23/2008-ZBPP-B, 65/2008 Odl.US:
U-I-328/04-22, 68/2008, 89/2008 Odl.US: U-I-25/07-43, 77/2009, 88/2009 Odl.US: Up3871/07-26, U-I-80/09-26, 109/2009 Odl.US: U-I-46/08-20, 29/2010 Odl.US: U-I-50/0920

18, Up-260/09-17, 58/2011-ZDT-1, 91/2011, 105/2011 Odl.US: U-I-90/09-33, Up-489/0934, Up-510/09-27, 32/2012-UPB8, 36/2012 Odl.US: U-I-275/10-10, Up-1507/10-20,
55/2012 Odl.US: Up-402/12-16, U-I-86/12-1, 47/2013, v nadaljevanju – ZKP), ki strankam
postopka in drugim osebam, ki izkažejo pravni interes, dovoljujeta pregled in prepis
sodnega spisa. Z vidika pojma pravnega interesa je nujno, da je ta pojem praven in v
zadnji instanci vedno varovan v zakonu kot pravica, pravni interes ali kot pravni položaj
določenega subjekta. S tega vidika je dikcija drugega odstavka 39. člena URS, da mora
biti pravni interes »utemeljen v zakonu«, neprimerna, zato bi bilo treba to ustavno
določbo spremeniti; le na tak način bi namreč bila ta pravica varovana na ustavnopravni
ravni (Šturm et al. 2011, str. 589–590).
Dostop do informacij javnega značaja je ustavna pravica. Vendar pa je treba poudariti, da
tako kot tudi druge pravice le ni absolutna ustavna pravica, pač pa tudi tukaj obstajajo
meje, ko se začnejo varovati pravice drugih oseb in drugih legitimnih interesov. Poleg
tega drugi odstavek 39. člena URS uvaja še tako imenovani »zakonski pridržek«, ki
zakonodajalcu dopušča, da ustavno pravico limitira z zakonom. Kljub temu je sprejeto
stališče, ki se uporablja tudi v svetu, in sicer da se dostop lahko omeji le v primerih, ko so
izpolnjene naslednje tri minimalne predpostavke:
 informacija se mora nanašati na enega izmed legitimnih namenov varstva
(pravnih dobrin), ki so v zakonu izrecno našteti;
 razkritje informacije mora resno ogroziti varovano pravno dobrino (t. i. škodni
test);
 škoda mora biti večja, kot je javni interes za razkritje informacije (t. i. test
prevladujočega javnega interesa).
Z vidika prve minimalne predpostavke so omejitve te pravice dopuščene le izjemoma in
samo, kadar se ta omejitev varuje zaradi določenih legitimnih in pomembnih interesov, ki
so našteti v zakonu in so lahko zasebnopravni interesi tretjih oseb (varstvo osebnih
podatkov in varstvo poslovnih skrivnosti) bodisi javnopravnih interesov za zaščito koristi
države ali pa družbe kot celote (varstvo tajnih podatkov, državnih statistik, podatkov o
naravnih vrednotah ter varstvo sodnih, upravnih in drugih postopkov), in pa v primerih, ko
gre za interese organov, ki so zavezani za posredovanje informacij javnega značaja
(varstvo internih dokumentov in dokumentov v pripravi). Pri ureditvi teh izjem je treba biti
pozoren, da so te urejene v skladu z načelom sorazmernosti (Šturm et al., 2011, str. 608).
Z vidika načela sorazmernosti je pomembno, da se na eni strani posamezniku zagotavlja,
na drugi strani pa zakonodajalca zavezuje, da tudi takrat, kadar obstaja legitimen razlog
za poseganje ali omejevanje človekovih pravic, ne bo vanje posegal oziroma jih omejeval
bolj, kot je nujno potrebno za zaščito legitimnega cilja. Torej nobena oziroma zelo redke
človekove pravice so absolutne, praviloma je v vsako človekovo pravico mogoče poseči in
jo omejiti na ustavno dopusten način, z zakonskimi normami. So pa absolutne človekove
pravice, npr. prepoved mučenja, v katere po naši ustavi ni mogoče poseči. Za poseg v
človekovo pravico mora torej vedno obstajati legitimen razlog.
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Kadar obstaja legitimen razlog za omejevanje neke človekove pravice, jo je mogoče
omejiti le pod pogojem, da je zadoščeno načelu sorazmernosti, torej takrat, kadar sta teža
omejitve in teža varovane javne koristi sorazmerna. Tako Ustavno sodišče Republike
Slovenije tehta na eni strani težo posega ali omejitve, na drugi strani pa težo varovane
dobrine, in to mora biti sorazmerno. Sorazmernosti je zadoščeno, če so izpolnjeni trije
pogoji:
 nujnost, kjer je treba oceniti, ali je neko javno korist mogoče zavarovati brez
posega v človekovo pravico, če to ni mogoče, je potrebno ugotoviti ali je izbrani
poseg najmilejši;
 primernost, kjer je treba oceniti, ali je s tem posegom sploh mogoče zavarovati
javno korist;
 sorazmernost v ožjem pomenu besede oziroma proporcionalnost, kjer pa je
treba presoditi, ali je poseg res tisto, kar je potrebno za dosego cilja.
Z vidika druge minimalne predpostavke (škodni test) ni dovolj, da se dostop do
informacije javnega značaja zavrne z utemeljitvijo, da se vsebina nanaša na dejansko
stanje ene od določenih izjem, ampak je treba izkazati, da bi se z razkritjem te vsebine ta
varovana pravna dobrina prizadela oziroma bi posledično nastala določena škoda.
Izpostaviti je treba, da slovenski zakon predvideva škodni test v petih od dvanajstih izjem.
Za vsako od teh izjem je treba določno opredeliti vrsto škode, ki je dopustna kot razlog za
zavrnitev zahteve, in sicer pri izjemah, ki so povezane s sodnimi in upravnimi postopki ali
postopki kazenskega pregona in prekrškov; v primerih, ko so dokumenti v procesu
izdelave in se v organu o dokumentu še posvetujejo ter bi razkritje lahko povzročilo
napačno interpretacijo oziroma razumevanje vsebine dokumenta, ter v primerih, ko so bili
dokumenti notranje narave organa, za delovanje organa in bi to razkritje moralo
predstavljati motnje pri delovanju organa (Šturm et al., 2011, str. 610).
Tretja minimalna predpostavka je test prevladujočega javnega interesa. Za to
predpostavko je značilno, da dopušča izjemo od izjem; od organa se zahteva, da razkrije
zahtevano informacijo, tudi v primerih, ko se vsebina te informacije nanaša na legitimne
namene varstva in je nedvoumno, da bi z razkritjem takšne vsebine nastale škodljive
posledice. V tem primeru obstaja le pogoj, da bi koristi od razkritja takšne informacije
odtehtale škodo, ki bi nastala z razkritjem, oziroma da »je javni interes glede razkritja
močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevanih
informacij« (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ). Obstajajo pa izjeme, kjer takšnega testa ni
moč uporabiti, in sicer v primerih, ko gre za razkritje tajnih podatkov, davčnih podatkov in
podatkov o državnih statistikah (Šturm et al., 2011, str. 610). O tem testu lahko odločajo
samo organi, kot so:
 »vlada, če je zavezan organ državne uprave, državnega tožilstva ali državnega
pravobranilstva, oseba javnega prava, katere ustanovitelj je država, nosilec
javnih pooblastil ali izvajalec javne službe na državni ravni;
 vrhovno sodišče, če je zavezano sodišče;
 svet samoupravne lokalne skupnosti, če je zavezan organ samoupravne lokalne
skupnosti, oseba javnega prava, katere ustanovitelj je samoupravna lokalna
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skupnost, nosilec javnih pooblastil ali izvajalec javne službe na ravni
samoupravne lokalne skupnosti;
 organ sam, če zavezani organ ne sodi v nobeno od naštetih skupin« (Šturm,
2011, str. 610–611, ali drugi odstavek 21. člena ZDIJZ.)
3.3.3 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ)
Gantar (2003, str. 3) v prispevku »Od skrivnosti k odprtosti (nekaj razmišljanj ob zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja)« izpostavlja 200 let staro Heglovo opombo, ki
pravi, da je »bistvo države v njeni skrivnosti«. Z uveljavitvijo ZDIJZ je moč reči, da
Heglova opomba v današnjem času pomeni nekaj povsem nasprotnega, ko se načelo
demokratičnosti omenja vse pogosteje. Eno od stališč načela demokratičnosti je, da se
morajo ljudje svojih pravic in z njimi povezanih dolžnosti zavedati, da lahko to pravico
uresničujejo. Zavedanje o tem je ključnega pomena, da ta pravica ne ostane zgolj mrtva
črka na papirju (Pirc Musar et al., 2006, 2/2, str. 1). Sama uveljavitev zakona prikazuje
ravno nasprotno, ker se z zakonom omogoča odprtost države, boljša preglednost njenega
delovanja in na koncu tudi preverjanje delovanja državnih organov. To se vidi v možnosti
do dostopa informacij javnega značaja državnih organov, s katerimi razpolagajo. Brez
pridobitve takšnih informacij nadziranja demokratičnost javnih oblasti ni mogoča.
ZDIJZ je temeljni zakon, ki uresničuje pravico iz URS in drugih mednarodnih dokumentov.
Izpostaviti je treba, da sam zakon ne ustvarja neke nove pravice, ampak je z njim
opredeljen način, kako se zagotavlja izvrševanje te pravice, za katero je pomembno še
enkrat poudariti, da je bila priznana že predhodno, in sicer v URS. Za ZDIJZ pa je
pomembno, da ureja postopek pridobivanja informacij javnega značaja in njihovo
ponovno uporabo (Čebulj in Žurej, 2005, str. 92).
Od samostojnosti Republike Slovenije leta 1991 je bilo na zakonsko ureditev pravice do
dostopa informacij javnega značaja treba čakati kar dolgih 12 let. Leta 2003 je bil
vendarle sprejet in je stopil v veljavo težko pričakovani ZDIJZ. Želja po sprejetju in
uveljavitvi tega zakona se je kazala v tem, da ustavne določbe (pravice) ni bilo moč
zagotavljati. Za ZDIJZ se lahko reče, da je moderen zakon, saj je v veljavi le deset let.
Zakon je razdeljen na deset poglavij, znotraj katerih je šestinštirideset členov, ki urejajo
področje. Pri ustvarjanju zakona je zakonodajalec stremel k sodobnim ureditvam tujih
pravnih sistemov, ki so to področje že imeli urejeno, zato je naša ureditev primerljiva z
drugimi (Pličanič, et al., 2005, str. 46).
Za ZDIJZ je pomembno, da je temeljna pravica tega zakona pravica pridobiti oziroma
ponovno uporabiti tiste informacije javnega značaja, ki jih zakon taksativno ne našteva,
oziroma tiste, ki niso kot izjema naštete v 6. členu zakona. Eno glavnih načel, iz katerega
izhaja ZDIJZ, je načelo prostega dostopa, kar pomeni, da so vse informacije, ki so
označene kot javnega značaja, posamezniku prosto dostopne. Vendar pa zakon v 6. členu
navaja, da je dostopno vse, razen tisto, kar je kot relativna ali absolutna izjema
opredeljeno v tem členu, zato se prosilcu v tem primeru dostop do teh informacij zavrne.
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Za te izjeme je značilno, da jih opredeljuje druga področna zakonodaja ali pa sam ZDIJZ.
Z vidika ZDIJZ je pomembno tudi dejstvo, da URS v drugem odstavku 39. člena ožje
opredeljuje pravico, ki določa, da je do informacije upravičen tisti, ki ima v zakonu izkazan
pravni interes, medtem ko po ZDIJZ prosilcu pravnega interesa sploh ni treba izkazati.
Širša zakonska opredelitev pravice v primerjavi z ustavno opredelitvijo pravice je torej
dopustna. Nikoli, ampak res nikoli pa zakonodajalec ne sme pravice omejiti oziroma je
opredeliti nižje, kot je opredeljena v URS. Prav tako je treba poudariti, da zakon
opredeljuje tudi organe, ki so zavezanci za dajanje informacij javnega značaja. Tu se ne
govori le o državni upravi, ampak tudi o drugih nosilcih, kot so organi javne uprave,
organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava ter
tudi vsi nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Kdo so nosilci, je razvidno tudi iz
kataloga, ki ga vsako leto objavi Vlada RS. Tudi v primeru, da kakšen organ ni naveden v
tem katalogu, pa je kot zavezanec po 1. členu ZDIJZ dolžan posredovati javno
informacijo. Eno od zelo pomembnih poglavij v zakonu je peto poglavje, ki govori o
dopustnosti sodnega varstva. Zakon omogoča uveljavljanje sodnega varstva in le tako
lahko govorimo o večji odprtosti države v smislu, da lahko državljan na podlagi informacij,
ki jih pridobi od zavezancev za dajanje informacij, nadzoruje delo državnih organov ter
odkriva nepravilnosti in celo morebitna koruptivna dejanja, ki so v današnji družbi žal še
vedno prisotna (Bugarič, 2003, str. 30–33).
V primerjavi z drugimi področnimi zakoni, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja,
je za ZDIJZ ključnega pomena, da je skladno z določbo 5. člena dostop do informacij na
voljo slehernemu človeku, kar posledično pomeni, da se ne sme postavljati nikakršnih
omejitev, nobenega razlikovanja ipd. Tako je dostop na voljo pravnim osebam, fizičnim
osebam, tudi tujim državljanom in ne nazadnje tudi mladoletnim osebam, za katere pa je
vendarle treba subsidiarno upoštevati tudi predpise, ki urejajo poslovanje mladoletnih
oseb. Omeniti je treba, da zgoraj navedene značilnosti veljajo tudi za prosilce pri ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Čebulj in Žurej, 2005, str. 92).
Pred tem časom so se nekatera področja uredila z drugimi področni zakoni, s
posameznimi določbami, za kar se je ugotovilo, da niso dovolj popolne oziroma so
pomanjkljive. To se je videlo v neenotnem urejanju dostopa do informacij javnega značaja
po različnih področnih zakonih. Pomanjkljivosti so bile vidne predvsem s postopkovnega
vidika in dopustnosti pravnega sredstva (Pličanič, et al., 2005, str. 46).
Kot pravi Kovačeva (2013b), v Sloveniji obstaja velika razlika (prepad) med zakonsko
regulativo na eni in njeno implementacijo v praksi na drugi strani. Do tega prihaja zaradi
več razlogov: še vedno trajajočega postsocialističnega procesa, nedavne neoliberalne
težnje, ekonomske krize in pomanjkanja virov. Navedeno so izgovori za to, da se
predvideni in uzakonjeni postopki ne odvijajo v praksi. Prisoten je tudi velik strah pred
osebno odgovornostjo in osebnimi povezavami, ki bi se razkrile, če bi nekdo prevzel
odgovornost za slabo upravljanje. Odprta in transparentna uprava se zato obravnava kot
pomembna demokratična vrednota, ki je cenjena na abstraktni ravni, vendar pri
konkretnih izzivih pogosto ni udejanjena. Da bi se stanje izboljšalo, je potreben
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večstranski pristop, od zakonskih dopolnitev in reorganizacije uprave do ozaveščenosti
politikov, javnih delavcev in uporabnikov. Pri tem moramo najprej razumeti javno upravo
kot partnerja in mrežo znotraj družbenih podskupin. Z vidika bodoče zakonodaje bi bilo
smiselno kombinirati podroben in skoraj formalistično oblikovan sistem pravic strank v
upravnih postopkih do dostopa do spisov in oseb, ki zahtevajo informacije javnega
značaja, v enotno temeljno načelo – pravico vedeti.
3.3.4 MEDSEBOJNA POVEZANOST ZDIJZ IN ZVOP-1
Tako kot je dostop do informacij javnega značaja človekova pravica, je tudi varstvo
osebnih podatkov človekova pravica, ki je opredeljena v 38. členu URS in slehernemu
zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Gre za varstvo pravice posameznika, na katerega se
podatek nanaša, in ne gre za pravico, katere cilj ni varstvo podatkov samih, zato ustava
prepoveduje uporabo osebnih podatkov, ki ni skladna z namenom zbiranja, obdelovanja,
namenom uporabe ipd. (Čebulj in Žurej, 2005, str. 13). Kdaj pa je vendarle dopustno, da
se po 38. členu URS posega v varstvo osebnih podatkov? Avtorja navajata, da je praksa
Ustavnega sodišča takšna, da se v varstvo osebnih podatkov lahko poseže takrat, kadar
so posegi skladni z načelom sorazmernosti, ki je eno od načel 2. člena URS. Za to načelo
velja, da mora biti omejitev nujna za dosego »ustavno legitimnega cilja«, kar pomeni, da
bo poseg zaradi zagotovitve javne koristi ali varstva pravic drugih ter v sorazmerju s
pomembnostjo tega cilja, kar določa 15. člen URS. Dopustnost posega je dovoljena le v
obsegu, ki prestane strogi test sorazmernosti (Čebulj in Žurej, 2005, str. 21).
Za boljše razumevanje, kaj vse se lahko šteje oziroma obravnava kot osebni podatek, se
je treba seznaniti s 6. členom ZVOP-1, ki natančno opredeljuje posamezne pomene. Za
samo definicijo »osebni podatek« se šteje vse, kar se nanaša na posameznika, pri čemer
ni pomembna oblika, s katero se podatek posameznika izraža. Pomembno pa je, da je
posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se osebni podatek nanaša. Le
neposredna ali posredna identifikacija (npr. EMŠO ali davčna številka) pa nas pripelje do
določljive fizične osebe (Pirc Musar et al. 2006, str. 32).
Pri opredelitvi obsega osebnega podatka je treba omeniti tri izraze, in sicer osebni
podatek, posameznik in obdelava osebnih podatkov (Čebulj in Žurej, 2005, str. 30).
Zavezanec za posredovanje informacije javnega značaja lahko torej dostop zavrne, če se
informacija nanaša na izjeme, ki so navedene v 6. členu ZDIJZ. Ena teh izjem, ki jih
opredeljuje omenjeni člen in je navedena v 3. točki prvega odstavka tega člena, je
»osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov«. Varstvo osebnih podatkov je širši pojem
zasebnosti, zato je za slovensko ureditev pravice dostopa do informacij javnega značaja
zanimivo, da to pravico priznava le za osebni podatek, ne pa tudi za druge zvrsti
zasebnosti (Prepeluh, 2005, str. 293).
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Prepeluhova (2005, str. 298–290) v poglavju Varstvo osebnih podatkov opredeljuje
razmerje med ZVOP-1 in ZDIJZ. Navaja, da je ZVOP-1 specialnejši zakon, ker natančno
ureja varstvo osebnih podatkov in med drugim tudi omejuje pravice dostopa do informacij
javnega značaja. Kljub temu imata zakona skupna stičišča, pa vendarle ne nazadnje tudi
zelo pomembne razlike. Za ZVOP-1 je značilno, da se nanaša izključno na osebne
podatke, ki se nahajajo v zbirkah osebnih podatkov, za katere mora biti zakonska podlaga
ali pa odobritev posameznika, na katerega se podatki nanašajo, medtem ko se ZDIJZ
nanaša na vse dokumente, ki jih imajo zavezani organi v posesti. Namen ZDIJZ je
predvsem v tem, da se zagotavlja transparentnost delovanja javne oblasti, medtem ko je
namen ZVOP-1 ta, da varuje zasebnost posameznika, kar ne pomeni, da mu omogoča
samo dostop do njegovih podatkov, ampak posameznika ščiti tudi tako, da ti podatki ne bi
prišli v roke nepooblaščenim osebam. Ob upoštevanju navedenega se sklepa, da se na
podlagi ZDIJZ lahko zahteva katerekoli podatke, medtem ko se po ZVOP-1 lahko zahteva
zgolj in samo podatke, ki se nanašajo na posameznika.
Po Kovačevi (2013b) osebni podatki predstavljajo izjemo tudi, ko je govor o plačah in
imenovanjih javnih uslužbencev v Sloveniji. Ne glede na to so IP, upravno sodišče in
vrhovno sodišče oblikovali enotno prakso o tem, kateri osebni podatki javnih uslužbencev
so varovani in kdaj je dana prednost javnemu interesu. Varstvo občutljivih podatkov je
ena najpogostejših izjem od pravice do dostopa tudi v drugih državah, npr. na Hrvaškem
in v Srbiji.
3.3.5 RAZMERJE MED ZDIJZ IN ZUP
Svojo veljavo ZUP neposredno uveljavlja v členih od 1 do 4, ki jo opredeli predvsem po
predmetu postopka, ki se v postopku oblikuje, dopolnilno pa z organi, ki so vezani na
zakon in ga morajo upoštevati. Pri tem je treba izpostaviti, da gre za podrejeno rabo ZUP
v primeru upravnih zadev in smiselno rabo ZUP v preostalih javnopravnih razmerjih, če s
področnimi predpisi postopek ni urejen. V primerih, ko se predmet postopka opredeli po
določbah področnega zakona, ki definira materialnopravno pravico ali obveznost stranke,
je treba ZUP uporabljati subsidiarno ali podrejeno. To pa pomeni, da se ZUP v upravnih
zadevah uporablja v celoti, razen če področni zakon (akt ne sme biti nižji) posameznih
postopkovnih vprašanj zaradi posebnosti zakona ne ureja drugače. O smiselni uporabi
ZUP govorimo takrat, kadar gre za neupravno javnoupravno razmerje, če zakon, ki določa
ta razmerja, tako opredeli ali pa če s tem zakonom postopek sploh ni urejen. V teh
primerih se ZUP uporablja samo v poglavitnih načelih in pravilih, kolikor je to primerno. V
takšnih zadevah običajno odločajo izvajalci javnih služb ali neupravni državni organi
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 10).
Tabela 1 prikazuje primerjalno ponazoritev med subsidiarno in smiselno rabo ZUP.
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Tabela 1: Primerjalna ponazoritev med subsidiarno in smiselno rabo ZUP
Subsidiarna raba ZUP

Smiselna raba ZUP

VRSTA ZADEV

Upravne zadeve (določene
formalno s področnim
zakonom ali materialno po
znakih 2. člena ZUP).

Neupravne javnopravne
zadeve, če področni
zakon tako določa ali
postopka sploh ne ureja.

OBSEG VELJAVE ZUP

V celoti, razen če področni
zakon posamezno
postopkovno vprašanje
uredi drugače.

Če in kolikor je mogoče
glede na naravo stvari
(pretežno temeljna
načela).

ORGANI, KI PRETEŽNO
POSTOPAJO

Državni in občinski upravni
organi ter nosilci javnih
pooblastil.

Neupravni državni organi
in izvajalci javnih služb.

Vir: Jerovšek in Kovač, 2010, str. 21.

Postopek dostopa do informacij javnega značaja, ki ga ureja ZDIJZ, je posebni upravni
postopek.
O posebnih upravnih postopkih govorimo izključno takrat, ko je predmet odločanja
upravna zadeva oziroma upravna stvar. ZUP v 2. členu definira upravno zadevo in pravi,
da je to odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma
druge stranke na področju upravnega prava. Torej so ključnega pomena trije elementi, in
sicer da se o stvari odloča, da je predmet odločanja konkretna pravica, obveznost ali
pravna korist stranke in da konkretno odločanje sodi na področje upravnega prava, kjer
gre za javnopravno pravico, obveznost ali pravno korist. Še natančneje ZUP določa, ko
organ v neki stvari vodi upravni postopek s predpostavko, da je s predpisom določeno, ko
odloča v upravnem postopku ali ko izda upravno odločbo; v tem primeru se šteje, da gre
za upravno stvar (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 23).
Ne glede na to, kateri materialni predpis, in ne glede na to, kateri organ odloča v upravni
zadevi, je jasno, da so pravila upravnega postopka, ki jih vsebuje ZUP, po svoji naravi
splošna. Postopek, ki je drugačen od postopka po ZUP, lahko za posamezno upravno
področje predpiše le zakon, vendar le ob upoštevanju, da je to potrebno za postopanje na
takem upravnem področju in da so pravila posebnega upravnega postopka v skladu s
temeljnimi načeli splošnega upravnega postopka. Posebni upravni postopek bo praviloma
predpisal materialni zakon, s katerim država ureja pravna razmerja na določenem
upravnem področju. Dejstvo pa je, da ZUP kljub določbi, da lahko le poseben zakon
predpiše drugačen postopek, vsebuje več določb, ki glede posameznih vprašanj
napotujejo na uporabo posebnih predpisov in na podrejeno rabo pravil splošnega
upravnega postopka (Androjna in Kerševan, 2006, str. 33–34).
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Tako tudi določba 15. člena ZDIJZ napotuje na uporabo določb ZUP za vsa vprašanja
postopka, ki niso urjena s tem zakonom. Govorimo o t. i. subsidiarni uporabi ZUP, ki je
urejena v 3. členu ZUP.
Natančneje dikcija drugega odstavka 3. člena ZUP določa, da se na upravnih področjih, za
katera je predpisan posebni upravni postopek, postopa po določbah posebnega zakona,
po določbah ZUP pa se postopa v vseh ostalih vprašanjih, ki niso urejena s posebnim
zakonom. Tako naj bi posebni upravni postopki drugače urejali samo posamezna
vprašanja upravnega postopka, in ne celotnih procesnih institutov. Upoštevajoč navedeno,
pomeni, da so posebni upravni postopki praviloma kratki oziroma sestavljeni le iz
nekaterih procesnih določb, ki jih ureja materialni predpis. Obstajajo pa tudi posebni
upravni postopki, ki zaradi specifike področja zahtevajo dodatno procesno ureditev in jim
zato pravimo pravi posebni postopki. Zatorej lahko rečemo, da je splošni upravni postopek
v razmerju do posebnega upravnega postopka v subsidiarnem položaju, kar pomeni, kot
sem že navedel, da se v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnih upravnim postopkom,
uporabijo pravila splošnega upravnega postopka (Jerovšek et al., 2004, str. 46–47).
Kako naj postopa organ (npr. upravna enota), kadar ugotovi, da je prosilec za dostop do
informacij javnega značaja dejansko tudi stranka določenega upravnega postopka? To
vprašanje je bilo podano v okviru Upravne svetovalnice Fakultete za upravo. V okviru
postopka dostopa do informacij javnega značaja so relevantna tako določila ZUP kot tudi
ZDIJZ. Postopek urejajo določbe ZDIJZ, subsidiarno pa se na podlagi pisne zahteve
uporabljajo tudi določbe ZUP, na kar napotuje tudi drugi odstavek 15. člena ZDIJZ. Glede
na bistvo določb ZDIJZ in ZUP, ko je v povezavi s pisno zahtevo prosilca, je pomembno
določilo 7. člena ZUP, ki govori o pravici strank in varstvu javnih koristi. Na podlagi te
določbe mora uradna oseba, ki odloča o zahtevku, stranko opozoriti na dejansko stanje in
da ima podlago za uveljavitev pravice. Ob tem je treba omeniti, da imajo stranke
postopka skladno s prvim odstavkom 82. člena ZUP pravico pregledovati dokumente in jih
tudi preslikavati. Vendar je po tej določbi ZUP ta pravica namenjena zgolj strankam, ki
izkažejo pravni interes. Na drugi strani pa ZDIJZ ureja pravico vsakogar, da dostopa do
tistih dokumentov, ki imajo status javnega značaja (ni nujno, da so to vsi dokumenti v
spisu). Kot vidimo, gre torej za različni pravni podlagi in za urejanje dveh različnih pravic.
Ena pravica je pravica vsakogar, ki izhaja iz 39. člena URS, druga pravica pa zgolj pravica
strank oziroma drugih upravičencev, ki izkažejo pravni interes, in izhaja iz 22. člena URS.
Upoštevajoč tretji odstavek 7. člena ZUP, mora organ, ko odloča o pravicah, obveznostih
in pravnih koristih, nasproti njim uporabljati tiste predpise, ki so zanje ugodnejši, če se z
njimi doseže namen predpisa. Tako si je treba ZUP v primerjavi z ZDIJZ – v primeru da je
prosilec tudi stranka določenega postopka – razlagati kot predpis, ki je za stranko
ugodnejši. Kljub temu da ZDIJZ vsebuje izjeme, na podlagi katerih se lahko zavrne dostop
do določenih dokumentov, imajo prosilci, ki so hkrati stranke, po ZUP do dokumentov
privilegiran dostop (FU, 2009).
Procesna ureditev pravice do dostopa do informacij javnega značaja po ZUP ima velik
pomen. Nesporno dejstvo je, da se ZUP subsidiarno uporablja v delih, ko ZDIJZ
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posameznih vprašanj ne ureja oziroma jih ne ureja drugače kot ZUP. Seveda obstajajo
specifike, ko ZDIJZ vprašanja ureja drugače. Eno od vprašanj, ki ni urejeno po ZDIJZ, je
pa po ZUP, če javnosti podatkov ne določa poseben zakon, je vprašanje stranskih
udeležencev v postopku. Tako se raba ZUP kaže kot koristna, saj pokriva vse relevantne
postopkovne vidike, seveda ob predpostavki, da so zavezanci s temi pravili seznanjeni in
jih posledično pri odločanju tudi uporabljajo. Je pa nesmiselno, da se neko procesno
vprašanje, ki je že urejeno v ZUP, ponovi še v ZDIJZ, kot npr. postopek z nepopolno vlogo
(Kovač, 2013a, str. 17–18).
Kovačeva (2013b) navaja, da v Sloveniji najbolj temeljna pravica (pravica do dostopa do
informacij v individualnih upravnih zadevah) ni eksplicitno urejena v ustavi, prav tako ni
uzakonjena kot pravno načelo, z izjemo ureditve splošne pravice do dostopa, ki temelji na
pravnem interesu v skladu z 39. členom URS in ZDIJZ. Pogosto je zmotna domneva, da je
pravica do zahteve določena v 82. členu ZUP, ko ima stranka nedvomen interes – le
operativno tehnično pravico. Vendar je glede na prakso ustavnega sodišča pravica do
vpogleda obravnavana kot komponenta učinkovite zakonske zaščite ali obramba proti
oblasti. V nasprotnem bi to predstavljalo kršitev načela »kontradiktornosti«. To zadnje je
ključni element demokratičnosti v kateri koli javni zadevi, tudi če obstajajo posebne
avtonomne ureditve ali če zavezanci niso vladne službe (kot npr. sodišče). Takšna pravica
je tudi odraz osebnega dostojanstva, ki se na splošno in neposredno nanaša na ustavno
pravico »pravica do uporabe lastnega jezika« in ki se nanaša tudi na invalidne osebe. Na
tem temelju je ustavno sodišče presodilo, da je zaradi odprave diskriminacije invalidnih
oseb treba dopolniti vso procesno zakonodajo. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
(Uradni list RS, št. 94/2010, v nadaljevanju – ZIMI), je stopil v veljavo leta 2010. Ta
zakon slepim osebam zagotavlja najprimernejši način komuniciranja pred vsemi sodišči,
upravnimi organi in ponudniki javnih služb. Pomembno dejstvo je, da pravica do
informacije ni absolutna; tako ZUP kot ZDIJZ predvidevata nekatere izjeme, prav tako
izjeme določajo nekateri področni predpisi. Vendar morajo biti izjeme interpretirane ozko.
Dve takšni izjemi določa ZUP, ki se uporabljata v vseh zadevah. Prva temelji na varstvu
javnega interesa in se nanaša na dokumente, ki vsebujejo zaupne podatke – takšnega
dokumenta ni mogoče prepisati ali kopirati. Druga izjema se nanaša na postopke v teku; v
tem primeru obstajata dve vrsti dokumentov, ki niso dostopni niti strankam postopka:
zapisnik o posvetovanju in odločanju ter osnutek odločbe. Odločitev ustavnega sodišča
(Up-220/05) navaja, da ima pravica do informacije ali dostop določene omejitve, ki
morajo biti razumljene celo restriktivnejše kot glede na prakso Evropskega sodišča za
človekove pravice in se nanašajo le na način dostopanja do informacij, in ne na dejansko
seznanitev z relevantnim procesnim gradivom. Dostop je zavrnjen le za majhno število
podatkov, ki na odločitev nimajo vpliva. V tem kontekstu je vrhovno sodišče odločilo, da je
dostop do vsebine vloge in izdelava duplikata dokumentacije dovoljen že po ZUP-u; v
pritožbenem postopku sodišče ni zavezano, da upravni spis izroči tožniku (X Ips
1674/2006). Celo več, Vrhovno sodišče (I Up 251/2002) je poudarilo, da je nadzor nad
zakonitostjo dela upravnih organov omejen na vprašanje, ali tožnik, ki je v sorodstvu s
stranko v postopku, lahko dostopa do upravnega spisa, če obstaja podlaga za odločitev,
da lahko tožnik kot mladoleten tudi sodeluje v postopku kot stranka. Pogosto je tudi
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vprašanje, kako naj ravna organ, ko želi stranka dostopati do dokumentov v primeru, ko
je zadeva že zaključena in se že nahaja v arhivu, glede na to, da ZUP ne določa, do kdaj
se takšna pravica uporabi, ali če je organ uvedel omejitve z notranjim pravilnikom glede
dokumentacije. Velja obratno: če ZUP ne določa drugače in če ima posameznik status
stranke v postopku ali je izkazal pravni interes, takšna pravica časovno ni omejena.
Omejena je lahko samo s posebnim področnim predpisom, ki je nad ZUP, če je to v
posameznem primeru sorazmerno glede na varstvo pravic drugih oseb (npr. dostop
posvojenca je časovno omejen le na nekaj let po posvojitvi ali do njegove polnoletnosti).
V odnosu do pravnih sredstev ZUP posebej zagotavlja, da imajo upravičene osebe takšno
pravico tudi po zaključku postopka (npr. obnova postopka v treh letih, določba 260. člena
ZUP). Listine, ki se nanašajo na postopek, so hranjene trajno zaradi zunanjih pravnih
posledic upravne odločitve. Notranja pravila organa, ki se tičejo npr. shranjevanja, se
lahko nanašajo le na zadeve, ki niso posebej navedene v ZUP (organi ne smejo delovati v
nasprotju s tem predpisom ali mimo predpisa). Na splošno je opaziti trend, da se odločitve
IP vse manj izpodbijajo na upravnem sodišču: 16 % v letu 2009, 15 % v letu 2010 in 13
% v letu 2011, čeprav je število pritožb v teh letih naraščalo. Leta 2009 in 2010 je bila
večina tožb na sodiščih zavrnjenih (12 leta 2009 in 16 leta 2010), leta 2011 je bilo 17
tožbam ugodeno, 14 pa je bilo zavrnjenih. Povzeto to predstavlja cca. 52 % potrjenih
odločitev IP v letih 2009–2011 (2009: 70 %, 2010: 52 %, 2011: 39 %). Ustaljena praksa
je posledica višje stopnje ozaveščenosti strank, da delujejo v skladu s svojimi interesi.
3.3.6 UREDBA O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA
Istega leta, kot je bil sprejet in je stopil v veljavo ZDIJZ, je bila na tem področju sprejeta
in je začela veljati še Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 115/2003). Leto kasneje je začela veljati še Uredba o višini stroškov posredovanja
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/2004). Leta 2005 je začela veljati
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
76/2005, 119/2007, 95/2011, v nadaljevanju – uredba), ki je nadomestila obe zgoraj
navedeni uredbi. Za uredbe je značilno, da so podzakonski predpisi in da mora biti za
njihov sprejem vedno zakonska podlaga. Slovenska zakonodaja določa, da uredbe
sprejema Vlada RS oziroma ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerega se uredba
nanaša.
Podlaga za sprejetje uredbe je v 11. členu ZDIJZ, ki med drugim določa, da je Vlada tista,
ki podrobneje predpiše, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave,
način priprave objave kataloga informacij javnega značaja, vrste informacij in način
posredovanja informacij javnega značaja v svetovni splet. Poleg tega člena pa so podlage
za sprejetje uredbe še v petem odstavku 25. člena, 35. členu in drugem odstavku 37.
člena ZDIJZ, ki Vladi nalagajo, da podrobneje predpiše način posredovanja informacij
javnega značaja, okvirni stroškovnik, na podlagi katerega organ določi svoj stroškovnik,
podrobnejša merila in pogoje za določitev cene ter vsebino letnega poročila o izvajanju
ZDIJZ.
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Pri uredbi je treba izpostaviti, da so se z njeno uveljavitvijo v pravni red Republike
Slovenije prenesle tudi direktive Evropske skupnosti: Direktiva 2003/4/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o javnem dostopu do okoljskih informacij in
razveljavitvi direktive 90/313/EGS in direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (drugi
odstavek 1. člena uredbe).
Predmet uredbe je, da določa natančno vsebino kataloga informacij javnega značaja ter
način in kriterije za določitev podatkov iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, določa
vrste informacij javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet, opredeljuje način
posredovanja informacij javnega značaja, ureja druga vprašanja v zvezi s posredovanjem
informacij javnega značaja, določa cene in druge pogoje ponovne uporabe informacij
javnega značaja ter določa vsebino letnih poročil organov.
Čebulj (2005, str. 315–316) opozarja na omejitve, ki jih ZDIJZ ne omogoča, jih pa
omogoča uredba. Ena od teh omejitev je urejena v četrtem poglavju uredbe, kjer se
opredeljuje vrste informacij javnega značaja, ki se posredujejo v splet. ZDIJZ določa
obvezno objavo prečiščenih besedil predpisov. Iz določbe 7. člena uredbe je razvidno, da
je torej brez podlage obveznost objave neuradnih prečiščenih besedil, za katera ne
obstajajo uradna prečiščena besedila. V tem delu je treba izpostaviti, da so določbe
uredbe šle še dlje, saj peti odstavek 8. člena uredbe določa: »Organi skupaj z objavo
neuradnih prečiščenih besedil predpisov iz tega člena obvezno in kot pogoj za dostop do
besedila navedejo opozorilo, da gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki predstavlja zgolj
informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako
drugače.« S tega vidika je omejitev, ki jo določa uredba, sicer za organe ugodnejša, je pa
kljub temu v nasprotju s cilji, ki jih je imel zakonodajalec pri sprejetju ZDIJZ. Avtor med
drugim omenja, da »če kdo ve, kakšno je uradno prečiščeno besedilo, bi to morali biti
predvsem organi, ki so predlagali predpis«. Z vidika načela demokratičnosti ni prav, da se
ta naloga prepušča tistim, ki želijo predpise uporabljati, sami pa niti za neuradno
prečiščeno besedilo ne odgovarjajo. Ena od ugotovitev je tudi, da morajo biti predpisi kot
tudi predlogi predpisov v celoti javni in da ne sme biti razlogov za predmet izjem, enako
velja tudi za druge dokumente, če imajo enako funkcijo.
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4

RAZISKAVA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA V SODSTVU

Slovenska ustavna ureditev sodstvo opredeljuje kot samostojno neodvisno vejo oblasti.
Poslanstvo slovenskega sodstva temelji na nepristranskosti in neodvisnem sojenju brez
nepotrebnega odlašanja z namenom, da se ohrani vladavina prava in pravne države ter
varstva pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja URS. Za dosego tega cilja sodstvo deluje kot
neodvisen, nepristranski, odgovoren, pošten državni aparat. Sodstvo mora zagotavljati
kakovostne storitve za stranke v sodnih postopkih kot temeljne vrednote svojega dela
(VSRS, 2013, str. 3).
URS v 126. členu določa, da je temeljni zakon tisti, ki opredeljuje sodstvo in določa
njegove pristojnosti. Natančnejša ureditev sodstva je torej urejena s krovnim zakonom, in
sicer z Zakonom o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999,
45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C,
73/2004, 23/2005-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 49/2006-ZVPSBNO, 127/2006,
27/2007-UPB3, 67/2007, 94/2007-UPB4, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07,
31/2008 Skl.US: U-I-304/07-11, 45/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.),
96/2009, 86/2010-ZJNepS, 33/2011, 75/2012-ZSPDSLS-A, 63/2013, v nadaljevanju – ZS).
Kot je razvidno že iz datuma veljavnosti ZS, je v letu 1994 prišlo do sprejetja novega
temeljnega zakona, ki pa je med drugim prinesel tudi reorganizacijo sodišč, ki so bila do
takrat opredeljena drugače. Trenutno veljavna zakonodaja opredeljuje sodišča po okrajih,
okrožjih, višjih sodiščih, na koncu pa je še Vrhovno sodišče, opredeljeno kot najvišje
sodišče v državi. Poleg rednih sodišč imamo še specializirana sodišča, kot sta Delovno in
socialno sodišče ter Upravno sodišče Republike Slovenije.
Sistem in organizacija sodišč sta urejena na podlagi ZS. To opredeljuje tretje poglavje ZS
od 114. do 117. člena. Za področje sodnih okrajev imamo 44. okrajnih sodišč, za področje
sodnih okrožij imamo 11 okrožnih sodišč. Kot pritožbena sodišča (t. i. višja sodišča)
imamo v Sloveniji štiri sodišča, ki so pristojna glede na okrožje, v katero spada sodišče.
Kot najvišje sodišče slovenska pravna ureditev opredeljuje Vrhovno sodišče Republike
Slovenije. 127. člen URS opredeljuje Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi,
katerega pristojnosti so odločati o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravljanje
drugih zadev, ki jih določa zakon.

4.1 USTAVNE KATEGORIJE PRI DOSTOPU DO SODNIH SPISOV
Sodišča pri svojem delu ustvarjajo sodne spise, katerih vsebine so različni dokumenti, ki
jih vlagajo stranke, in seveda tudi dokumenti, ki jih pri svojem delu ustvarjajo sodišča. Z
vidika ureditve dostopa javnosti do sodnih spisov je treba izhajati iz razmerja med tremi
temeljnimi ustavnimi kategorijami, in sicer neodvisnostjo in nepristranskostjo sojenja (23.
člen URS), javnostjo sojenja (24. člen URS) in pravico, ki jo ureja (drugi odstavek 39.
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člena URS), tj. pravico dostopa javnosti do informacij javnega značaja (Curk, 2010, str.
6).
4.1.1 NEODVISNOST IN NEPRISTRANSKOST SOJENJA
Kot določa 23. člen URS, ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno nepristransko in z
zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih,
vnaprej določenih z zakonom in Sodnim redom.
Ustavno sodišče ima na tem področju izoblikovano stališče, da gre pri neodvisnosti sojenja
(sodnika) po eni strani za načelo, na podlagi katerega je sodnik pri svojem odločanju
vezan le na ustavo in zakon. Kot vir ogrožanja sodniške neodvisnosti je tukaj možno
opredeliti karkoli oziroma kogarkoli, med drugim tudi stranke postopka, sredstva javnega
obveščanja, javnost, civilno družbo, različne skupine pritiska in celo sodstvo samo. Z
drugega vidika pa je načelo neodvisnosti sojenja (sodnika) videno pri delitvi oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti, kot določa drugi odstavek 3. člena URS.
Ustavno sodišče meni, da je poleg individualne neodvisnosti sodnikov treba zagotoviti tudi
neodvisnost sodstva kot celote. Tukaj je predvsem relevantno vprašanje v zvezi z
možnostjo sodelovanja sodstva pri odločanju o določitvi sredstev za poslovanje sodišč, pri
sprejemanju odločitev v zvezi s sodnim osebjem kot pomožnim osebjem, ki temelji na
tehnični opremljenosti sodišč in vzdrževanju sodnih stavb ter odločanju o odgovornosti
svojih članov. Neodvisnost mora biti zagotovljena tudi v razmerju do kolegov, torej
sosodnikov in nadrejenih (Galič, 2011, str. 368 in 369).
Instituta nepristranskost in neodvisnost sodišča sta med seboj povezana. Neodvisnost
sodnikov je predpogoj za njihovo nepristranskost v konkretnih sodnih postopkih. Z
nepristranskostjo se povečata kredibilnost sodstva in zaupanje javnosti v delo sodstva,
ugotavlja ustavno sodišče. Pri uresničevanju pravice nepristranskega sojenja ni
pomembno zgolj to, da je nepristranskost dejansko zagotovljena, ampak mora biti to
vidno tudi navzven. Ključno je, da sodišče pri postopanju v konkretni zadevi ustvarja
nepristranskost, ki je vidna tudi navzven. V nasprotnem primeru je kaj hitro lahko
ogroženo zaupanje javnosti kot tudi strank v nepristranskost sojenja v konkretnih zadevah
(Galič, 2011, str. 372).
Med pravico do sodnega varstva štejemo tudi pravico do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja. Ta pravica slehernemu, ki nastopa kot stranka v sodnem postopku, zagotavlja,
da bo lahko v razumnem času uveljavljal svoje pravice. Razumni rok je bistvenega
pomena, ker v nasprotnem primeru prepozno sodno varstvo lahko izniči njegove učinke.
Ustavno sodišče je v svoji odločitvi (OdlUS XII, 93, U-I-60/03, Ur. l. 131/03) zavzelo
stališče, da če sodno varstvo pride prepozno, je prizadeta oseba v enakem položaju kot
tedaj, ko sodnega varstva sploh nima. Ustavno sodišče se v teh primerih sklicuje na
prakso EKČP, ki državam podpisnicam te konvencije nalaga, da svoje pravne sisteme
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organizirajo tako, da sodišča lahko izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 6. člena EKČP
(Galič, 2011, str. 380).
4.1.2 JAVNOST SOJENJA
Že dolgo je znano, da mora biti delo sodišč javno. V primerjavi s transparentnostjo drugih
državnih organov se je, zgodovinsko gledano, zahteva po javnosti in odprtosti delovanja
sodstva pojavila mnogo prej. Razlog je viden v javnosti sojenja kot funkciji uresničevanja
človekove pravice do poštenega sojenja, ki gre vsaki stranki v postopku. Javnost sojenja
kot ustavna kategorija je zagotovljena v 24. členu URS ter obsega javnost sodnih
obravnav in javno izrekanje sodb. S to pravico se posameznika varuje pred tajnim
izvrševanjem sodne funkcije, zagotavlja nadzor nad delovanjem sodišč in med drugim
krepi zaupanje javnosti v delo sodišč (Prepeluh, 2005, str. 346).
Zagotavljanje ustavne pravice »javnost sojenja« je urejeno s postopkovno zakonodajo.
Kazenskopravno področje to ureja v 128. členu ZKP, področje pravdnega prava je urejeno
v 150. členu ZPP, na področju upravnega prava je to urejeno v Zakonu o upravnem sporu
(Uradni list RS, št. 105/2006, 26/2007, Skl. US: U-I-69/07-9, 122/2007 Skl.US: U-I264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/2008 Odl.US:
U-I-69/07-36, 54/2009 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/2009 Odl.US: U-I147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9, 62/2010, 14/2011 Skl.US: UI-55/09-8, Up-257/09-10, 93/2011 Odl.US: U-I-16/10-10, Up-103/10-12, 98/2011 Odl.US:
U-I-181/09-15, Up-860/09-14, Up-222/10-14, 109/2012, v nadaljevanju – ZUS). Ta
pravica je zagotovljena tudi z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003,
37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011, v
nadaljevanju – ZZK-1), Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/1994, 91/2005,
111/2005 Odl.US: U-I-212-03-14, 114/2005-UPB1, 42/2006-ZGD-1 (60/2006 popr.),
33/2007, 54/2007-UPB2, 65/2008, 49/2009, 82/2013-ZGD-1H, v nadaljevanju – ZSReg),
ZS in Sodnim redom (Uradni list RS, št. 17/1995, 35/1998, 91/1998, 45/1999 Skl.US: U-I144/95, 22/2000, 113/2000, 62/2001, 88/2001, 102/2001, 22/2002, 3/2003 Odl.US: U-I204/99-22, 15/2003, 75/2004, 138/2004, 74/2005, 5/2007, 82/2007, 16/2008, 93/2008,
110/2008, 117/2008, 119/2008 Skl.US: U-I-317/05-9, 22/2010, 48/2011), v nekaterih
delih pa tudi z Zakonom o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/2008, 86/2009 Skl.US: UI-207/09-5, Up-996/09-5, 97/2010, 29/2013 Skl.US: U-I-41/13-8, 63/2013, v nadaljevanju
– ZST-1). Zgoraj navedeni členi postopkovne zakonodaje od prosilca, ki želi pregledati
sodni spis, zahteva, da izkaže pravni interes (v kazenskih postopkih), ko gre za civilne in
ostale postopke, pa upravičeno korist. Za dostop do informacij, vezanih na posamezno
sojenje oziroma sodne postopke, se ob smiselni uporabi zgoraj navedenih pravnih virov
uporabljajo določbe postopkovne zakonodaje ter ZS in Sodnega reda. Pri dostopu do
javnih knjig je to urejeno s področno zakonodajo o zemljiški knjigi oziroma sodnem
registru, za dostop do zadev sodne uprave in ostala področja, ki niso urejena z drugo
zakonodajo, pa se uporablja določbe ZDIJZ (VSRS, 2010).
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Za javnost sojenja je pomembno, da obsega javnost sodnih obravnav in seveda tudi javno
izrekanje sodb. Za obe pravici je pomembno, da sta namenjeni uresničevanju pravice do
poštenega sojenja, ki je varovana tudi po 6. členu EKČP, ki določa »vsakdo ima pravico,
da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper
njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z
zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta
lahko izločena s sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne
varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje
zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih
okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.« Ob upoštevanju navedenega
bi pravico do javnosti sojenja ustavodajalec lahko vključil tudi v besedilo 23. člena URS, ki
kot človekovo pravico določa pravico do sodnega varstva. Za pravico javnosti do sojenja
je treba izpostaviti, da ne gre za absolutno pravico. To nakazuje tudi zadnji stavek 24.
člena URS, ki določa, da izjeme določa zakon. Ta zakonski pridržek pooblašča
zakonodajalca, da določi izjeme, torej primere in pogoje, ko je dopuščeno izključiti
javnost. Vendar pa je v tem primeru treba izpostaviti, da tak zakonski pridržek zahteva
tretji odstavek 15. člena URS, po katerem so človekove pravice in temeljne svoboščine
omejene samo s pravicami drugih in pa »v primerih, ki jih določa ta ustava«. Torej z
zakonom se sme ustavno določeno pravico omejiti – razen kadar je nujno zaradi
varovanja pravic drugih – le takrat, kadar je v URS to izrecno predvideno. Za omejitve
pravic do javnosti sojenja je pomembno, da se te lahko pojavijo v obliki omejitve zaradi
javne koristi in kot omejitve zaradi varstva strank ali drugih udeležencev v postopku.
Treba je izpostaviti, da omejitev javnosti nikoli ne velja za razglasitev izreka sodne
odločbe. To pomeni, da se v primerih, ko se izrek sodbe razglasi, vsakič prebere javno,
tudi če se javnost pri branju razlogov sodbe delno ali v celoti izključi (Čebulj, 2011, str.
270–273).
Pravica do javnosti sojenja daje sodiščem večjo mero nedotakljivosti in nejavnosti
njihovega dela, ki je utemeljeno z ustavno pravico do neodvisnega in nepristranskega
sojenja. Za razliko od nekaterih drugih držav (npr. Nemčija je izključila sodstvo) slovenska
zakonodaja na področju dostopa do informacij javnega značaja za sodišča ne predvideva
nobenih posebnosti. Res pa je, da ZDIJZ varuje določene sodne postopke in zanje
predvideva posebno izjemo, in sicer lahko sodišča zavrnejo dostop do informacij javnega
značaja, če gre za podatke, ki so pridobljeni ali sestavljeni zaradi pravdnega, nepravdnega
ali drugega sodnega postopka in bi njihovo razkritje lahko škodilo nadaljevanju postopka.
Ravno tako so varovani tudi vsi podatki, ki so pridobljeni ali sestavljeni zaradi kazenskega
pregona ali v zvezi z njim ali zaradi postopka s prekrški, če bi njihovo razkritje lahko
škodilo sami izvedbi postopka (Prepeluh, 2005, str. 347).
Upoštevajoč navedeno, se zahteva za dostop do informacij javnega značaja lahko zavrne
le, če bi z razkritjem podatkov škodovali izvedbi kateregakoli sodnega postopka. Ker
ZDIJZ edino upoštevanja vredno škodno posledico navezuje na izvedbo sodnega
postopka, lahko sklepamo, da po samem zaključku sodnega postopka ni več ovire za
razkritje podatkov. V tem primeru bi morali biti javnosti načeloma dostopni vsi dokumenti
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iz postopka. Res pa je, da je takšna razlaga v nasprotju z nekaterimi določbami obstoječih
procesnih predpisov, na primer določbami o tajnosti zapisnika o posvetovanju in
glasovanju ali določbami, ki izrecno omejujejo pravice do pregleda in prepisa sodnega
spisa samo na stranke ter osebe z vnaprej izkazanim pravnim interesom.
Kljub temu se tukaj porajajo težko rešljivi konflikti, in sicer ZDIJZ v odnosu do procesnih
predpisov. ZDIJZ predstavlja splošnejši, a kasnejši zakon v primerjavi s procesnimi
predpisi. Mnenje Prepeluhove je, da mora, če obstaja izrecna zapoved tajnosti oziroma
prepoved javnosti v specialnejšem zakonu, takšna specialna določba prevladati. Po splošni
teoriji prava velja, da je v primeru neskladnosti, različnosti (diskrepance) med specialnim
predpisom (lex specialis) in novejšim predpisom (lex posterior) rešitev odvisna od tega,
kaj je bil namen zakonodajalca, ko je sprejemal novejši predpis. V pripravljalnih
dokumentih zakonodajalca ni nikjer razvidno, da je imel zakonodajalec namen spreminjati
eksplicitne določbe obstoječih predpisov; kvečjemu naj bi ta določil javnost vsega, kar od
dostopa javnosti ni izrecno izvzeto. Ob dejstvu, da je zakonodajalec za sodne postopke
predvidel dve izjemi, je moč sklepati, da je bil namen zakonodajalca ohraniti obstoječo
procesno zakonodajo (Prepeluh, 2005, str. 347).
Da pri sojenju ne bi prišlo do tajnega izvrševanja sodne funkcije, je cilj javnosti sojenja,
da se posameznika pred tem zavaruje in s tem zagotovi, da ne pride do spremembe
sodnih odločb, razen v primerih, ko je to z zakonom dopuščeno. Sodišče je edini organ, ki
lahko odloča o zadevah iz sodnih pristojnostih; noben drug organ izvršilne oblasti ne more
sprejeti odločitve, s katero bi se razveljavila sodna odločba. Sodnik pri procesu sojenja
nikakor ne sme pasti pod vpliv drugih; odločati mora brez posrednih in neposrednih
omejitev, groženj in vmešavanja kogarkoli v njegove odločitve. To pa pomeni, da to
načelo omogoča dosledno izpeljavo delitve oblasti, ki jo določa URS. Iz tega sledi, da je za
načelo javnosti sojenja mogoče reči, da stremi k istemu cilju kot ZDIJZ (Zalar, 2003, str.
17).
Ne glede na to, da je javnost sodnih obravnav in izrekanja sodb na ravni ustavne norme,
pa je žal naša procesna zakonodaja pri dostopu do javnosti sodnih spisov še vedno preveč
restriktivna. Dejansko vsi procesni predpisi pravico do pregleda in prepisa sodnega spisa
omogočajo zgolj strankam v postopku in tistim osebam, ki izkažejo pravni interes. Čeprav
ZDIJZ kot lex generalis jasnih norm procesnih predpisov v ničemer ne spreminja, pa bi
bilo vendarle treba razmisliti tudi v tej smeri. Neskladnost se pojavi v luči načela javnosti
sojenja, ki naj bi javnosti omogočilo nadzor nad delom sodišč in prek tega nadzora pravno
varnost posameznikov, saj je za tajne sodne postopke značilno, da so nedemokratični.
Nadalje Prepeluhova (2005, str. 351–353) izpostavlja, da ameriška sodna praksa
poudarja, da »javnost de facto kontrole ne more izvrševati oziroma je ne more izvrševati
učinkovito, če nima vpogleda v pisne vloge in zapiske, ki jih je sodišče prejelo ali sestavilo
v določenem postopku«. Meni, da bi bilo treba domačo procesno zakonodajo reformirati in
pri tem upoštevati spoznanja ameriške judikature, s čimer bi gradiva in dokazi javnosti
postali bolj dostopni, še zlasti tisti dokumenti, na katere sodišče opira svoje odločitve. Naši
postopkovni predpisi dostopa do dokazov jasno ne omenjajo, ampak dokaze pojmujejo
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kot del spisa, do katerega pa imajo dostop le stranke postopka in osebe, ki izkažejo pravni
interes. Prepeluhova ugotavlja, da gre v tem kontekstu pritrditi logiki ameriških sodišč, ki
glede dostopnosti dokazov v sodnih postopkih domnevajo, da ima javnost pravico do
kateregakoli fotokopiranega predmeta, ki je bil predstavljen kot dokaz na javni obravnavi
in ga je moč ponovno uporabiti, ne da bi se s tem povzročila škoda dokaznemu materialu.
Jasno je, da določeno gradivo, ko je predloženo sodišču kot dokaz, postane del sodnega
spisa, za katerega se pojmuje, da je javno dostopen. Nadalje Prepeluhova meni, da je
glede na razmišljanja moč ugotoviti, da se slovenski javnosti načeloma ne bi smelo odreči
dostopa do zapisnikov javnih obravnav ali sej. Javnost zapisnikov bi morala postati tudi
praksa za seje drugostopenjskih sodišč in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Splošna
dostopnost zapisnikov z javnih sej bi moralo veljati za vse vrste zapisnikov, ne glede na
njihovo obliko, pri čemer je treba izpostaviti, da bi sodišča kljub temu lahko v posameznih
primerih odločila drugače, če bi to narekovalo varstvo drugih interesov, na primer
interesov, zaradi katerih je mogoče javnost izključiti (Prepeluh, 2005, str. 351–353).

4.2 PRAVICA DOSTOPA JAVNOSTI DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V SODSTVU
Kot izhaja iz poročila z naslovom »Report on Access to Judicial Information – Poročilo o
dostopu do sodnih informacij«, ki ga je marca 2009 izdal (Open Society Justice Initiative),
je dostop do sodnih spisov in podatkov o sodstvu sicer pomemben, a pogosto prezrt vidik
preglednosti in dostopa do informacij. Medtem ko se precej zakonodaje in strokovne
literature osredotoča na spodbujanje dostopa do informacij ter dostopa do evidenc v zvezi
z izvršilnimi funkcijami države, je bilo veliko manj narejenega za zagotavljanje ali celo za
ocenjevanje dostopa do sodnih informacij. V dopolnitvah poročila o dostopu do sodnih
informacij v latinskoameriških državah iz leta 2007, ki ga je izdelalo The Due Process of
Law Foundation, je bil narejen prvi korak k razvoju dialoga o dostopu do sodnih
informacij, in sicer s povzemanjem ključnih načel in zagotavljanjem pregleda nad
trenutnim stanjem dostopa do sodnih informacij v mešanici držav po svetu. Glede na
obseg tega opravila in značilnih težav pri raziskovanju področja, o katerem je bilo malo
napisanega in h kateremu se je zgodovinsko pristopalo na lokalni ravni, namen poročila ni
izčrpnost. Številne države članice so sprejele nacionalne zakonodaje o dostopu do
informacij, tako da v večini primerov velja, da so sodišča prepuščena sama sebi pri
ustvarjanju lastne politike, pravil in prakse glede dostopa do sodnih spisov in informacij o
sodstvu ter da so pogosto brez usmeritev zakonodajalca.
Za ponazoritev to poročilo vsebuje primerjavo 15 izbranih držav z različnih geografskih
območij. Med njimi ni Slovenije, sta pa iz kroga bivše Jugoslavije Hrvaška ter Bosna in
Hercegovina. Poleg primerjave so v poročilu izpostavljene tri kategorije podatkov, ki so
pomembne za preglednost pravosodja. Ključna in najpomembnejša je kategorija
»sojenja« (delo sodišč). V to kategorijo spadajo prepisi, vloženi dokumenti pri sodiščih,
sojenja, posnetki, mnenja, evidence, vključno s prepisi, dokumenti. Ti podatki se naprej
delijo glede na vrsto postopka. Za to kategorijo je pomembno, da je generalno najlažje
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dostopna javnosti in izpostavljena kot glava kategorija v tem poročilu. V drugo kategorijo
spadajo informacije administrativne narave. Sem spadajo proračun sodišča, kadrovske
informacije, različne pogodbe med sodišči in tretjimi osebami (npr. vzdrževanje prostorov,
pisarniški material ipd.) Odločitve, ali naj bo neka informacija na voljo javnosti, so
pogostokrat sprejete ad hoc. Tretja kategorija pa zajema podatke sodnikov, kot so plače,
njihove osebne finance, kot so dolgovi ali naložbe, imenovanje sodnikov, disciplinski
postopki ipd.
Dostop do sodnih postopkov poleg zaupanja javnosti v sodstvo spodbuja sodnike, da
delujejo pošteno, nepristransko in dosledno. Preglednost pomaga zagotavljati, da sodišča
svoje delo opravljajo učinkovito in uspešno. Je pa treba spoštovati tudi zasebnost in
varnost vpletenih v sodnih postopkih. V sodobnih družbah je dostop do informacij javnega
značaja bistvo za boj proti korupciji in zlorabi. V poročilu je med drugim izpostavljeno, da
bi nekatere oblike dostopa do sodnih spisov morale biti del celovite ureditve dostopa do
informacij v vsaki nacionalni in podnacionalni pristojnosti. Četudi transparentnost
neizogibno prinaša upravne in druge stroške, se zato ne bi smelo nujno uporabljati
najcenejših ali najmanj administrativno obremenjujočih rešitev. Sedemdeset držav je
razvilo okvir za zagotavljanje dostopa do informacij, ki jih ima država, ki ga uporabljajo
tudi na celovitem okviru razkrivanja na področju pravosodja oziroma sodstva. In četudi je
ta enoličnost zahtevna, je treba to odločno zasledovati. V nekaterih državah, kot so
Ekvador, Izrael, Mehika in Panama, se zakonodaja dostopa do informacij izrecno nanaša
na vsaj nekatere vrste informacij, ki jih ima sodstvo. Za večino drugih držav, ki so sprejele
zakonodajo o dostopu do informacij, pa to ne velja; v večini držav je namreč dostop do
sodnih spisov in podatkov prepuščen sodiščem ter pogosto obravnavan na lokalni ali ad
hoc ravni (Open Society Justice Initiative, 2009).
Tudi Prepeluhova (2011, str. 619) izpostavlja, da so sodišča primerjalnopravno
pogostokrat izključena iz prava dostopa do informacij javnega značaja. Med glavne
razloge uvršča na eni strani potrebo po zagotovitvi neodvisnega in nepristranskega
sojenja, na drugi strani pa navaja dejstvo, da se delo sodne veje oblasti močno razlikuje
od dela izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Delo sodne veje oblasti je manj politično,
bolj strokovno ter manj enostransko in avtoritativno posega v posameznikovo življenje in
pravice. Kljub tem navedbam pa to nikakor ne pomeni, da je delo sodne veje oblasti za
javnost zaprto, ampak imajo sodišča praviloma posebno ureditev, ki se je skozi zgodovino
razvijala skozi načelo javnosti sojenja. Izhodišče vsake demokratične družbe je javnost
sojenja, ki v večini pravnih sistemov predstavlja tudi temeljno človekovo pravico, s katero
naj se zagotavlja pravica do poštenega sojenja. V sodnih, upravnih in drugih postopkih je
osebam, ki nastopajo kot stranke v postopku oziroma izkažejo svoj pravni interes, dostop
do informacij javnega značaja omogočen na podlagi drugega odstavka 39. člena URS in
ZDIJZ. Kljub temu morajo na podlagi pravice do enakega varstva iz 22. člena URS imeti še
dodatne možnosti dostopa do podatkov, da lahko v postopku učinkovito nastopajo ter
zagovarjajo svoje pravice, obveznosti in pravne koristi, o katerih se odloča. Stranke
morajo torej imeti večje možnosti dostopa do podatkov kot splošna javnost. Iz tega sledi,
da se stranki ne sme zavrniti dostop do informacij iz razloga, da bi to škodovalo izvedbi
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postopka ali da bi šlo za kršitev varstva osebnih ali tajnih podatkov ali poslovnih
skrivnosti.
ZDIJZ sodiščem kot zavezancem ne omogoča nobenih posebnosti, pač pa varuje določene
sodne postopke kot izjeme. Z vidika pravice dostopa do informacij sodišča pri svojem delu
uživajo večjo mero nedotakljivosti in nejavnosti v primerjavi z ostalimi zavezanci. Za to
nedotakljivost in nejavnost imajo podlago v 23. in 24. členu URS, ki sodiščem nalaga
neodvisno in nepristransko sojenje, kljub temu da je kot temeljna pravica priznana pravica
do javnosti sojenja. Sodišča in tudi drugi zavezanci lahko dostop do informacij javnega
značaja zavrnejo, če gre za podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi pravdnega,
nepravdnega ali drugega sodnega postopka ter bi njihovo razkritje škodilo postopku.
Vendar pa je treba izpostaviti, da po končanem postopku zavezanec ali sodišče dostopa
ne sme zavrniti iz razlogov, češ da bi razkritje lahko škodilo izvedbi postopka. Ravno
zaradi tega bi bilo treba spremeniti procesne predpise, npr. 150. člen ZPP in 128. člen
ZKP, ki pregled in prepise sodnega spisa omejujejo zgolj na stranke v postopku in tiste, ki
izkazujejo pravni interes. Absolutno pa je ključno, da so sodišča kljub razkritju nekaterih
podatkov dolžna varovati osebne podatke, tajne podatke, poslovne skrivnosti ipd., vendar
na način, da se ti podatki izločijo iz dokumentov, v ostalem delu pa se upravičencu dovoli
vpogled v informacije javnega značaja. Podobno je odločilo tudi Sodišče EU v zadevi T36/04, Associaton de la presse internationale ASBL proti komisiji Evropskih skupnosti, z
dne 12. 9. 2011, tč. 81–82, kjer je Komisiji dovolilo, da lahko v celoti zavrne dostop do
svojih vlog do zagovarjanja na glavni obravnavi. V svoji odločitvi je sodišče poudarilo, da
mora Komisija po končani glavni obravnavi dostop do vsake posamične informacije
obravnavati z vidika možne škode, ki bi nastala z razkritjem in s tem povzročila moteno
izvedbo sodnega postopka oziroma varovanja pravic strank (Prepeluh Magajne, 2011, str.
621).
Sodišča pa znotraj svojega delovanja poslujejo tudi z dokumenti, ki ne spadajo med sodne
postopke, ampak so to dokumenti sodne uprave. Za te izvensodne postopke se javnost
dela sodišča in dostopnost do takšnih vrst informacij presoja po določbah ZDIJZ. V veliki
meri gre za zadeve sodne uprave, vključno s podatki o tekočih sodnih postopkih in
razpisanih narokih glavnih obravnav, ki jih podrobneje urejata ZS in Sodni red. Ob že
navedenih informacijah javnega značaja pa z informacijami javnega značaja razpolagajo
tudi javne knjige, kot sta zemljiška knjiga in sodni register. Za ti dve javni knjigi je
značilno, da so javni vsi podatki, vpisani v glavno knjigo zemljiške knjige in sodni register;
vsakdo jih torej sme pregledovati, prepisovati ali zahtevati, da mu sodišče izda overjen
izpisek. Obe javni knjigi sta na voljo v informatizirani obliki, kar potencialnim uporabnikom
omogoča takojšnjo seznanitev z informacijo in njeno ponovno uporabo (Prepeluh
Magajne, 2011, str. 623).
Čeprav naslednji članki niso dobesedno vezani na pravico do dostopa do informacij
javnega značaja v sodstvu, se pa verjetno tudi v sodstvu to dogaja, zato se mi zdi zelo
pomembno, da izpostavim mnenje in razmišljanje avtorjev, kaj naj bi javna informacija
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lahko bila oziroma morala biti, pa žal dostikrat ni tako, in možnost zlorabe omenjene
pravice.
V članku »Kje je spodnja meja?« je Teršek (2005, str. 3) izpostavil, da smo nedavno nazaj
Slovenci živeli v državi, kjer je bila neizprosna cenzura javnega komuniciranja, totalitarnih
komunikacijskih deliktov in tajnosti delovanja politične oblasti. »Z ustavnopravnega vidika
je sleherno prikrojevanje informacij, ki jim gre pripisati javni značaj, okuženo s
protiustavnostjo« (prav tam). To velja za vsako zavajanje z informacijami, ki ga stori
javna oblast. Ustavno pravo jamči, da neobstoj, neposredovanje ali nedosegljivost javnih
informacij oziroma informacij, ki bi morale biti javne, ne smejo biti posledica prikrivanja ali
izkrivljanja. Teršek to razume tako, da je obveza države, da mora javnost obveščati,
vendar ne samo s tistimi informacijami, ki jih izrecno in primeroma naštevajo zakoni,
ampak tudi s tistimi informacijami, ki jih v danem oziroma določenem trenutku nihče ne
išče ali pa se za te informacije (še) ne ve, da sploh obstajajo, imajo pa velik pomen in bi
jih država morala ustvariti že na lastno pobudo. Žal del slovenske politične in pravne
identitete razmišlja drugače: da se določbe, ki jih narekuje ustava, začnejo uresničevati
oziroma izvajati šele potem, ko jih povzamemo v zakon, in od subjektov vsaj sorazmerno
zahtevajo, da nekaj storijo oziroma ne storijo, če tako veleva določba zakona. Takšno
početje velja tudi za ZDIJZ, kjer je takšno pravniško črkobralstvo globoko zakoreninjen
element slovenske pravne identitete, še med drugim navaja Teršek.
Teršek (2006, str. 9–11) v prispevku »Pravica dostopa do informacij javnega značaja –
doktrinarni obseg pravice – preozka razlaga zakona« med drugim izpostavlja nestrinjanje
s Pirc Musarjevo kot IP in predstavnico ministrstva glede pomembnega vprašanja.
Nestrinjanje avtorja je povezano s 4. členom ZDIJZ. Po mnenju Terška je razlaga
navedenega člena bodisi na strani IP bodisi na strani ministrstva nadvse ozka oziroma »po
črki«. Takšna razlaga pravzaprav pomeni, da daje prosilcem le pravico do dostopa do
informacij, s katerimi javni organi razpolagajo v materializirani dokumentirani obliki.
Upoštevaje navedeno, navaja, da naj ZDIJZ ne bi vzpostavljal poznavanja in
dokumentiranja podatkov, ki niso izrecno omenjeni. Tako naj organi, ki so skladno z
zakonom dolžni postopati, ne bi kršili pravice dostopa do informacij javnega značaja, če bi
se sklicevali, da zahtevanega dokumenta ne morejo posredovati, ker zahtevanega
dokumenta nimajo oziroma ga ne hranijo v dokumentirani obliki. Takšni »črkobralski«
interpretaciji, kot jo poimenuje avtor, in doktrinarno preozki interpretaciji ZDIJZ
nasprotuje. Kot druge pravice ima tudi pravica do dostopa do javnih informacij pozitivni in
negativni vidik. S pozitivnega vidika se pravica varuje pred posegi vanjo in za organe
predstavlja negativne obveznosti, ko se jim ne dovoli posegati v te pravice. Z negativnega
vidika pa organom predstavlja pozitivne obveznosti, ko se od njih zahteva, da storijo vse
potrebno za učinkovito zagotavljanje te pravice. Preden organ izpolni svojo dolžnost, da
prosilcu zagotovi posredovanje zahtevanega dokumenta, je njegova dolžnost, da
zahtevane podatke pozna in da z njimi razpolaga na način, s katerim zagotavlja
transparentnost, javnost dokumenta in posledično s tem tudi nadzor nad izvajanjem.
Določeni podatki in dokumenti pač morajo biti dostopni. V prvi vrsti morajo organi te
dokumente poznati in jih imeti dokumentirane v taki obliki, da se bo zakonska pravica
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dostopa do informacij javnega značaja lahko uresničevala. Vsaka drugačna razlaga je po
njegovem mnenju ustavnopravno preozka. Opravičevanje organov, da določenih
informacij ne evidentirajo oziroma so jih založili ali celo uničili, je povsem nesprejemljivo
in se s tem ne bi smeli izogniti svojim obveznostim. Dejstvo je, da informacija javnega
značaja ne predstavlja le informacije, ki je javna, ampak tudi informacijo, ki bi lahko bila
javna. Ustavno sodišče je v zadevi št. U-I-146/93 zapisalo: »Nedostopnost določenih
informacij ne sme biti posledica prikrivanja informacij ali omejevanja njihove objave, lahko
pa je posledica omejenih tehničnih možnosti njihovega posredovanja.«
Se pa pri dostopu do informacij kaj hitro lahko zgodi, da nekdo to pravico zlorablja.
Zlorabo pravice do dostopa informacij javnega značaja je izpostavila Rupnikova (2010, str.
8) v članku »Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja«. Javnost je vse bolj
ozaveščena glede pravice dostopa do informacij javnega značaja. To pa je pripeljalo do
stanja, da posamezniki vse to pravico bolj uveljavljajo, s tem pa se povečuje tudi možnost
zlorabe. Posledica tega je, da se v praksi postavlja vprašanja, kdaj – če sploh kdaj – je
možno to pravico omejiti (mišljeno je predvsem glede števila zahtevanih dokumentov ali
vloženih zahtev posameznega prosilca) ali morebiti celo preprečiti, ker naj bi šlo v nekem
primeru za zlorabo te pravice. Če se vprašanja, ki se pojavljajo organom oziroma uradnim
osebam za dostop do informacij javnega značaja, pravilno rešujejo, je treba v prvi vrsti
spoštovati načelo ZDIJZ, da je na podlagi zakona vsakomur omogočen dostop do
informacij javnega značaja ne glede na pravni interes. Kot je razvidno, to načelo ne
omenja števila nekih informacij, ki se lahko posredujejo, niti ne omejuje z maksimalnim
številom ali določa največjega obsega zahtev; poleg tega niti ne navaja določenih meril,
na podlagi katerih bi se zahtevek lahko zavrnil zaradi zlorabe pravice do dostopa
informacij javnega značaja. Povzeto to pomeni: ko se odloča o posredovanju neke
pravice, večjega števila zahtevanih informacij ni mogoče šteti kot zlorabo, zagotovo pa
obstaja meja, ko bi se neko zahtevo lahko opredelilo kot zlorabo, kjer bi bili zagotovljeni
trdi argumenti, ki bi prestali pravno presojo. Nadalje Rupnikova navaja, da so se v pravni
teoriji izoblikovala merila, ki bi se lahko uporabila tudi v zvezi s pravico dostopa do
informacij javnega značaja. Je pa pogoj, ki mora biti venomer izpolnjen, in sicer da pride
do konflikta dveh neizključujočih se pravic. Je pa res, da ni dovolj, da organ deklaratorni
pogoj le zatrjuje, ampak ga je dolžan tudi konkretno izkazati. To pa pomeni, da bi organ,
ki bi zahtevek označil kot zlorabo pravice, moral zadostno utemeljiti, da izvrševanje te
pravice v konkretnem primeru onemogoča izvrševanje neke druge neizključujoče se
pravice. Je pa Rupnikova opozorila, da se za obstoj zlorabe pravice organ ne more opreti
na zatrjevanje, da je za to krivo npr. pomanjkanje kadra ali sredstev za izvajanje drugih
nalog, ki ne izhajajo iz ZDIJZ. Posredovanje informacij po ZDIJZ je povsem enakovredno
drugim nalogam organa, ki so prav tako urejene s predpisi javnega prava. Prav tako za
zlorabo pravice organ ne more navajati, da je prosilčeva zahteva opisana preširoko, kar
naj bi organu povzročilo toliko dela, da se ne bi mogel posvetiti drugim nalogam.
Upoštevajoč vse navedeno, kaže na to, da zahteva, ki vsebuje veliko dokumentov, ne
more in ne sme biti razlog za utemeljitev, da gre za zlorabo pravice. Kot pravi avtorica, je
konkretne elemente zlorabe pravice dostopa do informacij javnega značaja teoretično
težko predvideti, kljub temu pa bi bilo v izjemnih okoliščinah to možno opredeliti.
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Rupnikova organe poziva, da svoje naloge izvršujejo čim bolj v duhu transparentnosti in
posledično vlagajo manj energije v to, kako neke informacije ne bodo posredovali.
Kovačeva (2013b) je izpostavila primer zlorabe pravice do informacij. V letu 2006 je IP v
Sloveniji zavrnil pritožbo stranke, ki je zahtevala 30.000 listin, saj je takšna zahteva
pomenila preveliko administrativno breme za zavezanca. V nadaljevanju je sodišče
presodilo, da takšne težave ne prestavljajo upravičene izjeme po ZDIJZ in da je zavezanec
dolžan omogočiti dostop do dokumentov. Če je iz vsebine zahteve razvidno, da prosilec
zlorablja procesna upravičenja in želi prekomerno obremeniti organ ter krši dostojanstvo
organa in njegovih zaposlenih, bi bilo treba zahtevo zavrniti, pri čemer bi bilo treba takšne
izjeme razlagati ozko. Končno bi bilo treba omeniti izvrševanje odločitev nadzornih
organov, saj neposredna izvršljivost odločitev o dostopu in kaznovanje po naravi stvari ni
mogoče. Pristojne institucije lahko predvsem spodbujajo zavezance z ustrezno
argumentacijo ter z ustvarjanjem in javno objavo precedenčnih odločitev, čeprav ZDIJZ
zagotavlja tudi procesne sankcije. Največkrat zaleže že avtoriteta IP in posreden pritisk
javnosti na zavezance.

4.3 PRAVNE PODLAGE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V SODNIH ZADEVAH IN ZADEVAH SODNE UPRAVE
Pravica do dostopa do informacij javnega značaja izhaja iz URS. Vendar pa je pred
uveljavitvijo ZDIJZ bilo treba izkazati pravni interes v zakonu (bodisi da si stranka v
postopku ali pa da postopek vpliva na varstvo pravnih koristi osebe, ki zatrjuje, da ima
pravni interes). Pred uveljavitvijo ZDIJZ je dostop do informacij že urejal tudi Zakon o
medijih (Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002 Skl.US: U-I-177/02-5, 62/2003, 73/2003
Odl.US: U-I-177/02-15, 113/2003 Odl.US: U-I-181/01-12, 16/2004 Odl.US: U-I-106/0127, 123/2004 Odl.US: U-I-207/01-20, 96/2005-ZRTVS-1, 60/2006, 69/2006-ZOIPub,
110/2006-UPB1, 36/2008-ZPOmK-1, 77/2010-ZSFCJA, 90/2010 Odl.US: U-I-95/09-14, Up419/09-15, 87/2011-ZAvMS, 47/2012, v nadaljevanju – ZMed), ki je v 45. členu določal,
da so državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, ki opravljajo javne funkcije,
javni zavodi in javna podjetja ter druge pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno
službo, dolžne pravočasno dajati resnične in popolne informacije, ki se nanašajo na
delovno področje organa. Poleg tega je drugi odstavek istega člena določal, da so po tem
zakonu do takšnih informacij upravičeni uredniki, novinarji in drugi avtorji programskih
prispevkov.
Kot navajata Zalar in Bienova (2003, str. 221), se pri tem zastavlja tudi vprašanje, kakšna
je vsebina zakonskih pojmov »opravičen interes« in »opravičena korist«. Odgovor na to
vprašanje je moč dobiti z razlago pojma »pravni interes«, ki spada med procesno
predpostavko. Ravno tako je procesna predpostavka tudi za vložitev pobude za začetek
postopka pred Ustavnim sodiščem RS, kar določa prvi odstavek 162. člena URS. Pojem
»pravni interes« podrobneje razlaga tudi drugi odstavek 24. člena Zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 64/2001-ZPKSMS, 51/2007, 64/2007-UPB1, 108/2007
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Skl.US: U-I-259/07-10, 109/2012, 19/2013 Skl.US: U-I-60/11-7, Up-349/11-7, Up-349/117, v nadaljevanju ZustS), ki opredeljuje, da je pravni interes podan, če predpis ali splošni
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnica oziroma pobudnik
predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni
položaj. Iz nekaterih odločb Ustavnega sodišča RS (npr. U-I-24/92, U-I-159/92, U-I136/92) se lahko povzame, da je za pravni interes dovolj, da je pravno priznan in da se
konkretni interes navezuje na pobudnika ter ujema z obsegom, ki mu je pravno priznan,
ni pa potrebe, da je pravni interes tako močen, da ga je že mogoče določiti kot pravico.
Na podlagi navedenega je sklepati, da za opravičen interes zadostuje, da vlagateljeva
zahteva ni očitno nerazumna, pri čemer ni potrebe po preverjanju vlagatelja, ali bo s
pregledom in prepisom spisa vplival na svoj pravni položaj.
Gantar (2011, str. 142–143) pravi, da se pri dostopu do vpogleda v spise pravosodnih
organov glede na omejitve, ki jih določajo posamezni procesni predpisi, pojavljajo
problemi. Po ZDIJZ je namreč vsakdo upravičen do informacije javnega značaja, torej je
po logiki tega zakona npr. tudi zapisnik o glavni obravnavi prosto dostopen vsakomur, ob
predpostavki, da ni izpolnjena katera od izjem. Se pa tukaj pojavi problem, ko procesni
zakoni to pravico omejujejo le na osebe, ki izkažejo upravičen interes. Upravno sodišče RS
je že večkrat sprejelo odločitev, da je npr. ZPP lex specialis glede na ZDIJZ, in posledično
dalo ZPP prednost pred ZDIJZ. Nadalje je avtor prispevka opozoril še na to, da podatek, ki
je pridobljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega postopka, že po 8. točki prvega
odstavka 6. člena ZDIJZ pomeni izjemo, po kateri se prosilcu lahko zavrne dostop do
informacije, vendar samo pod pogojem, če bi razkritje škodovalo izvedbi postopka.
Poudarja, da je treba pravosodnemu organu omogočiti popolno avtonomijo glede ocene,
kdaj bi lahko razkritje določene informacije škodovalo postopku. Drugostopenjski organ
(IP) v to oceno pravosodnega organa ne bi smel posegati, je pa res, da lahko zahteva od
organa prve stopnje, da to ustrezno obrazloži. Glede na probleme, ki se pojavljajo, je
Gantar poudaril, da morajo organi pri preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji po ZDIJZ, vedno
preveriti tudi, ali mogoče določen poseben zakon dostopa do zahtevane informacije ne
ureja drugače. Ko se odloča o zahtevku, je v postopek vedno treba pritegniti vse
morebitne prizadete osebe in jim s tem omogočiti pravico, da se izjasnijo o zahtevi. Je pa
Gantar na koncu prispevka pravosodne organe opozoril, naj bodo pozorni pri izdaji
odločbe, ki naj bo vedno ustrezno obrazložena, da jo je v morebitnem pritožbenem
postopku mogoče preizkusiti.
Ko opredeljujemo delovanje sodstva, je treba strogo ločiti zadeve sodnih postopkov in
zadeve sodne uprave. Na področju sodstva so med najpomembnejšimi pravnimi
podlagami za dostop do informacij javnega značaja akti, ki jih delimo na postopkovno
zakonodajo, področno zakonodajo in druge predpise ter zakonodajo s področja informacij
javnega značaja. Med najpomembnejša postopkovna akta vsekakor spadata ZPP in ZKP. Z
vidika področne zakonodaje in drugih predpisov pa velja izpostaviti ZS, ZUS-1, ZST-1,
ZZK-1, ZSReg in Sodni red. Najpomembnejši postopkovni določbi, ki sta pravni podlagi za
dostop do informacij javnega značaja v sodnih postopkih, sta 128. člen ZKP in 150. člen
ZPP (VSRS, 2010, str. 255).
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Za postopkovni določbi je treba poudariti, da se nanašata na tisti del sodstva, v katerem
se odloča o sodnih zadevah. Določba v 128. členu ZKP v prvi vrsti omogoča pregled in
prepis posameznih kazenskih spisov vsakomur, ki izkaže upravičen pravni interes. Poleg
navedenega določba tudi omejuje pregled in prepis posameznih kazenskih spisov, če so
podani posebni razlogi obrambe ali varnosti države ali če je bila javnost izključena iz
glavne obravnave. Ravno tako tudi 150. člen ZPP strankam, ki so udeleženke v postopku,
omogoča pregledovati in prepisovati pravdne spise. Seveda pa za obe določbi velja, da je
z uveljavitvijo informacijske tehnologije možno pregledovati tudi elektronske spise, vendar
pod pogojem, da stranka svojo istovetnost izkaže s svojim kvalificiranim potrdilom za
elektronski podpis.
Sodstvo ima v svoji pristojnosti tudi dve glavni knjigi, in sicer zemljiško knjigo in sodni
register. Ob tem je treba omeniti, da se za dostop do javnih knjig smiselno uporablja
področna zakonodaja. Že samo ime, da sta to javni knjigi, nam pove, da sta na voljo
vsakomur, da ju sme pregledovati vsakdo oziroma da sme vsakdo zahtevati podatke, ne
glede na izkazovanje pravnega interesa. Da je sodni register javna knjiga z možnostjo
dostopa vsakomur, je natančneje opredeljeno v 7. členu ZSReg. Ravno tako velja tudi za
zemljiško knjigo, ki svojo javnost opredeljuje med splošnimi določbami v 1. členu ZZK-1 in
v temeljnem načelu javnosti v 4. členu ZZK-1, kjer navaja, da so vsi vpisi javni.
Seveda pa je delovanje sodstva povezano tudi z drugimi aktivnostmi, ki niso zgolj sodno
odločanje; vsakodnevno se srečuje tudi z zadevami sodne uprave. Kaj vse spada med
delo sodne uprave, jasno določa 60. člen ZS; določba določa, da med zadeve sodne
uprave sodi odločanje, upravljanje z znanjem, načrtovanje, organiziranje, kadrovanje,
vodenje, koordiniranje, komuniciranje, spremljanje učinkov, poročanje, upravljanje s
proračunom sodišča in druga opravila, s katerimi se na podlagi zakona, Sodnega reda in
drugih predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti, pravočasnost
postopkovnih dejanj in pravočasnost izdelave sodnih odločb.
Poleg z ZS je področje sodne uprave urejeno tudi v VII. poglavju Sodnega reda. Povzeto
bi se reklo, da gre na področju sodne uprave pravzaprav za zadeve iz vsebinskega vidika,
ki se načeloma vpisujejo v vpisnik Su (sodna uprava) in zadeve sodne uprave, ki imajo
status zaupne in strogo zaupne narave, ki pa se vpisujejo v vpisnik Suz (sodna uprava
zaupno). Slednje zadeve sodne uprave bi lahko smiselno šteli za izvzete na podlagi 1.
točke 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ prosilcu lahko zavrne dostop do zahtevane
informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne
podatke, opredeljen kot tajen, toda za izvzem mora organ to ugotavljati in obrazložiti
vsakič posebej. Poleg tega morajo s formalnega vidika informacije javnega značaja
ustrezati določbam 4. člena ZDIJZ, kar pomeni, da mora v prvi vrsti iti za informacijo
javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta,
zadeve, dosjeja ipd. (VSRS, 2010, str. 255).
Sodišča so prosilcu dolžna zagotoviti pravico do pridobitve informacije javnega značaja, in
sicer prosilec lahko vpogleda vanjo, pridobi njen prepis, fotokopijo ali v elektronski obliki,
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pod pogojem, da uradna oseba za dajanje informacij odloči, da dejansko gre za
informacijo javnega značaja oziroma da zanjo ni določena kakšna izmed izjem, ki so
taksativno naštete v 6. členu ZDIJZ. Do vzpostavitve ustreznih sistemov si sodišča
pridržujejo pravico, da te informacije posredujejo v obliki po lastni presoji (VSRS, 2010,
str. 256).
Krovnega zakona do uveljavitve ZDIJZ v sodstvu torej ni bilo; javnost informacij je bila
zagotovljena s procesnimi zakoni, kot sta npr. ZKP in ZPP. 293. člen ZPP in 294. člen ZKP
namreč določata, da je glavna obravnava javna in da je treba sodbo javno razglasiti.
Povzeto to pomeni, da je lahko na glavni obravnavi in pri razglasitvi sodbe prisoten
vsakdo, četudi ni udeleženec postopka, čeprav so z zakonom določeni tudi primeri, ko je
javnost vendarle izključena. Poleg že navedenega splošno javnost zagotavljata tudi 321.
člen ZPP in 360. člen ZKP, ki določata, da se sodba izda in razglasi. Za razglasitev je
značilno, da sodnik javno prebere izrek sodbe in na kratko povzame razloge sodbe.
Javnost pa nima pravice prisostvovati pri posvetovanju in glasovanju senata. Za oba
predpisa velja tudi to, da taksativno navajata primere, ko se javnost izključi (Zalar in Bien,
2003, str. 19).

4.4 SODIŠČA KOT ORGANI ZAVEZANCI PO ZDIJZ
Treba je izpostaviti, da Slovenija pred uveljavitvijo ZDIJZ, področja dostopa do informacij
javnega značaja ni imela pokrito s krovnim predpisom, ki bi natančneje urejal to pravico.
Res pa je, da je ta pravica bila zagotovljena že z URS pa tudi z mednarodnimi pogodbami,
katerih podpisnica je tudi Slovenija, ki je posledično zavezana tudi izvajanju teh predpisov.
Med pomembnejšimi pogodbami je vsekakor EKČP. Z vidika sodstva je treba omeniti, da
je sodstvo v veliki meri zadostilo poglavitnemu namenu ZDIJZ, še preden je zakon začel
veljati, saj je bilo zavezano URS in mednarodnopravnim pogodbam. Za področje sodstva
je pomembno tudi to, da je bilo pri pripravi zakona in pri prvem branju to področje
izvzeto. Zakonodajalec se je nato odločil, da bo dostop do informacij javnega značaja
moralo zagotavljati tudi sodstvo, zato je sprejel odločitev, da se kot pritožbeni organ, ki
naj bi odločal o sporih med prosilci in zavezanci za posredovanje informacij javnega
značaja, ustanovi in zagotovi samostojni organ, ki se mu reče pooblaščenec za dostop do
informacij javnega značaja (Zalar in Bien, 2003, str. 16).
4.4.1

IZJEMA OD PROSTO DOSTOPNIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA NA
PODROČJU SODSTVA

Ne glede na to, da 5. člen ZDIJZ določa, da so informacije javnega značaja prosto
dostopne pravnim in fizičnim osebam ter da ima prosilec od organa pravico pridobiti
informacijo javnega značaja, pa ima organ kljub temu pravico oziroma mora dostop do
določenih informacij zavrniti. V katerih primerih organ zavrne zahtevo do dostopa
informacij javnega značaja, je taksativno našteto v 6. členu ZDIJZ. Temu pravimo izjeme
do prosto dostopnih informacij javnega značaja.
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V primerih, ko gre za izjeme od prosto dostopnih informacij, si jih je treba razlagati čim
bolj restriktivno. Iz tega izhaja, da je ključnega pomena, da so izjeme obrazložene; ne
sme iti zgolj za sklicevanje na določbo (izjemo) po zakonu. To pomeni, da mora organ, ki
odloča o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja, če se pri odločitvi sklicuje na
katero od izjem, to natančno obrazložiti in dokazati, kakšna škoda bi nastala z razkritjem
želene informacije. Predvsem tisti del obrazložitve, ki se nanaša na zavrnitev dostopa,
mora biti najbolj natančno, določno, konkretno in jasno obrazložen, da se lahko odločba
ustrezno preizkusi. Bienova še pravi: »Velja pravilo, da je treba odločbo tem bolj
obrazložiti, čim bolj je za prosilca neugodna.« V nasprotnem primeru se takšna odločba, ki
se je ne da preizkusiti pred pritožbenim organom, odpravi zaradi bistvenih kršitev pravil
postopka (Bien Karlovšek, 2008, str. 71).
S primerjalnopravnega vidika se izjeme do prosto dostopnih informacij javnega značaja
delijo na absolutne in relativne. Za absolutne izjeme se štejejo tiste, katerih informacije so
varovane in niso dostopne, ker bi razkritje lahko ogrozilo javni ali zasebni interes, ki je z
njimi varovan. Pri tem je pomembno, da organ najprej ugotovi, ali je podana kakšna
izjema, zaradi katere mora omejiti dostop do zahtevane informacije. Če organ ugotovi, da
želena informacija spada med izjeme, te informacije ne bo posredoval. Eden tipičnih
primerov je varstvo osebnih podatkov. Za relativne izjeme pa je značilno, da informacije,
ki so z njimi varovane, niso dostopne, če bi razkritje ogrozilo javni in zasebni interes, ki je
z njimi zavarovan, razen v primerih, ko je javni interes, ki narekuje razkritje informacije,
večji od zasebnega. Tipični primeri relativnih izjem so poslovna tajnost ter informacije iz
sodnih in upravnih postopkov. Za obe vrsti izjem je značilno, da mora organ, preden
informacijo zavrne, opraviti t. i. škodni test (harm test), kar pomeni, da organ lahko
dostop zavrne le, če ugotovi, da bi njegovo razkritje ogrozilo pravno dobrino. Če gre za
relativne izjeme, je organ, ki obravnava prošnjo, dolžan izvesti še dodaten test, ki se mu
reče test prevladujočega javnega interesa (overriding public interest test), kjer tehta, ali
je interes javnosti po razkritju informacije večji od interesa zavarovane dobrine. Če je
interes javnosti večji, bo organ takšno informacijo razkril, pri čemer je ključnega pomena,
da gre zares za javni interes do razkritja, ne pa samo za zasebni interes; slednji ni zadosti
za razkritje takšne izjeme (Pličanič, et al., 2005, str. 91–92).
Nadalje Pličanič (et al., 2005, str. 94) omenja, da s primerjalnopravnega vidika ZDIJZ ne
pozna relativnih izjem kot nekateri drugi zakoni, ampak določa zgolj absolutne izjeme.
Poleg tega pa ZDIJZ tudi z vidika absolutnih izjem odstopa od nekaterih
primerjalnopravnih ureditev, saj uporabo škodnega testa določa zgolj za pet od dvanajstih
izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ. Škodni test je torej določen za izjeme, ki so določene v
7., 8., 9., 10. in 12. točki navedenega člena. Pličanič meni, da bi bilo ZDIJZ treba dopolniti
tako, da bi bil škodni test predviden za vseh dvanajst izjem. Kot že omenjeno, ZDIJZ ne
pozna relativnih izjem, kar posledično pomeni, da pri nobeni od izjem ne predvideva
uporabe testa javnega interesa, čeprav avtor izpostavlja, da se kljub temu, da to
zakonsko ni predvideno, v praksi temu nismo izognili.
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Izjemo po 6. členu ZDIJZ, ki se lahko nekoliko naveže na sodstvo, najdemo v 7. točki
navedenega člena, ki se navezuje na varstvo vseh podatkov, ki v Sloveniji omogočajo
izvajanje postopkov, ki so vezani na kaznovalno pravo. Ta točka pravzaprav varuje
podatke iz postopkov kazenskega pregona in varovanje podatkov, katerih razkritje bi
škodilo izvajanju prekrškovnih postopkov. Prekrškovni postopek namreč ureja Zakon o
prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in novele, v nadaljevanju ZP-1), ki ureja
obravnavanje dveh vrst postopkov, in sicer hitri prekrškovni postopek, ki ga izvajajo
prekrškovni organi, in pa redni sodni postopek, ki ga izvajajo sodišča. Z vidika sodstva je
pomembno, da sodišča v prekrškovnih postopkih praviloma odločajo le o zahtevah za
sodno varstvo, ki so vložene zoper odločbe prekrškovnih organov, ki so bile izdane po
hitrem postopku, ter izjemoma v posebnih primerih v rednih sodnih postopkih
prvostopenjskih sodišč. Torej, v primerih, kjer gre za postopke o prekrških, za katere so
pristojna sodišča, je neovirana izvedba teh postopkov kot izjema varovana v 9. točki
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki varuje podatke, pridobljene ali sestavljene zaradi
sodnih postopkov. Prepeluhova (2003, str. 342–346) ugotavlja, da je ločeno obravnavanje
podatkov, pridobljenih v prekrškovnem postopku, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi
kazenskega pregona, v ZDIJZ v večjem delu nepotrebno, saj je zadostno varstvo
zagotovljeno že v 8. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Prav tako pa je varstvo
podatkov zaradi kazenskega pregona v večjem delu zajeto v varstvu podatkov v sodnih
postopkih – 9. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, saj gre pri kazenskem pregonu
pravzaprav za izvajanje formalnega kazenskega postopka. Kot posebno varstvo informacij
javnega značaja zaradi izvedbe postopka kazenskega pregona Prepeluhova izpostavlja tisti
del postopka, ki formalno še ne predstavlja uvedbe kazenskega postopka oziroma
predkazenskega postopka.
Podatek, povezan s sodnim postopkom, ki ga obravnavamo kot izjemo, je tisti podatek, ki
je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kateregakoli sodnega postopka, ne glede na
področje, pri čemer bi njegovo razkritje škodovalo sami izvedbi postopka. Da pa lahko
podatek obravnavamo kot izjemo, morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer
(1) da postopek še ni zaključen oziroma je še v teku in (2) da bi razkritje informacije
škodovalo izvedbi postopka. Zato je treba izvesti škodni test. Po opravljenem škodnem
testu je dostop do informacije možno zavrniti le v primeru, da bi bila škoda, ki bi nastala z
razkritjem informacije med samim postopkom, večja od pravice javnosti s seznanitvijo z
informacijo. Sodišča se morajo pri presojanju te izjeme zavedati, da se s tem zagotavlja
javnost in odprtost delovanja sodišč, kar posledično omogoča tudi nadzor nad njegovim
delovanjem. S tem se v javnosti povečuje zaupanje v sodno vejo oblasti, to pa predstavlja
večji ugled sodstva in kakovost izvajanja sodne funkcije (Pirc Musar, et al., 2006, 2/2, str.
57).
V zvezi z izjemo od prosto dostopnih informacij na področju sodstva je Pirc Musarjeva kot
IP (2010) v članku »Access to court records and FOIA as a legal basis – experience of
Slovenia« predstavila primerjalnopravno ureditev in njene poglede. S primerjalnopravnega
vidika dostopa do informacij javnega značaja je ugotovila, da se ureditve sodnih
postopkov delijo na tiste, kjer so sodišča kot državni organi izključena iz sistema dostopa
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do informacij javnega značaja, in tiste, kjer so sodišča ravno tako kot drugi organi
javnega sektorja vključena v ta sistem. Kot nam je znano, je Slovenija ena tistih držav, ki
je vključena v ta sistem, za katerega je značilno, da prevladuje v svetu. Cilj sodobne
ureditve dostopa do informacij javnega značaja je, da se zagotovi transparentnost vseh
treh vej oblasti – zakonodajne, izvršilne in sodne. Zaradi tega sodobne ureditve
vključujejo tudi sodišča kot izvajalce sodne veje oblasti. Poleg teh dveh ureditev pa
obstajajo tudi takšne ureditve, kjer iz sistema izrecno izključujejo posamezne oziroma
konkretne sodne zadeve ali pa je dostop urejen v drugih zakonih. Z vidika kazenskega
pregona ali drugih sodnih postopkov predmet varstva izjeme pomeni varovanje javnega
interesa. Za izjeme je pomembno, da so lahko absolutne ali relativne. Pri absolutni izjemi
je treba dostop do informacij vedno zavrniti, medtem ko je pri relativnih izjemah treba
dostop zavrniti le, če je interes, ki je z njimi zavarovan, večji od interesa informacijo
razkriti javnosti.
Nadalje Pirc Musarjeva kot IP navaja, da je treba tudi pri absolutnih izjemah opraviti
škodni test in pretehtati morebitno škodo, ki bi nastala z razkritjem informacije, ki je
varovana s pravno dobrino. Za primere relativnih izjem pa je znan tudi test
prevladujočega interesa javnosti. Skoraj vse ureditve kot posebno izjemo od prosto
dostopnih informacij varujejo izvedbo postopkov odkrivanja kaznivih ravnanj in
kazenskega pregona, saj se s tem varuje javni interes po odkrivanju storilcev kaznivih
ravnanj.
Nekatere ureditve sodišča izključujejo iz dostopa do informacij javnega značaja, vendar
imajo zato področje urejeno v posebnih predpisih. Glede na dejstvo, da gre pri
predkazenskih postopkih za preiskovalne organe, torej za represivne organe, je po
mnenju Pirc Musarjeve kot IP njihovo delo treba sistemsko vključiti v dostop do
informacij, kajti to posledično pomeni neko vrsto nadzora in zagotavljanje učinkovitega
delovanja. Treba je poudariti, da tudi Uredba 1049/2001 o dostopu javnosti do
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodišča ne uvršča med
zavezance, vendar pa kljub temu določa, da se zavrne dostop do dokumentov, katerih
razkritje bi ogrozilo namene inšpekcijskih, preiskovalnih in računskih dejavnosti; je pa
tukaj treba upoštevati, da se organi EU s kazenskimi pregoni ne ukvarjajo na enak način
kot članice EU.
V nadaljevanju Pirc Musarjeva kot IP poudarja, da je zakonodajalec pri sprejemu ZDIJZ ob
uporabi izraza kazenski pregon dopustil možnost, da se po 6. točki prvega odstavka 6.
člena ZDIJZ varujejo vsi podatki iz vseh faz kazenskega pregona. To izjemo je moč
povezati tudi z 8. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, na podlagi katere zakon varuje
podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
sodnega postopka. Tako je moč reči, da je uporaba ene ali druge izjeme odvisna od
organa, od katerega se želena informacija zahteva, in od same faze kazenskega pregona.
V vsakem primeru pa mora organ, ki dokumenta ne želi razkriti, uporabiti škodni test in
izkazati, da bi z razkritjem v konkretnem postopku nastala določena škoda. Vendar pa
mora organ izkazati, da gre za dejansko ogrozitev, in ne le hipotetično. Poleg tega pa je
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treba izpostaviti, da so v listinah posameznega predkazenskega oziroma kazenskega spisa
tudi podatki, ki pa so predmet drugih taksativno naštetih izjem od prosto dostopnih
informacij. Med temi izjemami so najpogosteje izjeme iz 3. točke prvega odstavka 6. člena
ZDIJZ, kjer gre za varovanje osebnih podatkov na podlagi ZVOP-1, in pa tudi izjeme, ki so
povezane z notranjim delovanjem organa po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.
Upoštevajoč navedeno, je zato pri presoji dostopnosti posameznih dokumentov treba
izhajati iz načela odprtosti, kar pomeni, da je treba v čim večji meri zagotoviti dostop do
informacij, ker se s tem doseže večja obveščenost javnosti. Povzeto to pomeni, naj se
omogoči dostop do informacij, ki jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi bila
ogrožena zaupnost dokumenta. Iz tega razloga je bojazen za čezmerno odkrivanje
dokumentov iz 6. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ odveč, kar potrjuje tudi
dosedanja praksa IP.
Glede na to, da ZDIJZ načelo odprtosti uvaja v vse tri veje oblasti, je Pirc Musarjeva kot
IP ocenila, da je na dolgi rok treba razmisliti o možnosti rešitve razmerja med ZDIJZ in
drugimi zakoni. Potreba po tem se kaže, ker je pri implementaciji ZDIJZ treba večkrat
uporabljati pravila razlage (lex specialis derogat legi generalis), saj tudi drugi zakoni
vsebujejo določbe o prostem dostopu do informacij. Iz same prakse je razvidno, da
pomanjkanje določbe v ZDIJZ, ki bi določala njegovo razmerje do zakonov, ustvarja
različne možnosti razlage neskladij med ZDIJZ in drugimi zakoni, ki vsebujejo določbe o
dostopnosti do informacij javnega značaja. Za Pirc Musarjevo kot IP pomanjkanje takšne
določbe povzroča tudi druge negativne posledice, ki se kažejo pri sprejemanju zakonov in
poskusih uvedbe novih izjem do prosto dostopnih informacij. Problem, ki je zaskrbljujoče
narave, vidi predvsem v tem, da bi v kasnejših posebnih določbah različnih zakonov
nastale še dodatne izjeme, kar pa bi povzročilo rušenje sistemskega pristopa do informacij
kot tudi ogrozitev transparentnosti delovanja javnega sektorja. Za konec prispevka Pirc
Musarjeva kot IP navaja, da so teoretiki že pri sprejetju ZDIJZ opozorili, da bi bilo bolje,
če bi se razmerje ZDIJZ do drugih zakonov določilo z določbo »da se morajo drugi zakoni
podrediti določbam obravnavanega zakona glede vprašanj dostopa do informacij javnega
značaja«, s čimer se strinja tudi sama.
Tako kot so v našem zakonu taksativno naštete izjeme, ko je možno dostop do želene
informacije zavrniti, je urejeno tudi npr. v zakonu zvezne države New York iz leta 1978.
Pred tem zakonom je zakon iz leta 1974 zagotavljal dostop do devetih izrecno naštetih
kategorij dokumentov, medtem ko je za vse ostale dokumente obstajala domneva, da so
iz dostopa izključeni. Torej z zakonom iz leta 1978 so to domnevo obrnili in s tem
omogočili dostop do vseh dokumentov, ki niso izrecno našteti v kateri od predpisanih
izjem. Med temi izjemami, ki so urejene v drugem odstavku 87. člena zakona iz leta 1978,
je tudi izjema, ki se nanaša na izvrševanje prava (law enforcement) in bi razkritje
takšnega dokumenta lahko povzročilo: vmešavanje v preiskave na področju izvrševanja
prava ali vmešavanje v sodne postopke; prikrajšanje oseb glede pravice do poštenega
postopka in neodvisnega sojenja; istovetenje zaupnega vira ali razkritje zaupne
informacije, povezane s kazensko preiskavo; ali razkritje samega načina oziroma tehnik
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postopkov kazenske preiskave, razen rutinskih tehnik in postopkov (Prepeluh, 2003, str.
19–20).
4.4.2

VARSTVO
OSEBNIH
ANONIMIZACIJA

PODATKOV

V

SODNIH

ODLOČBAH

–

Osebni podatek spada v kategorijo izjem od prostega dostopa do informacij javnega
značaja, kar navaja tudi določba ZDIJZ (3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ). Organ
je v primerih, ko odloča o zahtevku dostopa do informacij javnega značaja, kjer je
relevantno tudi vprašanje osebnih podatkov, dolžan upoštevati določbe ZVOP-1. V 1. točki
prvega odstavka 6. člena ZVOP-1 je med drugim navedeno, da je osebni podatek
katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Pomembno je dejstvo, da ZVOP-1
osebnih podatkov ne varuje na splošno, ampak preprečuje neustavne, nezakonite in
neupravičene posege v informacijsko zasebnost in dostojanstvo posameznika, in sicer ne
glede na okoliščine posameznika, najsi bo to prebivališče, državljanstvo, različna
prepričanja ipd. Razkritje osebnih podatkov predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov,
zato je v presoji dopustnosti razkritja določenega podatka treba upoštevati določbe II.
dela ZVOP-1, in sicer od 8. do 28. člena. Med drugim iz 8. in 9. člena ZVOP-1 izhaja
splošno pravilo, da je razkritje osebnih podatkov dovoljeno le, če tako določa zakon,
oziroma z osebno privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatek nanaša. Z
vidika dostopa do informacij javnega značaja pa nam določba 1. točke tretjega odstavka
6. člena ZDIJZ med drugim določa, da se ne glede na določbe prvega odstavka istega
člena, kjer so navedene izjeme, dostop do zahtevanih informacij dovoli, če gre za podatke
o porabi javnih sredstev ali podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali
delovnega razmerja javnega uslužbenca. Upoštevanje te določbe pomeni, da funkcionarji
in javni uslužbenci ne morejo pričakovati zasebnosti glede svojega imena in priimka,
naziva, položaja, plače, saj je to povezano z opravljanjem njihove funkcije oziroma dela
javnega uslužbenca; v teh primerih se torej navedeni ne morejo sklicevati na varstvo
osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov na področju sodstva (sodnih odločb) je izpostavil tudi Vrabec
(2013, str. 68–72) v delu »Dostop do informacij javnega značaja sodišč in tožilstev«.
Treba je vedeti, da se v odločbah nahaja ogromno osebnih podatkov. Na tem mestu je
treba ločiti, kateri so osebni podatki in kateri so varovani osebni podatki. V nadaljevanju
bo navedenih nekaj najpomembnejših podatkov, ki jih vsebujejo sodne odločbe, za katere
ne moremo reči, da so v tem delu varovani osebni podatki zaradi že zgoraj navedenega
dejstva. Vsaka sodna odločba vsebuje ime in priimek sodnika oziroma sodnikov, če
odločitev sprejme več sodnikov (senat), pa ime in priimek zapisnikarja, lahko pa tudi ime
in priimek sodniškega pripravnika, državnega tožilca ali pravobranilca, če sodelujejo v
postopku.
Tako je npr. v odločbi IP št. 090-15/2010/4 z dne 7. 5. 2010, prosilec zoper Upravno
sodišče RS glede imen in priimkov posameznikov, ki so v konkretni zadevi sodelovali v
postopku, (strokovna sodelavka, zapisnikarica) in člani sodnega senata, odločil IP, ko je
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ugotovil, da gre za podatke, ki so povezani z opravljanjem njihove funkcije oziroma
delovnega razmerja javnega uslužbenca, treba aplicirati določbo tretjega odstavka 6.
člena ZDIJZ in omogočiti dostop do teh podatkov, saj ti podatki v konkretnem primeru ne
predstavljajo varovanih osebnih podatkov. Ker ti podatki niso varovani osebni podatki, ne
more biti podana izjema od prosto dostopnih informacij, je še dodal IP. V sodnih
postopkih pa lahko sodelujejo tudi sodni izvedenci, sodni tolmači in ne nazadnje tudi
odvetniki. Tudi v odločbi IP št. 021-86/2006/6 z dne 22. 12. 2006, prosilec zoper Delovno
in socialno sodišče v Ljubljani, je IP odločil, da sta tudi ime in priimek izvedenca
medicinske stroke, ki je razviden iz sodbe oziroma zapisnika, informacija javnega značaja,
z obrazložitvijo, da so podatki o izvedencih medicinske stroke javno dostopni na spletni
strani ministrstva za pravosodje, kjer obstaja imenik sodnih izvedencev, zato se s tem ne
more posegati v zasebnost, saj tisto, kar je že javno, ne more biti posameznikova
zasebnost. Tudi pri odvetnikih je enako: ime in priimek odvetnika nista varovana osebna
podatka. Tudi v odločbi IP št. 090-15/2010/4 z dne 7. 5. 2010, prosilec zoper Upravno
sodišče RS, je IP odločil, da ime in priimek pooblaščenca ne pomenita varovanih osebnih
podatkov, saj odvetnik v konkretnem postopku ni nastopal kot posameznik, kjer ga varuje
ZVOP-1, ampak je opravljal svojo poklicno dejavnost odvetništvo. Po določbi 137. člena
URS je odvetništvo samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Pomembno pa je,
da je po isti določbi odvetništvo del pravosodja ter s tem vezano na poštenost
neodvisnost in skrbnost. Upoštevajoč to določbo, lahko rečemo, da je odvetnik del
pravosodnega sistema in vezan na določeno stopnjo transparentnosti. Ob vsem
navedenem se ime in priimek odvetnika, ki se pojavi ob opravljanju njegovega poklica, ne
more pojmovati kot varovani osebni podatek, zato mora biti prosto dostopen. Za razliko
od prosto dostopnih osebnih podatkov, ki so bili navedeni, pa v okviru sodnih odločb,
zapisnikov ipd. obstajajo tudi varovani osebni podatki, ki pa se jih ne sme posredovati. V
to kategorijo spadajo npr. ime in priimek, prebivališče, EMŠO itd. strank postopka. Ravno
tako spadajo med varovane osebne podatke tudi podatki, ki pri opravljanju funkcije
funkcionarja ali javnega uslužbenca niso povezani z delovnim razmerjem (to so pa
podatki, kot so naslov prebivališča, rojstni podatki ipd).
Vrabec je med drugim izpostavil tudi odločitev IP, kjer je v kazenski zadevi zaradi
spolnega napada, v kateri je bila javnost izključena z glavne obravnave, omogočil delni
dostop do cele odločbe, pri čemer je zaradi možnosti identifikacije obdolženca ali
oškodovanke zahteval izbris posameznih delov dokumenta, kjer bi se osebo dalo
identificirati. Z vidika sodnih odločitev pa je treba povedati, da opravilnih številk odločb
upravnih organov oziroma oznake katastrske občine in parcelne številke, ki se v sodnih
odločbah pogostokrat pojavljajo, ni treba brisati. Nadalje še navaja, da mora biti
dokument, do katerega organ omogoča dostop, za vse prosilce enak – erga omnes. Če pa
prosilec sam nezakonito obdeluje osebne podatke, ki jih pozna in jih poveže s
posredovanim dokumentom, ki je bil ustrezno anonimiziran, je prosilec tisti, ki krši ZVOP1, in ne organ.
Delni dostop je institut, ki je urejen v 7. členu ZDIJZ. Če dokument ali njegov del le delno
vsebuje osebne podatke in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo
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njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta in prosilca
seznani z vsebino. Z delnim dostopom do informacije javnega značaja onemogočimo
kršenje ZVOP-1. V povezavi z načelom odprtosti delovanja javnih organov, ki je
opredeljeno v 2. členu ZDIJZ, pomeni, da je organ venomer dolžan omogočiti delni
dostop, razen če po kriterijih, ki jih določa 21. člen uredbe, to ne bi bilo izvedljivo oziroma
bi z delnim razkritjem ogrozili zaupnost varovanih informacij. V primerih, ko dokument le
delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, se šteje, da jih je moč izločiti iz dokumenta,
ne da bi ogrozili zaupnost dokumenta, če je varovane informacije možno fizično odstraniti,
npr. prečrtati, trajno prekriti, zbrisati, blokirati ali jih drugače napraviti nedostopne. S tem
postane dokument anonimiziran, kar pomeni, da je identifikacija posameznika
onemogočena, saj se s tem izgubi vsaka prepoznavnost in določljivost posameznika.
Glede dostopnosti do sodnih odločb kot informacij javnega značaja organa bi izpostavil
seminarsko nalogo z naslovom »Upravljanje z znanjem skozi prizmo ustvarjanja sodne
prakse«, ki sva jo s kolegico pripravila pri predmetu Upravljanje z znanjem v upravi pri
prof. dr. Ljupču Todorovskem. Problem, ki sva ga v nalogi izpostavila, se je kazal v
dokumentiranju, zagotavljanju oziroma omogočanju dostopa do enotne (poenotene)
sodne prakse na različnih stopnjah. Dostop do poenotene sodne prakse (sodb višjih sodišč
in Vrhovnega sodišča) je v preteklosti predstavljal velik problem in s tem tudi večjo
možnost kršitve načela enakosti. Odločbe so bile dokumentirane le v fizični obliki na
sodišču, ki je odločbo izdalo, zato je bil marsikomu dostop otežen. Eden od pristopov
reševanja problema zagotavljanja enotne sodne prakse je vzpostavitev repozitorija odločb
(repozitorija znanja) in tukaj je vloga upravljanja z znanjem pomembna, saj se je sodišče
tega lotilo tako, da je vzpostavilo bazo sodne prakse, ki se danes kaže v obliki spletnega
portala »Sodstvo« na spletnem naslovu sodstva (VSRS, 2010).
Ob tem menim, da je sodstvo na tem področju naredilo velik korak ne samo pri
zagotavljanju dostopa do sodne prakse, ampak tudi z vidika dostopa do javnih informacij
pri dostopu do sodnih odločitev. Na tem portalu je dostopnih veliko število odločitev vseh
pritožbenih splošnih in specializiranih sodišč v Republiki Sloveniji, ne pa vse. Te odločbe
so anonimizirane.
4.4.3 DOSTOPNOST JAVNOSTI DO INFORMACIJ IZ SODNE UPRAVE
Za pojem »sodna uprava« lahko rečemo, da je zelo širok pojem. Treba je biti dosleden,
da se ne zamenjujeta »sodna uprava« in »sodni postopek«. Sodni red in ZS natančneje
opredeljujeta, kaj vse obsega zadeve sodne uprave.
Zakonodajalec je bil pri obravnavanju predloga ZDIJZ z vidika sodne veje oblasti najprej
na stališču, da bi bile javnosti dostopne zgolj zadeve sodne uprave, ne pa tudi zadeve iz
sodnih postopkov. To je izrecno poudaril takratni minister Gantar v razpravi v državnem
zboru: »Mislim, da je splošno stališče državnega zbora, tako smo ga razumeli, da je treba
tudi sodno vejo oblasti vključiti v zakon, seveda kot sodno upravo, ne pa seveda v smislu
samih sodnih postopkov, ki jih ureja sam zakon, torej ta področja zakonodaje.« Vendar se
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je kasneje takšno stališče spremenilo, kar pomeni, da so tudi zadeve sodnih postopkov
umeščene v sam zakon. Kot je že iz same določbe 1. člena ZDIJZ razvidno, pravice do
dostopa informacij javnega značaja sodišča pri ničemer ne reducira. Prvotni osnutek
zakona je namreč vseboval določbo, po kateri sodišča niso bila vključena v ta zakon. Kljub
temu pa bi zakonodajalec lahko eksplicitno določil, da se zakon glede sodišč uporablja
zgolj za zadeve sodne uprave, pa tega ni storil.
Nasprotni razlogi, zakaj zakonodajalec tega ni storil, so bili, da ni imel posebnega
namena, da dostop do informacij javnega značaja omeji bolj kot pri ostalih zavezancih. Na
tem mestu je treba poudariti, da pojem sodna uprava vključuje večino ostalih dejavnosti
sodišč, ki jih poleg svoje osnovne dejavnosti »sojenje« opravljajo sodišča, in to za
zagotavljanje izvajanja sodne veje, za katere pa je pravna podlaga v zakonu, Sodnem
redu in drugih predpisih. Kljub temu pa delovno področje sodišč zaznamujejo še druge
zadeve, ki po določbi 4. člena ZDIJZ spadajo med informacije javnega značaja in so
dostopne javnosti, in sicer v prvi vrsti Zemljiška knjiga in Sodni register. Vse, kar med
zadeve sodne uprave opredeljujeta Sodni red in ZS, gre za prosto dostopne informacije
javnega značaja, kar pomeni, da morajo biti na voljo javnosti, seveda ob predpostavki, da
ne gre za katero od izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ (Prepeluh, 2005, str. 355–356).

4.5 PRAKSA S PODROČJA KRŠITEV ORGANOV
PRIMERJAVA SODSTVO IN OSTALI ORGANI

ZAVEZANCEV

–

Krapeževa (2004, str. 11) je v prispevku »Molk organa je nedopusten« izpostavila prvo
skupno letno poročilo organov o izvajanju ZDIJZ. To skupno letno poročilo je sestavljeno
iz poročil posameznih organov, ki so zavezani k posredovanju poročila. V prvem skupnem
letnem poročilu je izmed vseh zavezancev poročilo oddala le dobra polovica, in sicer 51,5
%, kar je 123 od skupaj približno 239 zavezancev, upoštevati pa je treba dejstvo, da
lahko več organov pripravi eno skupno poročilo, je v uvodu dejal dr. Pavel Gantar. Tedanji
Minister je bil mnenja, da se razlog za tako nizko število kaže predvsem v pomanjkanju
obveščenosti o dolžnosti organov. V tem letu, natančneje 15. 6. 2004, je bila izvoljena
tudi nova pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Nataša Pirc Musar.
Poudarila je, da je po pregledu dosedanje prakse tega področja opazila, da se veliko vlog
in zahtevkov nanaša na molk organa, kar se ji zdi nedopustno; po njenem mnenju je
treba organe opozoriti, naj dosledno odgovarjajo na dopise državljanov. A glede na
poročila IP v zadnjih letih se stanje še poslabšuje, saj je skupno kar 2/3 pritožb na IP
vloženih zaradi molka organa.
Ta problem je med drugim v intervjuju »Dobra zakonodaja ni jamstvo transparentnosti«
izpostavila Pirc Musarjeva kot IP, in sicer da se organi prevečkrat zavijejo v molk pri
posredovanju informacij javnega značaja. Kot še navaja, organi dobesedno ignorirajo
prosilčeve zahteve, kar pomeni kršenje ustavnih pravic in ostale zakonodaje, zato bom s
postavljeno hipotezo, upoštevajoč poročila posameznih organov – ki so kot zavezanci po
ZDIJZ in posledično na podlagi določbe 37. člena ZDIJZ, enkrat letno dolžni poročati o
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izvajanju ZDIJZ – ter na podlagi letnega poročila IP primerjalno ugotavljal spoštovanje te
pravice pri sodiščih in drugih zavezancih, zlasti organih javne uprave.
Virant (2009, str. 13–15) navaja, da se z izrazom »javni sektor« zajemajo vse
javnopravne organizacije ali, drugače povedano, javni sektor sestavljajo osebe javnega
prava. Torej bi lahko rekli, da je javni sektor celota vseh oseb javnega prava, tj. država in
vse druge osebe javnega prava, katerim država podeli določena omejena pooblastila in
pravno subjektiviteto. Za javni sektor bi lahko rekli tudi, da je to skupek organizacij, ki
opravljajo javne funkcije, kar pomeni, da izvajajo upravno-politični proces, kamor se šteje
oblastni del javnega sektorja. Poleg tega pa zagotavljajo tudi izvajanje javnih služb
oziroma javne storitve, kar pomeni, da so nekakšen servisni del javnega sektorja. Nadvse
pomembno je, da delovanje teh organizacij poteka v javnem interesu, katerega cilj je
zadovoljevanje javnih potreb, torej zagotavljanje javnih storitev, ki jih državljani
vsakodnevno koristimo.
Tudi za pojem »javna uprava« lahko rečemo, da ne obstaja enotna definicija. Kljub vsemu
se lahko zatrjuje, da je širši pojem kot pojem »državna uprava«. Če se javna uprava
opredeljuje kot ožji pojem, to pomeni, da ta ožji pojem predstavlja celotna izvršilna veja
oblasti. Z vidika širšega pomena pa poleg izvršilne veje oblasti spadata še zakonodajna in
sodna veja oblasti, torej tudi sodišča (Štrus, 2013).
Med državo in javno upravo obstaja močna vez. Javno upravo bi lahko kvalificirali kot
postopek javnega upravljanja. Je pa pomembno, da lahko o javni upravi in javnem
upravljanju govorimo zgolj v obsegu javnopravnih skupnosti, med katerimi je država
najširša. Torej v obsegu države poteka postopek javnega upravljanja kot najširše
javnopravne skupnosti. Javno upravljanje pa zajema odločanje o javnih koristih, interesih,
potrebah, ciljih družbene skupnosti, ki je organizirana v državi, in ne nazadnje o
uveljavljanju teh interesov. Tako lahko rečemo, da država ne bi mogla funkcionirati brez
javne uprave kot tudi javna uprava ne brez države. Razlago za pojem »država« lahko
opredelimo v dveh oblikah, in sicer kot širši pomen države in ožji pomen države. Za
državo v širšem pomenu besede lahko zatrdimo, da je to organizacija ljudi na določenem
ozemlju (teritoriju), ki jih povezuje politična oblast. Za ožji pomen besede »država« pa je
moč reči, da gre za izvajanje politične oblasti na določenem ozemlju. Upoštevajoč
navedeno, lahko rečemo, da je država tiste vrste organizacija, ki ima na svojem ozemlju
izključno vrhovno in neodvisno oblast (Vlaj, 2004, str. 60–61).
Pri razlagi javne uprave je bilo omenjeno, da je del javne uprave tudi državna uprava z
vlado na čelu. Štrus (2013) navaja, da v strategiji razvoja slovenskega javnega sektorja
državna uprava zajema ministrstva, organe v sestavi, upravne enote in vladne službe. Kot
pravi Virant (2009, str. 77–78), se državno upravo lahko kategorizira kot strokovni aparat,
ki pripravlja strokovne podlage za sprejemanje političnih odločitev vlade in posledično tudi
državnega zbora. Ta strokovni aparat pa te politične odločitve tudi neposredno izvršuje.
Torej bi se reklo, da je državna uprava največji segment javne uprave, pa vendarle nista
sinonima. Iz pogleda v zgodovino je razvidno, da je državna uprava najstarejši segment
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javne uprave. V začetku sta se ta dva pojma prepletala, kasneje, z razločevanjem
upravnega sistema, kot je decentralizacija lokalne samouprave, pa državna uprava
predstavlja le del javne uprave. Za državno upravo velja, da opravlja dve funkciji, in sicer
pripravlja strokovne podlage za odločanje vlade ter izvršuje sprejete odločitve Državnega
zbora in vlade.
Javna uprava je aparat, na podlagi katerega država lahko deluje. Država v okviru tega
aparata izvršuje svoje cilje. Kot pravi Virant, je za pojem »javna uprava« značilno, da se v
enem delu govori o funkcionalnem vidiku in v drugem delu o strukturnem vidiku. Za
funkcionalni vidik je značilno, da se v tem delu javna uprava predstavlja kot del procesa
javnega upravljanja, kar pomeni proces odločanja o javnih zadevah, in sicer odločanja
izvršilne ravni, medtem ko jo v drugem delu kot strukturnem vidiku vidimo kot
organizacijo, ki je sestavljena iz celote organov in organizacij, ki v okviru javne uprave
opravljajo naloge, kot so zagotavljanje strokovne podlage za politična odločanja in
neposredno izvrševanje političnih odločitev. Sodobne demokratične države imajo takšno
ureditev, da ti politični procesi potekajo na državni in lokalni ravni, kjer pa je lahko tudi
več ravni. Trenutna slovenska ureditev ima na lokalni ravni zgolj eno raven, in sicer
občine. Je pa treba izpostaviti, da med javno upravo uvrščamo tudi nosilce javnih
pooblastil, za katere je značilno, da so organizacije, ki ne spadajo med sestavni del
državne ali občinske uprave, vendar pa opravljajo prenesene naloge iz državne ali lokalne
uprave, za katere pa se lahko pooblastilo izda na podlagi zakona. Ob upoštevanju
navedenega torej slovensko javno upravo sestavljajo državna uprava z Vlado na čelu,
občinske uprave z župani na čelu in nosilci javnih pooblastil (Virant, 2009, str. 18–19).
Glede na to, da bom primerjalno ugotavljal spoštovanje pravice do dostopa informacij
javnega značaja med sodstvom in drugimi zavezanci, zlasti organi javne uprave, se mi je
zdelo pomembno, da se s tega vidika opredeli tudi sodstvo.
Za sodstvo je nadvse pomembno, da je ločeno od ostalih vej oblasti, zato tudi predstavlja
samostojno vejo oblasti in ji pravimo sodna veja oblasti, ki mora biti neodvisna od
zakonodajne in izvršilne oblasti. V javnosti se pogostokrat omenja tudi izraz pravosodje,
za katerega pa je pomembno, da se z njim označuje področje delovanja, ki se nanaša na
različne dejavnosti, ki se navezujejo na izvajanje sodne funkcije. Prav tako se izraz
pravosodje uporablja tudi v smislu organizacije, ki označuje organe, ki delujejo na tem
področju in se imenujejo tudi pravosodni sistem, ta pa zajema sodišča ter nekatere druge
organe in službe. Teorija nam prikazuje širši in ožji pomen izraza pravosodje. Za prvega
se šteje, da sem spadajo tudi drugi subjekti, ki delujejo na področju pravosodja, kot so
zlasti tožilstva, odvetniki in organi pravosodne uprave, ki pa funkcionalno in organizacijsko
ne spadajo v sklop sodne veje oblasti. Za ožji pomen izraza pravosodje pa se šteje samo
sodstvo, torej tisti organi, ki izvajajo sodno funkcijo (Grad et al., 1999, str. 179).
Iz povzetka vsega navedenega izhaja, da če na javno upravo gledamo s širšega vidika,
potem med javno upravo spada tudi sodstvo. Med državno upravo pa spadajo ministrstva,
organi v sestavi ministrstev, upravne enote in vladne službe.
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Na podlagi razlage bom primerjalno ugotavljal spoštovanja pravice do dostopa informacij
javnega značaja zavezancev po ZDIJZ v sodstvu (kot organu javne uprave) in drugih
organih javne uprave, kamor nedvomno spadajo tudi organi državne uprave. Te bom
razvrstil po skupinah. V letnih poročilih o izvajanju ZDIJZ je naveden seznam organov,
zavezanih za predložitev poročila. Na podlagi tega seznama, bom zavezance razvrstil v pet
skupin, in sicer: 1. sodišča, 2. drugi neodvisni državni organi (Predsednik RS, Državni zbor
RS, Državni svet RS, Državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Informacijski
pooblaščenec, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Računsko sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Komisija za preprečevanje korupcije, Sodni
svet, državna tožilstva in Državno pravobranilstvo RS), 3. ministrstva in organi v sestavi
ministrstev, 4. upravne enote in vladne službe ter 5. občine.
Pri analiziranju podatkov sem se najprej osredotočil na verodostojnost podatkov in v ta
namen primerjal podatke iz skupnih letnih poročil o izvajanju ZDIJZ, ki jih pripravlja Vlada
RS, in letnih poročilih IP. V obeh primerih sem upošteval poročila za leta 2010, 2011 in
2012. Pri poročilih sem izhajal iz predpostavke, ki je povezana s postavljeno hipotezo
»Spoštovanje pravice do dostopa informacij javnega značaja je v sodstvu nižja kot pri
drugih zavezancih, zlasti organih javne uprave«. Torej, če poenostavim, v prvi vrsti se ta
problem kaže kot »molk organa«, kar pomeni, da organ, na katerega je bila posredovana
zahteva o dostopu do informacij javnega značaja, zahtevo enostavno ignorira in se na
prosilčevo zahtevo sploh ne odziva.
4.5.1 LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ
Za zanimivost naj navedem, da sem poročila o izvajanju ZDIJZ organov, ki so dolžni
enkrat letno pripraviti poročilo in ga posredovati ministrstvu (37. člen ZDIJZ), trenutno
Ministrstvu za pravosodje, pridobil prav s strani tega ministrstva, in sicer s prošnjo o
posredovanju teh dokumentov, poslano po elektronski pošti. Ministrstvo za pravosodje,
natančneje uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja, mi je te podatke
skladno z 21. členom ZDIJZ tudi posredovala, kar pomeni, da so mojo prošnjo obravnavali
kot zahtevo po informaciji javnega značaja. Med drugimi informacijami, ki sem jih želel
pridobiti, je bilo tudi vprašanje, kateri so tisti organi, ki niso posredovali letnega poročila.
Očitno je dejstvo, da kljub zakonski določbi, ki določa, da so organi dolžni do 31. januarja
posredovati letno poročilo o izvajanju zakona, tega ne naredijo vsi organi. Za takšne
organe je v poglavju kazenske določbe tudi določba, ko se z denarno kaznijo za prekršek
kaznuje uradna oseba, če v predpisanem roku ne predloži letnega poročila iz prvega
odstavka 37. člena ZDIJZ. Iz letnih poročil o izvajanju ZDIJZ je razvidno, kolikšno število
organov poročila ni posredovalo. Postavilo se mi je vprašanje, kaj se zgodi s temi organi
in kakšen postopek se uvede zoper kršitelja, zato je bila ena od želenih informacij javnega
značaj tudi ta. Od uradne osebe sem po elektronski pošti prejel dopis, v katerem so
navedeni organi, ki niso posredovali letnega poročila o izvajanju ZDIJZ. Pristojno
ministrstvo, ki sprejema letna poročila, zavezane organe na njihovo dolžnost opozori
teden dni pred iztekom roka (31. januar) in drugič po izteku roka v mesecu februarju.
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Kljub temu pa poročila še vedno ne predložijo vsi zavezani organi, zato ministrstvo
podatke posreduje pristojnemu organu, Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Inšpektorat za javni sektor, Župančičeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju
inšpektorat), ki je pristojno za uvedbo postopka s prekrški na podlagi 39. člena ZDIJZ.
Tako sem se na inšpektorat pisno obrnil kot prosilec informacije javnega značaja, izpolnil
obrazec, ki ga imajo na spletni strani inšpektorata, s katerim zaprosiš za informacijo
javnega značaja. Iz poročil in podatkov, ki sem jih pridobil, je bilo moč opaziti, da je
Občina Lukovica edini organ, ki je v letih 2010 in 2011 zaporedoma kršil zakonske določbe
o posredovanju letnega poročila.
Inšpektorat mi je na podlagi prvega odstavka 22. člena ZDIJZ, poslal želene informacije,
in sicer:
1.

V letu 2010 je Ministrstvo za javno upravo posredovalo na inšpektorat kot pristojni
organ za uvedbo postopka o prekrških na podlagi 39. člena ZDIJZ za naslednje
organe:
 Občina Gorišnica – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s tem
zaključen;
 Občina Lukovica – inšpektorat je izdal pisno obvestilo o prekršku;
 Okrajno sodišče v Ljubljani – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in
postopek je s tem zaključen;
 Okrajno sodišče na Vrhniki – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in
postopek je s tem zaključen;
 Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in
postopek je s tem zaključen.

2.

V letu 2011 je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo posredovalo na
inšpektorat kot pristojni organ za uvedbo postopka o prekrških na podlagi 39.
člena ZDIJZ za naslednje organe:
 Občina Lukovica – inšpektorat je izdal opomin, kjer je župan kot
predstojnik moral plačati sodno takso v višini 30 €, in s tem je bil postopek
zaključen;
 Občina Starše – inšpektorat je izdal opomin, kjer je župan kot predstojnik
moral plačati sodno takso v višini 30 €, in s tem je bil postopek zaključen;
 Občina Vransko – inšpektorat je izdal opomin, kjer je župan kot predstojnik
moral plačati sodno takso v višini 30 € ,in s tem je bil postopek zaključen;
 Upravna enota Tržič – v postopku je bilo ugotovljeno, da ni bilo storjenega
prekrška;
 Urad RS za mladino – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s
tem zaključen.

3.

V letu 2012 je Ministrstvo za pravosodje in javno
inšpektorat kot pristojni organ za uvedbo postopka o
člena ZDIJZ za naslednje organe:
 Urad RS za kemikalije – inšpektorat je izdal pisno
tem zaključen;
 Okrajno sodišče Žalec – inšpektorat je izdal pisno
tem zaključen;
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upravo posredovalo na
prekrških na podlagi 39.
opozorilo in postopek je s
opozorilo in postopek je s

 Okrajno sodišče Maribor – v postopku je bilo ugotovljeno, da ni bilo
storjenega prekrška;
 Občina Cerkvenjak – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s
tem zaključen;
 Občina Kobilje – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s tem
zaključen;
 Občina Majšperk – v postopku je bilo ugotovljeno, da ni bilo storjenega
prekrška;
 Občina Rogašovci – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s
tem zaključen;
 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in
postopek je s tem zaključen;
 Občina Tišina – inšpektorat je izdal pisno opozorilo in postopek je s tem
zaključen;
 Občina Žetale – v postopku je bilo ugotovljeno, da ni bilo storjenega
prekrška.
Iz samih postopkov, ki so zgoraj omenjeni, je razvidno, da je od skupno 20 primerov v 12
primerih šlo zgolj za pisno opozorilo inšpektorja in s tem za zaključek postopka, kar
inšpektorju dovoljuje prvi odstavek 53. člena ZP-1, ki določa, da lahko uradna oseba
prekrškovnega organa namesto izreka sankcije kršitelja opozori, če je storjen prekršek
neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja
opozorilo zadosten ukrep. Pooblaščena uradna oseba je v teh primerih ocenila, da je glede
na pomen tega dejanja in glede na ostale okoliščine pisno opozorilo zadosten ukrep.
V štirih primerih je bilo ugotovljeno, da ni bilo storjenega prekrška, medtem ko je
inšpektor v treh primerih – v postopkih zoper Občino Lukovica, občino Starše in Občino
Vransko – izdal opomin, kjer je župan kot predstojnik moral plačati sodno takso v višini 30
€, in s tem je bil postopek zaključen. V enem primeru pa je inšpektor izdal pisno obvestilo
o prekršku.
Iz zgornjih podatkov izhaja, da je kar 50 % organov lokalnih skupnosti, ki niso posredovali
letnega poročila o izvajanju ZDIJZ, kar kaže, da je največji problem ravno pri teh organih.
Poleg navedenega sem na inšpektorat vložil tudi zahtevo za dostop do informacij javnega
značaja, in sicer za posredovanje podatkov o številu uvedenih prekrškovnih postopkov, ko
uradna oseba organa v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane
informacije javnega značaja (molk organa), in sicer za leta 2010, 2011 in 2012. Tretji
odstavek 39. člena ZDIJZ namreč med drugim določa, da se z globo kaznuje za prekršek
uradna oseba organa, če v predpisanem roku ne posreduje zahtevane informacije javnega
značaja. V zakonsko določenem roku sem s strani inšpektorata prejel odgovor glede moje
zahtevane informacije. Inšpektorat mi je na podlagi prvega odstavka 22. člena ZDIJZ
sporočil, da na podlagi njihove evidence o uvedenih prekrškovnih postopkih na
inšpektoratu v zahtevanem obdobju ni bilo uvedenih prekrškovnih postopkov iz razloga,
ko uradna oseba organa v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane
informacije javnega značaja (molk organa).
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4.5.2

INSTITUT MOLK ORGANA IN MODELI

Za molk organa se šteje, če pristojni organ na zahtevek, ki ga poda stranka, ne izda
odločbe o zahtevku in ji odločbe ne vroči v predpisanem roku. Stranka ima v tem primeru
zagotovljeno posebno varstvo, ki je zgrajeno na fikciji, da je organ zavrnil strankin
zahtevek in tako izdal fiktivno negativno odločbo. To varstvo je stranki zagotovljeno v
pritožbenem postopku oziroma v upravnem sporu (Androjna in Kerševan, 2006, str. 428).
Na temo »molk organa« je Kovačeva (2012) v prispevku »Fighting administrative silence
in Europen and Slovene law and practice« oziroma »Boj proti molku organa v evropskem
in slovenskem pravu« izpostavila teoretični in praktični vidik molka organa kot ene
pomembnejših tem sodobnega upravljanja. V primeru molka organa gre za uzakonitev
domnevne negativne odločitve, ko se domneva, da je zahteva vlagatelja zavrnjena, ali za
domnevo pozitivne odločbe, ko se domneva, da je zahtevku ugodeno. Domneva pozitivne
odločbe zasleduje prizadevanja k večji učinkovitosti organov odločanja v upravnih zadevah
in preprečiti nerazumno dolgotrajne postopke. V prispevku se obravnava, da se domneva
pozitivne odločitve v zadnjem času hitro širi, kar pa predstavlja nevarnost takšne
domneve v smislu tveganja za javni interes. Če upravni organ o zahtevi ne uspe odločiti v
vnaprej določenem roku, pridobi stranka pravico do pritožbe ali tožbe. Čeprav gre v
primeru molka za neustrezno ravnanje upravnega organa in se breme aktivnosti prenese
na nedolžno stranko, je takšna ureditev večinsko uveljavljena. Kovačeva želi v prispevku
potrditi hipotezo, da je uzakonitev domneve v primeru molka organa v ZUP-u pretirana, če
pri tem izhajamo iz osnovne zahteve, da je upravni postopek namenjen uravnoteženju
varstva pravic posamezne stranke in javnega interesa. Francija je prva vpeljala domnevo
negativne odločitve v primeru molka organa. Smisel predpisanih rokov je v tem, da se
postopki vodijo promptno, kot je to mogoče. Namen rokov je v tem, da se o zahtevi odloči
v času, ko je zadeva aktualna in ima za stranko smisel oz. pomen.
V primeru molka organa so posledice negativne ali pozitivne odločitve mišljene kot
neizpodbitna domneva, sicer ni dosežen ustrezen učinek in bi prihajalo do spora o tem,
kdo (stranka ali organ odločanja) je povzročil zastoj v postopku. Za vsebinsko opredelitev
takšne hipoteze je treba izhajati iz določenih domnev: a) da je govor o specifični upravni
zadevi, b) da je določen rok za odločitev, c) da so predpisana pravna sredstva v primeru
molka organa. Domneva negativne odločitve v primeru molka nima za posledico meritorne
odločitve o pravici zahtevka, ki je predmet postopka. Stranka v tem primeru dobi le
možnost uporabe pravnih sredstev. V tem primeru se stranka pritoži zoper organ
odločanja, ki ni odločil v predpisanih rokih. Posredno stranka v tem primeru oporeka, da
organ v postopku ni spoštoval njene pravice, da se odloči o postavljenem zahtevku, in ne
o tem, da bi organ kršil njeno (materialno) pravico. V primeru domneve pozitivne
odločitve pa se pojavi problem dokončnosti in izvršljivosti, glede na to, da ne obstaja
nikakršen dokument (odločba), s katero bi se stranki priznala zahtevana pravica. Če
sistem uzakonja takšno domnevo, je nujno treba zagotoviti tudi dodatno dokazovanje,
npr. potrdilo organa o prejemu zahteve, datum pridobitve pravice ipd.
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Nadalje Kovačeva podaja primerjalno analizo ureditev v izbranih državah. Upravno pravo
sodi med področja, ki jih države urejajo suvereno, ne glede na njihovo članstvo v EU. Ne
glede na navedeno je zaznati določene skupne značilnosti različnih držav. Primerjava
držav pod avstrijskim vplivom: značilnost teh držav je, da so za odločanje in pravne
posledice ali pravice strank ter v primeru molka organa predpisani roki. Sedanji zakon je
bil v Avstriji sprejet leta 1991, čeprav je tudi že zakon iz leta 1925 poznal molk organa.
Pravica do pritožbe je, podobno tudi v Nemčiji, temeljno načelo. Pritožba je vedno
naslovljena na pritožbeni organ. Rok za odločitev je 6 mesecev od začetka postopka. Če
nad organom odločanja ni pritožbenega (instančnega) organa, je zaradi molka možno
sprožiti upravni spor. Avstrijski sistem je zaradi zgodovinske povezanosti imel močan vpliv
na nekatere države, med katerimi so tudi države bivše Jugoslavije in Madžarska. Opazen
pa je tudi razmeroma hiter razvoj zakonodaje v Makedoniji in na Hrvaškem, kar je
predvsem posledica približevanja EU. Pri teh dveh državah je zaslediti tudi premik od
domneve negativne odločitve k domnevi pozitivne odločitve v primeru molka. Španija je
ena prvih držav, ki je uredila področje molka in določila posledice molka. Pravni red pozna
obe obliki domnev – pozitivno in negativno odločitev, pri čemer je splošno sprejeta
domneva pozitivne odločitve, v nekaterih primerih pa je domneva negativne odločitve. V
Franciji je ravno obratno – tu je splošno sprejeta domneva negativne odločitve, so pa tudi
primeri, ko je uzakonjena domneva pozitivne odločitve (ko odločitev ni sprejeta v roku
štirih mesecev). V teh državah (podobno tudi Italija) velja, da je domneva pozitivne
odločitve omejena, saj bi v nasprotnem primeru lahko bilo storjene več škode kot koristi.
Apriorna domneva pozitivne odločitve bi lahko posegala v najbolj temeljne demokratične
vrednote, kot je varstvo človekovih pravic, omogočala bi neizterljivost javnega denarja,
lahko bi imela za posledico nepopravljivo škodo na okolju. Velika Britanija sicer ne pozna
instituta »molka organa«, vendar tudi v tem pravnem redu obstaja primerljiv institut. V
njihovem pravu se čuti vpliv evropskega kontinentalnega prava, saj vanj prodira praksa
Sveta Evrope in EU. Molk organa je reguliran z zakonom in sodno prakso, pri čemer pozna
tako domnevo negativne odločitve kot tudi alternativne sisteme, ki varujejo stranke pred
nedelovanjem posameznih organov. Za razliko od preostale Evrope sistem v Veliki Britaniji
ne temelji le na varovanju pravic strank in zakonitosti, ampak tudi na varovanju
transparentnosti sistema in poštenosti postopkov. Podobna je ureditev v Skandinaviji:
državni organi so dolžni postopke voditi tekoče in brez nepotrebnega odlašanja.
Zakonodaja v teh državah ne ureja pravnih posledic v primeru molka organa (pač pa
zakon določa, da ima organ dolžnost stranko obvestiti o poteku postopka in kdaj bo
odločitev sprejeta). V Estoniji ni določenih rokov za odločanje organov, vendar ima ne
glede na to stranka pravico, da v primeru molka sproži upravni spor. Kovačeva je v
prispevku izpostavila tri modele, ki obravnavajo molk organa, navedla glavne značilnosti
modela, posebno ureditev prednosti in slabosti. Gre za naslednje tri modele:
Model domneve negativne odločitve:
 ta sistem je sprejet v državah, kjer je upravno pravo orodje za omejitev
državne moči;
 glavne značilnosti: postopek je temelj za sprejem odločitve o koristih; vnaprej
so predvideni roki za odločitev; pravno sredstvo vloži stranka sama;
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 države: Francija, Avstrija, Nizozemska, Belgija, Italija, Hrvaška, Slovenija;
 posebna ureditev: možne so izjeme, ko velja domneva pozitivne odločitve, kar
je določeno v posebnih predpisih, lahko tudi v ZUP-u;
 prednosti: uzakonitev sistema za boj proti nedelovanju (neodločanju) organov;
ni tveganja, da bi s priznanjem zahteve prišlo do nasprotja z javnim interesom
ali interesom tretjih strank; sistem ima dolgo zgodovino in je zato preverjen;
 slabosti: ta sistem uzakonja nedelovanje organov; stranka nosi breme
ukrepanja v primeru pasivnosti organa; do pravnih posledic nedelovanja
organa pride le na pobudo stranke; sistem ne razlikuje med primeri, ko je
zamuda odločanja posledica objektivnih ali subjektivnih okoliščin.
Model domneve pozitivne odločitve:
 ta sistem je sprejet v neoliberalnih državah, pomemben je za razvoj notranjega
trga EU;
 glavne značilnosti: bremena nedelovanja organov ne nosijo stranke, zato se v
primeru zamude avtomatično šteje, da je bilo zahtevi stranke za priznanje
pravice ugodeno;
 države: Španija, pogojno tudi Makedonija;
 posebna ureditev: možne so izjeme, ko velja domneva negativne odločitve, kar
je določeno v posebnih predpisih, lahko tudi v ZUP-u;
 prednosti: uzakonitev sistema za boj proti nedelovanju (neodločanju) organov;
ta model sili organe odločanja k delovanju;
 slabosti: pravice stranke so priznane tudi na račun drugih pravnih interesov,
tudi javnega interesa; pravice so priznane brez vsebinske presoje;
pomanjkanje učinkovitosti domneve (ni jasno, kdaj je stranka pridobila pravico,
o pridobitvi pravice nima mistlinskega dokaza ipd.); korupcijsko tveganje.
Model neformalnega dialoga:
 ta sistem je sprejet v državah, kjer se upravni organi obravnavajo kot partnerji,
kjer se spori rešujejo z dogovorom, kjer je družba odprta in demokratična;
 glavne značilnosti: namen postopka ni samo v tem, da se sprejme odločitev o
zadevi, ampak tudi, da se v postopku soočijo različni interesi in različni
argumenti. Zato ta postopek temelji na neformalnosti in je po navadi v
postopek vključen tretji mediator;
 države: Finska, Danska, Velika Britanija (tudi Avstrija in Nizozemska);
 posebna ureditev: izjeme so redke, saj so postopki neformalni;
 prednosti: možna je uzakonitev sistema za boj proti nedelovanju (neodločanju)
organov; ta model je dolgoročno učinkovit in za stranke zadovoljujoč;
 slabosti: ta model je uporaben le v državah, ki temeljijo na varstvu
posameznikov.
Vse države torej poznajo problem molka organov, ki pa ga rešujejo na svoj način.
Prevladujoč način boja proti molku je določitev rokov za odločanje z uzakonjeno domnevo
negativne odločitve v ZUP-u, pri čemer so dopuščene izjeme, ko velja domneva pozitivne
odločitve. Poleg tega nekatere države poleg izjem, ko je uzakonjena domneva pozitivne
odločitve, določajo tudi prenos pristojnosti (npr. Avstrija in Slovenija) na mediatorja ali na
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ombudsmana (Švedska, Velika Britanija in Nizozemska). Druge države nedelovanje
organov rešujejo tako, da uzakonjajo domnevo pozitivne odločitve (ki je splošno sprejeta)
– npr. notranji trg Evropska unija, Francija, Italija, Portugalska, Južna Amerika,
Makedonija idr. V teh primerih nedelovanje organov ogroža temeljna demokratična
načela. Zlasti delovanje ombudsmana je pomemben prispevek k učinkoviti administraciji in
predstavlja dopolnitev k legitimnemu upravnemu odločanju. Dobra administracija je več
kot samo zakonita in kot takšna išče rešitve pri nedelovanju organov. Mešani modeli, kot
je mediacija v primeru molka organa, vodijo k administriranju, ki ni zgolj zakonito, ampak
je tudi legitimno, primerno in učinkovito, še dodaja Kovačeva.
Kot je predstavila že Kovačeva v svojem prispevku, ima vsak od modelov tako pozitivne
kot tudi negativne lastnosti. Sam kritično gledam na kakršnokoli nedelovanje organa ter
se mi zdi takšno delovanje skrajno nedopustno in nesprejemljivo. Menim, da bi zaradi
zanemarjanja delovnih obveznosti moral biti proti osebi, ki odloča o zahtevku, sprožen
disciplinski postopek. Predvsem če so roki določeni, pa tudi če niso, je treba delovati
strokovno, promptno in brez nepotrebnega odlašanja. Takšno mišljenje bi moral imeti
vsak zaposleni v javni upravi, sploh kadar odloča o pravicah in obveznosti strank ter
neposredno tudi o javnem interesu. Res je, da niso vsi primeri enaki in da se za nekatere
porabi dosti več časa kot za druge, vendar to ne sme biti izgovor za nedelovanje oziroma
molk organa, kot ga radi imenujemo.
Meni osebno se pri molku organa najprej postavi vprašanje, kakšen je razlog, da organ ni
odločil v zakonsko določenem roku: ali je odgovorna oseba dobesedno spregledala
zahtevo; ali je namerno odlašala, češ saj ne bo nič narobe, če odločim malo kasneje; ali je
preveč obremenjena in ni uspela v roku odločiti; ali pa odločitve ni mogla sprejeti, ker ni
vedela, kako naj odloči. To so po mojem ključni dejavniki, da pride do molka organa.
Menim, da noben od naštetih razlogov ni dopusten, da privede do molka organa.
Če na modele gledam z vidika ZDIJZ, se meni osebno še vedno zdi najbolj optimalen
model domnevne negativne odločitve. Res je, da po tem modelu breme ukrepanja nosi
stranka in pride samo na pobudo stranke, kar se mi zdi krivično, ker stranka ni nič kriva,
da organ ni odločil v zakonsko določenem roku. Vendarle pa je treba gledati tudi na
varstvo tretjih oseb in varstvo javnega interesa, kar določajo tudi izjeme po ZDIJZ. Bi pa v
zvezi z molkom organa v zakonodajo umestil ostrejše sankcije zoper nedelovanje organa
oziroma zoper osebo, ki bi morala odločiti o zahtevku, pa tega ni storila v roku. Denimo
denarne kazni, ki so določene v 39. členu ZDIJZ, bi se dejansko morale tudi izvajati
oziroma poostriti. Mogoče bi bilo v zakon dobro umestiti tudi del ureditve, ki jo
uporabljajo skandinavske države, kot pravi Kovačeva, da ima organ dolžnost, da stranko
obvesti o poteku postopka in kdaj bo odločitev sprejeta. Kljub temu pa je z vidika ZDIJZ
20-dnevni rok, v katerem mora zavezanec odločiti o zahtevku, dovolj primeren in po
mojem mnenju sprejemljiv tudi za stranko. Poleg tega zavezancu ni treba izdati odločbe,
če zahtevku v celoti ugodi. Bi pa še omenil, da če organ ne odloči v roku 20 dni, lahko
stranka vloži pritožbo na IP (brezplačno), ki po mojem vedenju hitro urgira, kot sem
izvedel v intervjuju s svetovalko IP. Zavezanci se na poziv IP, naj nemudoma odločijo o
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zahtevku oziroma navedejo razloge, zakaj so v molku, v pribl. 80 % takoj odzovejo in
odločijo o zahtevku. Upoštevaje navedeno, bi lahko rekel, da razlog za nedelovanje
organa verjetno izvira iz navedb v prejšnjem odstavku. Tako menim, da je za ZDIJZ
model negativne odločitve najbolj optimalen, seveda z izvajanjem ostrejših kazenskih
določb.
4.5.3

MOLK ORGANA IN DRUGE KRŠITVE ZAVEZANCEV – INTERVJU NA
URADU IP

V raziskavi sem najprej primerjalno preverjal identičnost podatkov dveh poročil, in sicer
skupnih letnih poročilih o izvajanju ZDIJZ, ki jih sprejme Vlada RS in letnih poročil IP, in
sicer po posameznih letih (2010, 2011 in 2012).
Z vidika »molka organa« je iz Skupnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ za leto 2010
razvidno, da je iz letnih poročil organov o izvajanju ZDIJZ, ki so dolžni posredovati
poročila, skupno 82 zadev, v katerih je prišlo do molka organa (MJU, 2010, str. 27).
Iz letnega poročila, ki ga izda IP, pa je razvidno, da je ta številka bistveno večja, in sicer
361 pritožb zoper molk prvostopenjskega organa (IP, 2010, str. 10). Tudi v letih 2011 in
2012 se ti podatki razlikujejo, in sicer je iz Skupnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ, ki
jih posredujejo organi, razvidno, da je bilo v letu 2011 nekaj zadev manj kot v preteklem
letu, in sicer 71 zadev, v katerih je prišlo do molka organa (MP, 2011). Iz letnega poročila
Informacijskega pooblaščenca za leto 2011 je razvidno, da je prejel 857 pritožb, od tega
308 pritožb zoper zavrnilno odločbo in 549 zaradi molka prvostopenjskih organov (IP,
2011, str. 10).
Za leto 2012 pa žal v trenutku raziskave na svetovnem spletu še ni bilo objavljenega
skupnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ, pač pa sem podatke izluščil na podlagi
tabele, ki mi je bila posredovana s strani Ministrstva za pravosodje, kjer so vneseni vsi
podatki vseh organov, ki so letno poročilo tudi posredovali. Iz teh tabel izhaja, da je bilo v
letu 2012 zadev, v katerih je prišlo do molka organa, 71.
Iz poročila IP za leto 2012 pa izhaja, da je v letu 2012 prejela 519 pritožb, od tega 277
pritožb zoper zavrnilne odločbe organov in 242 zoper molk prvostopenjskih organov (IP,
2012, str. 10).
Upoštevajoč, da se podatki močno razlikujejo, sem se odločil raziskati dejstvo, zakaj
takšna razlika. Po elektronski pošti sem komuniciral s svetovalko IP, go. Polono Tepina (v
nadaljevanju svetovalka). S svetovalko sem se dogovoril za srečanje v Uradu IP, kjer sem
bil zelo lepo sprejet. Med izpostavitvijo vprašanj in problemov, ki so se mi pojavili, mi je
svetovalka med osebnim pogovorom poizkusila to čim bolj pojasniti. V nadaljevanju
izpostavljam povzetek najinega pogovora, ki je povezan s problematiko, ki sem jo zaznal
med izdelavo magistrskega dela. Kot sem navedel že zgoraj, sem opazil različne podatke v
letnih poročilih, ki jih izdaja IP, in skupnem letnem poročilu, ki ga pripravi Vlada Republike
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Slovenije skladno s tretjim odstavkom 37. člena ZDIJZ. Tudi to sem izpostavil svetovalki.
Svetovalka pojasnjuje, da so v poročilih, ki jih pripravi Vlada Republike Slovenije,
obravnava in sprejme pa DZ, zajeti zgolj podatki državnih organov in organov lokalnih
skupnosti. Se pravi občine in državni organi so tisti, ki so dolžni poročati skladno z 39.
členom ZDIJZ. Podatki IP pa zajemajo vse zavezance. Torej so vse pritožbe, ki jih dobi IP,
zajete v poročilu, ki ga izda IP. Poleg že omenjenih občin in državnih organov sem
spadajo še javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih
pooblastil in izvajalci javnih služb, kot je navedeno tudi v 1. členu ZDIJZ. Svetovalka
dodaja, da je to tudi sama zaznala nedolgo nazaj na neki predstavitvi in da kakšnih bolj
podrobnih podatkov, kot so v poročilih, ni možno dobiti. Ostali organi žal niso dolžni
izdelovati poročil niti jih posredovati. Na moje vprašanje, ali mogoče IP vodi kakšno
statistiko, ločeno po skupinah organov, npr. sodišča, neodvisni državni organi, ministrstva
in organi v sestavi, upravne enote, občine ipd., je svetovalka odgovorila, da uporabljajo
informacijski sistem Lotus Note, ki pa ne omogoča vodenja statistike ločeno po organih
oziroma skupinah. Za podatke po posameznih organih bi vse to morali prešteti na roke,
kar pa žal ni možno, saj so vsi preobremenjeni z delom. Omenila je, da je ravnokar v
pripravi poročilo za leto 2012, za katerega mora kolegica vse ročno šteti, ker je to
ogromno podatkov, ki se jih še ne razvršča po kriterijih kot npr. v mojem konkretnem
primeru »molk organa«. Zgodi se jim, da se oglasi kakšen mladi raziskovalec; in ker
nimajo možnosti razvrščanja po različnih kategorijah, mu teh podatkov žal ne morejo
posredovati, saj bi jih bilo treba spet ročno šteti. Zadeve vodijo glede na številko zadeve,
datum prejema, nato pa po abecednem redu, nimajo pa jih posebej razvrščenih še po
kriterijih, kot je npr. molk organa. Če bi imeli zadeve že v samem začetku opredeljene tudi
po teh kriterijih, bi bilo pridobivanje takih podatkov možno, tako pa žal ni, še pove
svetovalka.
Po mojem mnenju ravno to, da razen teh organov, ki jih določa 37. člen ZDIJZ, drugi
organi niso dolžni poročati o svojem delovanju, kaže na večjo nespoštovanje zakonodaje
in s tem kršenje – če rečemo – temeljnih človekovih pravic, kot je informacija javnega
značaja. Žal si je brez tega težko ustvariti neko sliko, kako organi spoštujejo zakonodajo.
Tudi svetovalka se je strinjala z mojim mnenjem, da se kaže pomanjkljivost, da niso vsi
organi dolžni poročati o svojem delovanju na tem področju, kar bi bilo to tudi za statistiko
nadvse dobro, saj bi dobili pravo sliko. Svetovalka pa še izpostavi, da če govorimo o
molku, se sprašuje, ali bi organi sploh pošteno poročali o tem, v koliko primerih je prišlo
do molka organa, saj bi s tem pokazali nespoštovanje zakonodaje in tako vrgli slabo luč
na organ.
Na vprašanje, ali IP vodi evidenco, koliko je teh drugih organov, ki niso državni organi ali
organi lokalnih skupnosti, svetovalka pove, da tudi teh podatkov oni nimajo, naj bi pa jih
imelo Ministrstvo za javno upravo. Zadevo sem preveril na Ministrstvu za javno upravo,
kjer so mi v elektronskem sporočilu sporočili, da v skladu s tretjim odstavkom 1. člena
ZDIJZ ministrstvo, pristojno za upravo, vodi katalog zavezanih organov po ZDIJZ.
Navajajo tudi, da je bil ta katalog do pred kratkim objavljen na spletu, po zadnji
reorganizaciji ministrstva in s tem spremembah relevantnih spletnih strani pa ga še niso
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uspeli objaviti. Poleg navedenega so me opozorili na dejstvo, da čeprav se katalog vodi,
nimajo podatka, koliko je bilo zavezancev po posameznih letih, za kar sem jih prosil, ter
da se sploh zaradi nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb ta podatek zelo
spreminja. Za konec so mi še sporočili, da imajo navedeno namen ustrezno normativno
urediti oziroma nadgraditi z aktualnimi spremembami zakona, ki so v pripravi.
Na dilemo, kako IP ukrepa, če pride do molka organa, je svetovalka dejala, da pri molku
postopajo tako: če dobijo pritožbo zaradi molka organa, organ pisno pozovejo, naj
sporoči, zakaj je v molku – ali obstajajo kakšni upravičeni razlogi; če ni upravičenih
razlogov, pa da mora organ nemudoma odločiti. Za nekakšno predstavo je svetovalka
dejala, da je pribl. 80 % zadev takšnih, ko organ že na prvi poziv IP odloči o zahtevku
bodisi s posredovanjem informacije ali pa izdajo odločbe. V tem primeru IP ne izda
odločbe. Z odločbo IP odloči takrat, kadar recimo že prevzame zadevo v reševanje ali pa
če prejme neposredno pritožbo. IP postavi recimo rok 3, 5 ali 8 dni, odvisno od primera in
zahtevnosti, da organ odgovori oziroma odloči o zahtevi prosilca; ob tem mora obvestiti
IP, da so posredovali dokumentacijo oziroma izdali odločbo, tako da do izdaje odločbe IP
v večini primerov sploh ne pride. Če se organ ne odzove, se ga z dopisom pozove še
enkrat; v tem primeru se postavi krajši rok za odločitev (na primer če je bilo prej 5 dni, je
sedaj 3 dni), organ pa se opozori, da obstaj možnost izreka globe, če je v molku. Če se
organ zelo upira in noče izdati odločbe oziroma posredovati zahtevane dokumentacije, se
organ prijavi na upravno inšpekcijo, IP pa prevzame zadevo v odločanje in odloči z
navadno odločbo. Res pa je, da v večini primerov organ sam odloči o zahtevku in do
izdaje odločbe IP sploh ne pride. Glede molka organa je po besedah svetovalke izkušnja
IP takšna, da je največ težav z gospodarskimi javnimi zavodi, kot so npr. zavetišča za
živali, ki so tudi zavezanci po ZDIJZ.
Upoštevajoč vse navedeno in vsa pojasnila, sem se odločil, da bom za preverjanje
hipoteze uporabil podatke iz letnih poročil, ki jih pripravijo zavezanci po ZDIJZ, ki so jih
dolžni predložiti ministrstvu, saj lahko zgolj na podlagi teh pridobljenih podatkov
zavezance razvrstim v kategorije, na podlagi katerih bom preverjal postavljeno hipotezo.
Moram pa poudariti, da pri analiziranju statističnih podatkov letnih poročil o izvajanju
ZDIJZ nisem upošteval statističnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (v
nadaljevanju GURS), ker je večina vseh vloženih zahtev vloženih prav na ta organ. Za
primer naj navedem, da je bilo v letu 2011 dejansko vloženih 89.747 zahtev, od tega je
bilo kar 80.815 oziroma 90,05 % vseh zadev vloženih na GURS. Od vseh vloženih
zahtevkov je le v enem prišlo do molka organa. V teh zadevah gre večinoma za podatke o
zemljiščih, evidentiranih v zemljiškem katastru, o stavbah in delih stavb, evidentiranih v
katastru stavb, in o nepremičninah, evidentiranih v registru nepremičnin za lastnike teh
zemljišč, stavbe ali delov stavbe. Zaradi nadpovprečno velikega zanimanja prosilcev za
dostop do informacij GURS in z namenom, da se analizira dejansko stanje na področju
dostopa do informacij javnega značaja, so v letnih poročilih ti podatki ločeni (Letno
poročilo o izvajanju ZDIJZ, 2011).
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Upoštevajoč navedeno in postavljeno hipotezo, sem statistične podatke razvrstil v
kategorije, kot si sledijo. Iz grafikonov 1, 2 in 3 je razvidno število vseh rešenih oziroma
vloženih zadev po posameznih kategorijah, kolikšen odstotek to predstavlja na podlagi
vseh rešenih zadev, število nerešenih zadev (molk organa) in odstotek nerešenih zadev
glede na skupno število zadev molka organa.

Grafikon 1: Rešene zadeve in zadeve molka organa v letu 2010

Vir: Letno poročilo organov za leto 2010.

Iz Grafikona 1 je razvidno, da so sodišča v letu 2010 prejela 399 zahtevkov za dostop do
informacij javnega značaja. Od tega so rešila kar 99,75 % vseh zadev oziroma je le v eni
zadevi prišlo do molka organa, kar predstavlja 0,25 % glede na število vseh zadev. Boljša
od kategorije »sodišča« je bila le kategorija »upravne enote in vladne službe«; ti so rešili
prav vse zadeve (100 %). Sledila je kategorija »občine«, ki je rešila 98,94 % vseh prejetih
zahtevkov. Med najslabšimi kategorijami sta bili v letu 2010 kategorija »ministrstva in
organi v sestavi« in »neodvisni državni organi«. Prva je rešila 98,84 % vseh prejetih
zahtevkov, slednja pa 96,54 % vseh prejetih zahtevkov. Je pa treba poudariti, da se
število rešenih oziroma prejetih zadev med kategorijami močno razlikuje.
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Grafikon 2: Rešene zadeve in zadeve molka organa v letu 2011

Vir: Letno poročilo organov za leto 2011.

Kot prikazuje Grafikon 2, je bilo s strani sodišč v letu 2011 prejetih 654 zahtevkov za
dostop do informacij javnega značaja. Od vseh prejetih zahtevkov so sodišča rešila 649
zadev, kar predstavlja 99,24 % vseh zadev. Žal pa je razvidno, da se je odstotek
nerešenih zadev v primerjavi z letom poprej povečal in predstavlja 0,76 %. Odstotek se je
v primerjavi z letom 2010 povečal tudi pri kategoriji »upravne enote in službe vlade«, saj
so v letu 2010 rešili prav vse zadeve, v letu 2011 pa je od 1964 zahtevkov v 4 zahtevkih
prišlo do molka organa. Se je pa odstotek nerešenih zadev v letu 2011 v primerjavi z
letom poprej zmanjšal pri kategorijah »neodvisni državni organi«, »občine« in
»ministrstva in organi v sestavi«. Tudi iz leta 2011 so razvidne razlike pri številu vloženih
zahtevkov po posameznih kategorijah organov.
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Grafikon 3: Rešene zadeve in zadeve molka organa v letu 2012

Vir: Letna poročila organov za leto 2012.

Iz podatkov, ki jih prikazuje Grafikon 3, je moč povzeti, da so sodišča tista kategorija
organov, ki so v letu 2012 prejela najmanj zahtevkov za dostop do informacij javnega
značaja, in sicer 235. Vidi se, da glede na število prejetih zahtevkov in število zadev, ki
predstavljajo molk organa, sodišča predstavljajo največji odstotek zadev, ki se štejejo kot
molk organa, in sicer kar 2,13 % vseh prejetih zadev. Sledijo kategorije »neodvisni
državni organi« z 1,93 %, »ministrstva in organi v sestavi« z 1,49 %, »občine« z 1,40 %
in kot zadnji z najmanjšim odstotkom zadev molka organa »upravne enote in službe
vlade«. V primerjavi z letoma 2010 in 2011, kar je razvidno iz grafikonov 1 in 2, je število
zahtevkov oziroma skupno število rešenih in nerešenih zadev skoraj pri vseh kategorijah
organov upadlo. Odstotek zadev, ki predstavljajo molk organa, pa se je kljub navedenem
prav pri vseh kategorijah organov v primerjavi z letom 2011 povečal, kar je zaskrbljujoče.
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Grafikon 4: Gibanje odstotka nerešenih zadev (molk organa) po kategorijah

Vir: Lasten, Grafikon 1, 2 in 3.
Grafikon 4 prikazuje gibanje odstotka nerešenih zadev (molk organa) s strani kategorij
javne uprave. Za odstotkovno in ne frekvenčno lestvico sem se odločil zaradi različnega
števila nerešenih zadev po kategorijah. Odstotkovna razmerja so namreč kljub različnim
številom nerešenih zadev med seboj po letih primerljiva in verodostojna. Razvidno je, da
se odstotek nerešenih zadev zelo povečuje na sodiščih, pozitivni trend rasti je moč opaziti
tudi pri ministrstvih in organih v sestavi, občinah in upravnih enotah in službah vlade,
medtem ko prav pri neodvisnih državnih organih kaže na zmanjševanje zadev glede na
prvo primerjalno leto.
Zgolj odstotkovna razmerja pa ne dajejo prave slike, zato sem izračunal še trend gibanja
nerešenih zadev po posameznih kategorijah organov javne uprave. Kot je razvidno iz
Grafikona 4, so enačbe trendnih premic nerešenih zadev sledeče:
 Sodišča: y = 0,0094 × – 0,0083 pri R2 = 0,9348;
 Neodvisni državni organi: y = – 0,0077 × + 0,0362 pri R2 = 0,3452;
 Ministrstva in organi v sestavi: y = 0,0015 × + 0,0091 pri R2 = 0,4453;
 Upravne enote in službe vlade: y = 0,0013 × – 0,001 pri R2 = 0,8929;
 Občine: y = 0,0017 × + 0,0076 pri R2 = 0,3752.
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Izračunani trendi in predvsem koeficienti linearnih enačb trendov kažejo, da je
odstotkovna rast števila nerešenih zadev na sodiščih daleč največja. V povprečju je do
sedemkrat višja kot pri ministrstvih, upravnih enotah in občinah, ki imajo prav tako nizko
odstotkovno rast nerešenih zadev. Zanimiva je ugotovitev, da imajo neodvisni državni
organi negativni koeficient linearnega trenda, kar kaže na prihodnje zmanjševanje zadev.
Koeficienti linearnih trendov kažejo, da so sodišča kljub absolutno nizkemu številu
nerešenih zadev tista, ki najmanj spoštujejo pravico do dostopa informacij javnega
značaja. Ob svoji interpretaciji poudarjam, da lahko s statistično gotovostjo glede na
vrednosti R2 interpretiram le trenda sodišč in upravnih enot ter službe vlade, ki izražata
zanesljivost trendov v prihodnosti, katerih vrednost je 0,8929 oziroma 0,9348. Ostali
trendi pa zaradi nekonsistentnosti odstotka rešenih zadev, ozirajoč se na triletno obdobje,
niso statistično pomembni, saj njihova posamezna vrednost ne presega 0,5. Neozirajoč se
na slednje pa kljub vsemu kažejo indic, ki daje osnovo za mojo zgornjo interpretacijo.
4.5.4

PRIMER ODLOČITVE IP ZARADI MOLKA ORGANA

V nadaljevanje bo predstavljena odločitev IP v zvezi z molkom prvostopenjskega organa
Okrajnega sodišča v Kočevju. Pri navedbi primera je treba povedati, da gre le za 1–2
tovrstna primera na tem področju. Naš primer spada med sodne postopke, v katerem je
bila zahteva za dostop do informacije javnega značaja posredovana sodišču kot
prvostopenjskemu organu. Primer št. 090-8/2013/4 z dne 15. 1. 2013 je prav tako vezan
na molk organa in posredno vezan na sodišče.
Odločba IP št. 090-165/2009/7 z dne 8. 3. 2010
Prosilka je dne 5. 11. 2009 pri IP vložila pritožbo zoper molk organa (Okrajno sodišče v
Kočevju), saj je 15. 7. 2009 pri navedenem organu vložila zahtevo za dostop do informacij
javnega značaja, vendar se organ po navedbah prosilke na njeno zahtevo ni odzval niti s
posredovanjem informacije niti z odločbo, s katero bi zavrnil dostop do zahtevanih
informacij. Prosilka je zahtevala dve informaciji: 1. »Historični izpisek za parcelo št. 1245,
k.o. Draga, pri kateri je bil še leta 1952 v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ………«; in 2.
»Pregled in eventualno fotokopiranje originalnih seznamov posestnikov v k.o. Trava in
k.o. Draga, v katerih so bili njihovi pokojni predniki vpisani kot lastniki posesti v srednji
vasi pri Dragi ter Dragi«.
IP je dne 5. 11. 2009 na organ poslal poziv v zvezi z molkom in mu določil petdnevni rok,
da ga obvesti o razlogih za zamudo ali da odloči v skladu z ZDIJZ. Organ je IP odgovoril z
dopisom in poslal fotokopije spisov Okrajnega sodišča v Kočevju v predmetni zadevi.
Organ kljub pozivom IP ni izdal odločbe, saj je trdil, da dokumenti, ki jih želi prosilka,
bodisi ne obstajajo bodisi jih je prosilka že večkrat imela možnost vpogledati bodisi jih ni
posredoval, ker prosilka ni plačala sodne takse, zato je zadevo po tretjem odstavku 255.
člena ZUP v odločanje prevzel IP in organ pozval, da mu posreduje dokumente, ki so
navedeni v odločbi.
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IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v
delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah
pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali v postopku pred prvostopenjskim
organom ni prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni kršen materialni predpis. IP je
ugotovil, da se je prosilka v svojih zahtevkih sklicevala na več različnih zakonov (ZUP, ZZK
in ZDIJZ). IP se je v okviru svojih pristojnosti opredelil zgolj na zahteve po ZDIJZ, kar
pomeni, da ni presojal plačilnega naloga za plačilo sodne takse, saj je ta potekal po ZZK,
prav tako IP ni odločal o zahtevkih, kjer se je prosilka sklicevala na ZUP.
Upoštevajoč navedeno, je IP ugotovil, da tisti informaciji (dokumenta), za katera je bilo
zaprošeno, sklicujoč se na ZDIJZ, izhajata iz delovnega področja organa, da organ z njima
razpolaga, da obstajata tudi v materializirani obliki in da so s tem predpostavke iz 4. člena
ZDIJZ izpolnjene. Razvidno je, da je prvostopenjski organ večino zahtevkov obravnaval po
ZZK ali ZUP in zato zahteval obstoj njenega pravnega interesa. Res pa je, da se je prosilka
pri dveh zadevah sklicevala na ZDIJZ. IP je ugotovil, da podatki v obeh osebnih imenikih,
ki jih hrani organ, vsebujejo tudi osebne podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev
varstva osebnih podatkov na podlagi ZVOP-1, zato naj se osebni podatki prekrijejo, s
čimer se ZVOP-1 ne bi kršil, je med drugim v izreku organu naložil IP.
Molk organa se v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZDIJZ šteje kot odločba, s katero
je zahteva zavrnjena, iz obrazložitve te odločbe IP pa so razvidni razlogi za ugoditev
zahtevi. To pomeni, da je pritožba zaradi molka organa utemeljena, je na koncu v
odločitvi zapisal IP.

4.6 ODLOČITVE ZAVEZANCEV V ZADEVAH SODNIH SPISOV
Z uveljavitvijo ZDIJZ so tudi sodišča zavezanci za posredovanje informacij javnega
značaja, ki jih našteva 1. člen ZDIJZ. Tako kot drugi organi se tudi sodišča dnevno
srečujejo z zahtevami do dostopa informacij javnega značaja. Te zahteve prihajajo tako
od splošne javnosti kot tudi od novinarjev, ki informacije potrebujejo pri svojem delu.
Letos obeležujemo že deseto obletnico uveljavitve ZDIJZ. S področja sodstva je moč reči,
da je praksa v tem desetletnem obdobju prinesla kar nekaj vprašanj, stališč, različnih
mnenj in odločitev glede razlage ter uporabe procesnih predpisov in ZDIJZ.
Po navedbah Tepinove (2011, str. 113–114) v članku »Transparentnost in dostopnost do
dokumentov sodišč« z vključitvijo sodišč v ZDIJZ ni šlo za nepomembno odločitev, saj
statistika odločanja Informacijskega pooblaščenca kaže, da je pooblaščenec do leta 2011
izdal več kot 1000 odločb na drugi stopnji, od tega je v več kot 80 primerih odločal o
zadevah, v katerih so bila sodišča (okrajna, okrožna, višja, delovno in socialno sodišče,
upravno sodišče pa tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije) prvostopenjski organ, ki je
odločal o zahtevi prosilca in je bila zoper odločitev prvostopenjskega organa vložena
pritožba na IP. Glede na izpostavljeno je torej IP v več kot 8 % vseh zadev, ki jih je
prejel, v reševanju odločal o vprašanjih, ki se nanašajo na pravice do dostopa
71

dokumentov sodišč. Sodišča so si pri odločanju o zahtevkih za posredovanje informacij
javnega značaja ZDIJZ interpretirala precej izključujoče, med drugim tudi, da se ZDIJZ
uporablja zgolj za dostop do zadev iz sodne uprave in ostala področja, ki niso bila urejena
z drugo zakonodajo; tako je celo zapisano na spletnem portalu sodišč.
Postavlja se vprašanje, zakaj si sodišča uporabo ZDIJZ interpretirajo tako, kot je
navedeno. Problem se kaže v razmerju ZDIJZ do druge zakonodaje, torej procesne
zakonodaje (povedano je že bilo, da je ZDIJZ krovni zakon), ki ureja različne sodne
postopke, kot so pravdni, kazenski, prekrškovni, nepravdni, postopek v upravnem sporu
ipd. Bistvo tega problema se kaže v tem, da skoraj vsa procesna zakonodaja vsebuje
določbe, ki omogočajo strankam in osebam, ki izkažejo pravni interes, pravico do
pregledovanja in prepisovanja posameznih spisov, kar pomeni, da je ta pravica omejena
zgolj na to vrsto upravičencev, medtem ko ZDIJZ pravico do dostopa informacij javnega
značaja daje vsakomur, ne glede na izkazovanje pravnega interesa in pojasnila, za kaj to
informacijo potrebuje. Upoštevajoč navedeno, se postavlja vprašanje, katero zakonodajo
naj sodišča upoštevajo pri odločitvi in kako naj v primeru, da pride do pritožnega
postopka, takšno odločitev presoja IP. V takšnih primerih gre torej za kolizijo med pravico
do prostega dostopa do informacij javnega značaja ter pravico do pregledovanja in
prepisovanja spisov relevantnih določb procesnih predpisov. Taka določba je tudi 150.
člen ZPP, ki določa, da imajo stranke v postopku pravico pregledovati in prepisovati
pravdne spise, v katerih so udeleženi, medtem ko je drugim osebam to dovoljeno oziroma
omogočeno s predpostavko, da izkažejo upravičeno korist. To pa lahko dovoli predsednik
senata (med postopkom), po končanem postopku pa to dovoli predsednik sodišča ali
delavec sodišča, ki je pooblaščen s strani predsednika. Subsidiarna uporaba teh določb se
uporablja tudi v stečajnem, nepravdnem, dednem, izvršilnem in drugem postopku. Ta
določba pa se uporablja tudi v postopku upravnega spora, kar določa 22. člen ZUS-1,
namreč da se za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, primerno
uporabljajo določbe ZPP. Tudi 128. člen ZKP omogoča vsakomur, ki izkaže upravičeno
zanimanje, pregled in prepis posameznih kazenskih spisov. Tudi tukaj so določila, da
dokler je postopek v teku, o tem odloča preiskovalni sodnik, predsednik senata ali sodnik
posameznik, ko je postopek končan, pa tako kot po ZPP o tem odloča predsednik sodišča
oziroma pooblaščena oseba sodišča. Vendar pa je pri kazenskem postopku vendarle tudi
posebnost, in sicer se lahko pregled in prepis spisa odreče, če so utemeljeni posebni
razlogi obrambe ali varnosti države in v primerih, ko je bila javnost izključena iz glavne
obravnave. Tudi z vidika prekrškovnega prava se v 102. členu ZP-1 opredeljuje
pregledovanje spisov, vendar ta ne zajema pravice pregledovanja in prepisovanja spisov
oseb, ki izkažejo pravni interes, ampak navedeni člen našteva upravičene osebe, ki imajo
to pravico. Med te osebe spadajo: predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoniti
zastopnik, zastopnik obdolžene pravne osebe, zagovornik, oškodovanec, njegov
pooblaščenec in njegov zakoniti zastopnik. Tudi na tem področju tako kot po ZPP o
zahtevi odloča sodnik, ki vodi postopek, po koncu postopka pa kot v vseh ostalih
postopkih odloča predsednik sodišča. V primerih, ko javnosti ni dovoljena prisotnost na
ustnih obravnavah, se sme prosilcu pregled in prepis spisa odreči. O tem se izda sklep,
zoper katerega pa je dopustno pravno sredstvo v obliki pritožbe. Pri prekrškovnih
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postopkih je zanimiva dikcija v četrtem odstavku 102. člena ZP-1, kjer se sme
oškodovancu odreči pravica do pregleda in prepisa spisa, čeprav je med naštetimi
upravičenci, in sicer preden je bil zaslišan. Ker se nekatera vprašanja, ki niso urejena v
ZDIJZ, rešujejo z uporabo določb ZUP, je glede pregleda in prepisovanja spisov
pomembno izpostaviti tudi 82. člen ZUP, ki smiselno določa enako kot že prej navedeni
zakoni. Torej, stranke in vsak, ki verjetno izkaže, da ima pravno korist, lahko zahteva
pregled in prepisovanje spisa. Zanimivo je, da v praksi upravnih organov ni nikoli prišlo do
interpretacije, ki bi se navezovala na rešitev kolizije med ZDIJZ in postopkovno določbo z
razlogom, da gre v tem primeru za specialnost. Verjetni razlog za to pa je določba tretjega
odstavka 82. člena ZUP, ki določa, da ne glede na določbe ZUP lahko vsakdo ustno ali
pisno zahteva, da mu organ omogoči dostop do informacije javnega značaja na podlagi
določb ZDIJZ. Zanimivo je, da je to edina določba, ki rešuje konflikt med postopkovnim
zakonom in ZDIJZ (Tepina, 2011, str. 114–115).
Za vsa sodišča je značilno, da so vsi dokumenti, s katerimi razpolagajo, bodisi iz zadev
sodne uprave ali zadev sodnih postopkov, tako rekoč dokumenti z njihovega delovnega
področja, za katere pa je jasno, da so to informacije javnega značaja. Vendar pa to še ne
pomeni, da so vsi dokumenti prosto dostopni, saj obstajajo tudi varovalke (izjeme), ki
tega razkritja ne dopuščajo in ne sme biti dostopno širši javnosti. Teh izjem je 11 in so
taksativno naštete v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ.
4.6.1

PRIMERI IN DILEME SODIŠČ KOT ORGANA, IP IN UPRAVNEGA
SODIŠČA RS

V tem desetletnem obdobju uporabe ZDIJZ je na področju dostopa do informacij sodnih
zadev prišlo do nekaterih odločitev, bodisi s strani IP bodisi kot odločitev v pritožbenem
postopku pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.
V tem času je prišlo do različnih odločitev predvsem s strani Upravnega sodišča Republike
Slovenije. V Tabeli 2 je opredeljenih nekaj odločitev IP in Upravnega sodišča Republike
Slovenije s področja sodnih zadev, kjer se sodišča kot prvostopenjski organ sklicujejo na
procesno zakonodajo.
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Gre za kazenski postopek, razlog
za zavrnitev je sklic na 128. člen
ZKP.

Sklicevanje na postopkovno
zakonodajo 128. člen ZKP.

Gre za pravdni postopek, razlog
za zavrnitev je sklic na 150. člen
ZPP.

Dovoli se le vpogled v
dokumente, ki so bili objavljeni
na oglasni deski sodišča in UL.

Dostop do
informacije
javnega
značaja se
zavrne.

Dostop do
informacije
javnega
značaja se
zavrne.

Dostop do
informacije
javnega
značaja se
zavrne.

Dostopu do
informacije
javnega
značaja se
delno ugodi.

Posredovanje sodb
opr. št. III P
3422/05 in II P
1569/2000

Posredovanje
fotokopije
zapisnika o glavni
obravnavi opr. št.
K 21/2005-20 v
ponovljenem
postopku

Posredovanje
sklepa opr. št. III K
782/03

Posredovanje
fotokopije
zapisnika o glavni
obravnavi opr. št.
P 132/06

Vpogled v stečajni
spis opr. št. St
146/2007

OKROŽNO
SODIŠČE V
LJUBLJANI

OKRAJNO
SODIŠČE V
LJUBLJANI

OKRAJNO
SODIŠČE V
LJUBLJANI

OKRAJNO
SODIŠČE V
SEŽANI

OKROŽNO
SODIŠČE V
LJUBLJANI

021-88/2006/4

021-67/2006/10

090-34/2009-4

021-116/2007

090-207/2011/6

I U 295/2011-11
z dne 8. 6. 2011

I U 2287/2011-25
z dne 9. 5. 2012

Pritožbi se ugodi, izpodbijana
odločba se odpravi; organ
dolžan posredovati zapisnik
pri čemer mora prekriti
podatke kot sledi iz izreka
odločbe.

Pritožbi se ugodi, izpodbijana
odločba se odpravi; organ
dolžan omogočiti vpogled v
vse dokumente pri čemer
mora prekriti podatke kot
sledijo iz izreka odločbe.
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Tožbi se ugodi

Tožbi se ugodi

Tožbi se ugodi

ODLOČITV
UPRAVNEGA
SODIŠČA

Tožba se zavrne

Tožbi se ugodi

Tožba se zavrne

Vir: Odločitve IP in Upravnega sodišča RS.

IU 658/2009-10
z dne 27. 10. 2010

U 548/2008-9
z dne 29. 6. 2010

U 62/2007-12
z dne 5. 3. 2008

Pritožbi se ugodi, izpodbijana
odločba se odpravi; organ
dolžan posredovati sklep pri
čemer mora prekriti podatke
kot sledi iz izreka odločbe.

Pritožbi se ugodi, izpodbijana
odločba se odpravi; organ
dolžan posredovati zapisnik
pri čemer mora prekriti
podatke kot sledi iz izreka
odločbe.

V zadevi III p 3422/2005 se
dostop do informacije javnega
Pritožbi se ugodi; (organ bi
značaja dovoli , v zadevi II p
1569/2000 pa se zavrne. Razlog moral izvesti škodni test; zgolj
za zavrnitev je sklic na 150. člen
hipotetično zatrjevanje
ZPP in 8. točko 1. odstavka 6.
nastanka škode ni dovolj).
člena ZDIJZ (postopek še ni
pravnomočno končan).

Dostop do
informacije
javnega
značaja se
delno
zavrne.

U 2398/2006-17; z
dne 9. 1. 2008

Pritožbi se ugodi, izpodbijana
odločba se odpravi; organ
dolžan posredovati zapisnik
pri čemer mora prekriti
podatke kot sledi iz izreka
odločbe.

Gre za kazenski postopek, razlog
za zavrnitev je sklic na 128. člen
ZKP.

Dostop do
informacije
javnega
značaja se
zavrne.

Posredovanje
fotokopije
zapisnika o glavni
obravnavi opr. št.
K 21/2005-20

OKRAJNO
SODIŠČE V
RADOVLJICI

021-67/2006/4

ŠT. ODLOČBE
UPRAVNEGA
SODIŠČA

ODLOČITEV IP

ODLOČITEV
ORGANA

VSEBINA

ORGAN

ŠT. ODLOČBE IP
RAZLOG ZA ZAVRNITEV

RAZLOGI

Pred odločbo organa, je
prosilec vložil pritožbo na IP
zaradi molka organa.

OPOMBE

POSTOPEK ŠE NI
PRA VNOMOČNO KONČA N

POSTOPEK ŽE
PRA VNOMOČNO KONČA N

Sklicevanje na 150. člen ZPP velja
samo za tiste postopke, ki so še v
teku, ne pa za pravnomočno končane
postopke. Sklicevanje prosilca na že
štiri sodbe Upravnega sodišča, kjer je
sodišče zavzelo drugačno stališče, pri
večini primerov je šlo za nedokončane
postopke, drugačno stališče
Upravnega sodišča je bilo že dano v
zadevi I U 658/2009-10 z dne
27.10.2010.

POSTOPEK ŽE
PRA VNOMOČNO KONČA N

ZPP je specialnejši predpis od ZDIJZ in
mu je treba dati prednost.

Pritrditev toženi stranki, ker je zadeva
že pravnomočno končana in razkritje
zahtevanih podatkov ne more škoditi
izvedbi postopka; pravilna odločitev,
da se osebni podatki prekrijejo; razvoj
sodne prakse privedel do določenih
sprememb v presoji tovrstnih zadev.

V predhodnem postopku so bila
toženi stranki že z sodbo št. U
ZKP je specialnejši predpis od ZDIJZ in 2398/2006-17 podana pojasnila
mu je treba dati prednost.
upravno sodne prakse, glej tudi
sodbo VSRS št. I UP 731/20055.

Odprto vprašanje glede aktivne
legitimacije organa, ki je na prvi
stopnji odločal, kajti 4. odstavek 17.
člena ZUS pravi, da tožnik ne more biti
organ, ki je odločal v končanem
postopku- sodišče nasprotuje stališču
IP; sodišče navaja, da mora imeti
organ (OŽLJ) popolno avtonomijo,
brez poseganja v sodno vejo oblasti,
pomembna je obrazložitev.

ZKP je specialnejši predpis od ZDIJZ in
mu je treba dati prednost.

Tabela 2: Primeri odločitev v sodnih zadevah (sodnih spisih)

4.6.2 PRIMERI ODLOČITEV IP IN UPRAVNEGA SODIŠČA RS (KAZENSKO
PODROČJE)
Odločba IP opr. št. 021-67/2006/4 z dne 18. 9. 2006
Prosilec je dne 30. 5. 2006 na organ (Okrajno sodišče v Radovljici) naslovil zahtevo za
dostavo fotokopije zapisnika o javni glavni obravnavi z dne 22. 5. 2006, v kazenski zadevi
pod opr. št. K 21/2005. Prosilec med drugim v zahtevi navaja, da je bil na glavni
obravnavi prisoten tudi član prosilca, kar je razvidno iz zapisnika. Ta član prosilca je vršil
nadzor in ni bil udeležen kot javnost, ker se v zapisnik javnost poimensko ne zapisuje.
Prosilec pojasnjuje, da je prisotni član na koncu obravnave želel kopijo zapisnika, pa mu
je bilo s strani sodnice to zavrnjeno, češ da mora podati pisni predlog, iz katerega bo
razviden pravni interes.
Prosilec je od sodišča kot organa, ki je zavezanec po ZDIJZ, želel pridobiti informacijo na
podlagi ZDIJZ. Ker prosilec v zakonskem roku od organa ni prejel odgovora, je na IP vložil
pritožbo zoper organ zaradi molka organa. IP je organ pozval, naj odloči o prosilčevi
zahtevi. Organ je po pozivu IP o zahtevi odločil z odločbo št. Su 020500/2006 z dne 24. 7.
2006, s katero je prosilcu zavrnil zahtevo za dostop do želene informacije.
Navedbe organa o zavrniti zahtevka so bile, da je ustavna pravica do javnosti sojenja, ki
je bistvenega pomena tako za presojo demokratičnosti ureditve kot z njo povezan nadzor
javnosti nad delom državnih organov, urejena s postopkovno zakonodajo, v konkretnem
primeru torej z ZKP, medtem ko je v praksi predvsem v zadevah sodne uprave dostop do
informacij možen na podlagi ZDIJZ. Po mnenju organa zapisnik o glavni obravnavi, ki ga
je zahteval prosilec, predstavlja del spisa sodnega postopka. Pregled in prepisovanje
posameznih kazenskih spisov, kamor spada tudi omenjeni zapisnik, pa je po določbi 128.
člena ZKP dovoljen vsakomur, ki izkaže pravni interes. Zanimivo je še dejstvo, da sta se
tako obdolženec kot državni tožilec po končani glavni obravnavi pritožbi odpovedala, zato
je bil postopek pravnomočno končan in s tem zaključen. Organ je nadalje podal svoje
mnenje o tem, da se v zvezi s pravico do vpogleda in prepisov sodnih spisov uporablja
področna procesna zakonodaja v kombinaciji z drugimi predpisi, ki urejajo sodne
postopke. Zato je ZKP, ki ureja procesno pravico, v konkretnem primeru lex specialis v
primerjavi z ZDIJZ. Po splošnem načelu lex specialis derogat legi generali se pravica
vpogleda v kazenski spis ne more presojati po nobenem drugem predpisu, je med drugim
še navedel organ.
Zoper odločbo organa se je prosilec pri organu pravočasno pritožil, zato je organ pritožbo
odstopil IP v odločanje.
IP je pritožbo vzel v reševanje. Uvodoma se je IP opredelil glede sklicevanja organa na to,
da informacija, ki jo želi prosilec, ni informacija javnega značaja. Po mnenju organa naj bi
se ZDIJZ za pri opredeljevanju dostopa do informacij javnega značaja nanašal zgolj na
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zadeve sodne uprave in tista področja, ki niso urejena z drugo zakonodajo. IP je ugotovil,
da sklicevanje organa na 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, na podlagi katerega je po mnenju organa možno omejiti dostop do
informacij, povezanih s samim sodnim postopkom, ni utemeljeno. URS v drugem odstavku
39. člena določa: »Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v
zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.« S sprejetjem
ZDIJZ, ki predstavlja konkretizacijo pravice iz prej omenjene določbe URS, je
zakonodajalec celovito in enotno uredil to področje. IP je ugotovil, da po definiciji prvega
odstavka 4. člena ZDIJZ zahtevani zapisnik z javne glavne obravnave predstavlja
informacijo javnega značaja, saj so izpolnjeni vsi trije osnovni kriteriji (informacija izvira iz
delovnega področja organa, organ z njo razpolaga in informacija se nahaja v
materializirani (pisni) obliki).
V nadaljevanju se je IP opredelil glede zavrnitve dostopa do informacij javnega značaja
zaradi procesne zakonodaje, in sicer 128. člena ZKP. IP je naprej ugotovil, da ZKP in
ZDIJZ nista v razmerju lex specialis derogat legi generali, ker ne urejata iste pravice, kot
je navajal organ. Po mnenju IP se citirana določba nanaša na pravico strank v sodnem
postopku oziroma tistega, ki izkaže upravičen interes do pregleda in prepisa spisa v
konkretni zadevi, medtem ko ZDIJZ ureja pravico vsakogar, ki dostopa do informacij
javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi, ki so zavezanci po ZDIJZ. Dodal je še, da
gre za različni pravni podlagi in za urejanje dveh različnih pravic – na eni strani pravico do
dostopa do informacij javnega značaja (drugi odstavek 39. člena URS) in na drugi strani
pravico strank oziroma drugih upravičencev do vpogleda in prepis spisa (22. člen URS). IP
je poudaril, da je dostop do informacij javnega značaja ena od ustavnih pravic in da mora
organ o zahtevi odločati po zakonu, ki ureja postopek za uresničitev te pravice, kar je
nedvomno ZDIJZ. Ta postopek je upravni postopek, v katerem se odloča o upravni zadevi,
kazenski postopek pa je sodni postopek, kjer gre za povsem različni pravni področji. Tako
je uradna oseba organa v postopku dostopa do informacij javnega značaja dolžna
postopati po določbah ZDIJZ in skladno s 15. členom ZDIJZ za vprašanja, ki niso urejena s
tem zakonom, uporabljati določbe ZUP, ne pa določbe procesnega predpisa, v tem
konkretnem primeru ZKP. Zato je IP v tem delu odločil, da bi moral organ v tem
konkretnem primeru uporabiti določbe ZDIJZ in presoditi, ali je morda podana katera od
izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.
Če je zahtevani dokument informacija javnega značaja, ima do njih vsakdo pravo
dostopati v skladu z določili ZDIJZ. Edini razlog za zavrnitev zahtevane informacije je, če
obstaja katera od izjem, ki so taksativno naštete v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. Zato je
v nadaljevanju IP presojal, ali morebiti obstaja katera od teh izjem, da se prosilcu
informacija ne bi smela posredovati. Upoštevaje 247. člen ZUP, je odločbo preizkusil v
delu, v katerem jo pritožnik izpodbija. Po uradni dolžnosti pa je preizkusil, ali ni morebiti
prišlo do kršitve materialnih predpisov.
Tako je IP najprej preveril, ali gre v konkretnem primeru morebiti za izjemo po 3. točki
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (varstvo osebnih podatkov). IP je ugotovil, da dokument,
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ki ga zahteva prosilec, vsebuje tudi osebne podatke, kot so osebni podatki obdolženca,
ime in priimek sodnika, državnega tožilca in zapisnikarja, osebni podatki oškodovanca,
ime in priimek oseb, ki so bile na glavni obravnavi navzoče kot javnost, ter ime in priimek
osebe, ki je pisala nadzorstveno pritožbo. Upoštevaje dejstvo, da je konkretni postopek že
pravnomočno končan, izjema od 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ne pride
več v poštev, zato osebni podatki funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki so bili prisotni v
postopku, niso več varovani osebni podatki, saj so ti podatki bili navedeni v zvezi z
opravljanjem javnih funkcij. Ravno tako ime in priimek obdolženca ni varovan osebni
podatek, saj organ razpored glavnih obravnav v kazenskih zadevah objavlja na spletnih
straneh sodišča, kjer sta razvidna tudi ime in priimek obdolženca. Varovani osebni podatki
pa so v tem konkretnem primeru še vedno osebni podatki oškodovanca, oseb, ki so bile
navzoče kot javnost, in osebe, ki je pisala nadzorstveno pritožbo. Odločitev IP v tem delu
je organu naložila, da mora glede delov dokumenta, v katerih se pojavljajo varovani
osebni podatki, uporabiti institut delnega dostopa do informacij javnega značaj, kar
pomeni, da mora varovane osebne podatke prekriti, v ostalem delu pa mora prosilcu
zagotoviti dostop.
IP se je opredelil še glede sklicevanja organa na izjemo po 6. točki prvega odstavka 6.
člena ZDIJZ (podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona …). Pravi, da
kazenski pregon v slovenskem pravnem redu ni jasno definiran. Tako je ocenil, da je
zakonodajalec pri sprejemu ZDIJZ dopustil možnost, da se po tej določbi varujejo vsi
podatki iz vseh faz postopka kazenskega pregona.
Za zavrnitev po tej izjemi določba določa, da morata biti kumulativno izpolnjena dva
pogoja, in sicer da je postopek še v teku in da bi razkritje te informacije škodovalo izvedbi
postopka. Pri presoji uporabe kumulativnih pogojev je IP ugotovil, da je konkretni
kazenski postopek že pravnomočno končan, saj sta se tako obdolženec kot tudi državni
tožilec po koncu javne glavne obravnave odpovedala pravici do pritožbe. IP je poudaril, da
je treba vse izjeme razlagati čim bolj ozko oziroma restriktivno ter da so izjeme
obrazložene in concreto, in ne le abstracto, kot je v konkretnem primeru obrazložil organ.
Zgolj hipotetično sklicevanje na nastanek škode nikakor ne zadostuje.
Upoštevajoč vse navedeno, je IP pritožbi prosilca ugodil in na podlagi prvega odstavka
252. člena ZUP odločbo organa odpravil ter sam rešil zadevo, organu pa naložil, da mora
v roku 3 dni od pravnomočnosti te odločbe prosilcu posredovati fotokopijo zahtevanega
kazenskega zapisnika, s tem da prekrije že prej navedene varovane osebne podatke, ki so
navedeni v izreku odločbe.
Prvostopenjski organ (Okrajno sodišče v Radovljici) je zoper odločitev IP pravočasno vložil
tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je o pritožbi odločilo, kot je razvidno iz
povzetka spodnje sodbe sodišča.
Glede na odločitev IP sem na stališču, da je odločitev delno pravilna. Strinjam se z
ugotovitvami IP, da gre v konkretnem primeru za informacijo javnega značaja. Ravno tako
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ta konkretni primer po mojem mnenju ne predstavlja izjeme po 6. točki prvega odstavka
6. člena ZDIJZ, saj ta izjema tudi po mojem mnenju pride v poštev le pri postopkih, ki so
še v teku in bi razkritje posledično lahko škodilo izvedbi postopka. Menim tudi, da ZKP ni
lex specialis v primerjavi z ZDIJZ. Se pa ne strinjam z navedbo IP, da ime in priimek
obdolženca nista varovana osebna podatka, ko pravi, da je ta podatek razviden na
spletnih straneh sodišča. Kolikor sem seznanjen s tem, je res, da se ime in priimek
obdolženca objavita na spletni strani sodišča, vendar se spletna stran, kjer so razvidni ti
podatki, dnevno osvežuje, kar pomeni, da se objave narokov, ki so že bili izvedeni,
brišejo. Menim, da ta podatek ob vloženem zahtevku prosilca ni bil več na voljo, zato po
mojem ni pravilno, da se je ta podatek razkril.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 2398/2006-17 z dne 9. 1. 2008
Tožeča stranka (Okrajno sodišče v Radovljici) v tožbi, ki jo je pravočasno vložila, navaja,
da tožbo vlaga zaradi kršitve materialnega prava, ker v postopku za izdajo odločbe zakon
ni bil pravilno uporabljen oziroma si ga je organ napačno razlagal. Navaja, da med
strankama ni nesoglasja glede dejanskega stanja, pač pa da imata nasprotno mnenje
glede njegove rešitve. Tukaj je vprašanje, ali lahko katerakoli oseba na podlagi ZDIJZ
zahteva fotokopijo zapisnika iz glavne javne obravnave kot informacijo javnega značaja,
ne glede na omejitve, ki jih določa področna zakonodaja, v konkretnem primeru ZKP.
Tožeča stranka v nadaljevanju opozarja, da je 6. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v
postopku pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. Med drugim se sklicuje tudi na
stališče Upravnega sodišča, ki ga je zavzelo v dveh sodbah (U 1677/2003-31 in U
965/2004), v katerih sodišče pravi, da ni mogoče šteti, da je ZDIJZ specialnejši predpis, ki
z vidika urejanja javnega dostopa do informacij derogira določbe Zakona o trgu
vrednostnih papirjev. Tožeča stranka predlaga, da se tožbi ugodi ter izpodbijana odločba
spremeni tako, da se pritožbo zavrne in se potrdi odločba tožeče stranke; podrejeno pa
predlaga, da se tožbi ugodi, izpodbijana odločba odpravi in da se zadeva vrne toženi
stranki v ponovni postopek.
Pri odgovoru na tožbo se tožena stranka ne strinja z ugotovitvijo tožeče stranke, da iz
obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja ločevalno gledanje na posamezne ustavne pravice,
da je z 128. členom ZKP varovano le načelo kontradiktornosti v kazenskem postopku ter
da ni v ničemer povezano z načelom javnosti in načelom pravice do dostopa informacij
javnega značaja. Namen tožene stranke je bil pojasniti, da pravica strank do vpogleda v
spis po 128. členu ZKP in informacij javnega značaja nista pravici, ki bi bili medsebojno v
koliziji, oziroma pravici, ki bi se izključevali.
Sodišče je pri presoji navedenega tako kot tudi tožeča stranka ugotovilo, »da v tem
upravnem sporu med strankama ni sporno dejansko stanje, pač pa je sporno vprašanje,
ali lahko katerakoli oseba na podlagi ZDIJZ zahteva fotokopijo zapisnika glavne obravnave
kot informacijo javnega značaja, in to ne glede na omejitve, ki jih za posredovanje in
seznanjenost z listinami kazenskega spisa predpisuje področna procesna zakonodaja«.
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Sodišče je ugotovilo in podalo stališče, da oba zakona, tako ZDIJZ kot ZKP, nudita različni
rešitvi v tem odprtem sporu, ali se lahko dostop do zapisnika glavne obravnave dovoli
vsakomur ali samo osebi, ki izkaže pravni interes. V tem primeru je treba odločiti,
kateremu predpisu dati prednost. Sodišče pritrjuje tožeči stranki, da je treba v takih
primerih uporabiti materialno pravo z vidika pravil veljavnosti posameznih zakonov,
sistematike in hierarhije pravnega reda. Tako je sodišče odločilo, da gre v tem
konkretnem primeru za odnos specialnejšega predpisa od splošnega, ko se uporablja 128.
člen ZKP naproti uporabi določb ZDIJZ, čeprav sicer na splošno med ZKP in ZDIJZ ne velja
razmerje splošnosti in specialnosti oziroma starejšega in novejšega predpisa. Po mnenju
sodišča je v tem primeru, ko gre za uporabo 128. člena, ZKP specialnejši predpis, zato mu
je treba dati prednost pred ZDIJZ. Stališče sodišča torej ni takšno, kot je stališče tožene
stranke, ki pravi, da določba 128. člena ZKP in določba ZDIJZ nista v razmerju lex specials
derogat legi generali, ker ne urejata iste pravice. Res pa je, da oba zakona urejata
različne pravice, vendar se v konkretnem primeru ne glede na to vsebinsko prekrivata.
Torej oba predpisa ponujata različno rešitev istega odprtega vprašanja, zato se je treba
odločiti za eno izmed razlag, pri čemer sodišče meni, da je treba dati prednost
specialnejšemu procesnemu zakonu, saj se drugače izniči vsa procesna zakonodaja.
Takšno stališče je zavzelo že tudi Vrhovno sodišče RS, in sicer v sodbi opr. št. I Up
731/2005-5.
Upoštevajoč vse navedeno, je sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo IP št. 02167/2006/4 z dne 18. 9. 2006 odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni
postopek.
Odločitev Upravnega sodišča spoštujem, vendar sem tukaj nekoliko drugačnega mnenja
pri razlagi razmerja med ZKP in ZDIJZ. Glede na to, da tudi sodišče ugotavlja, da med ZKP
in ZDIJZ na splošno ne velja razmerje splošnosti in specialnosti, pa je bila kljub temu
odločitev sodišča takšna, da je ZKP v razmerju do ZDIJZ specialni predpis. Zato torej
pritrjujem mnenju IP, da nista v razmerju lex specialis derogat legi generali, saj
uresničujeta drugačni pravici, zato je treba upoštevati ZDIJZ. Poleg tega ocenjujem, da
izjema po 6. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v tem delu ne pride v poštev, saj
razkritje dokumentov ne more škoditi postopku, ker je ta že pravnomočno končan.

Odločba IP opr. št. 021-67/2006/10 z dne 6. 3. 2008
Ta odločba IP je bila izdana v ponovljenem postopku na podlagi izdane sodne Upravnega
sodišča RS opr. št. U 2398/2006 z dne 9. 1. 2008, s katero se je odpravila odločba št.
021-67/2006/4 z dne 18. 9. 2006.
IP je na podlagi odprave zgoraj že omenjene odločbe ponovil postopek in izdal odločbo, s
katero je v ponovljenem postopku ponovno ugodil prosilcu za dostop do zapisnika
kazenskega postopka opr. št. K 21/2005-20 z dne 22. 5. 2006.
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Iz izreka odločbe je razvidno, da je IP v ponovljenem postopku odločil identično kot že v
predhodnem postopku, odločba pa je tudi v pretežnem delu obrazložitve enaka prejšnji.
Tudi v tem ponovljenem postopku se organ ni strinjal z odločitvijo IP, zato je ponovno
sprožil upravni spor pri Upravnem sodišču RS. Upoštevajoč navedeno, je organ ponovno
sprožil upravni spor, o katerem je sodišče odločalo in odločilo, kot sledi iz povzetka
spodnje sodbe.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 548/2008-9 z dne 29. 6. 2010
Tožeča stranka v upravnem sporu v tožbenem zahtevku ponovno ugovarja nepravilni
uporabi materialnega prava in meni, da v postopku za izdajo izpodbijanega upravnega
akta zakon ni bil pravilno uporabljen in da ga je tožena stranka napačno razlagala. Tožeča
stranka še poudarja, da je v tej sporni zadevi Upravno sodišče RS že odločilo s sodbo opr.
št. U 2398/2006 z dne 9. 1. 2008, in sicer tako, da je tožbi ugodilo in tedaj izpodbijano
odločbo tožene stranke odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek.
Tožeča stranka navaja, da je tudi v ponovljenem postopku odločitev tožene stranke v
izreku identična, ravno tako pa je tudi sama obrazložitev skoraj enaka kot v prejšnjem
postopku, kar pomeni, da tožena stranka ni sledila napotkom sodišča. Še vedno je spor
postopka vprašanje, »ali lahko katera koli tretja oseba tekom kazenskega postopka ali po
njegovem zaključku na podlagi določb ZDIJZ zahteva fotokopijo zapisnika kazenske
glavne obravnave kot informacijo javnega značaja, in sicer ne glede na omejitve, ki jih za
posredovanje in seznanjenost z listinami kazenskega spisa predpisuje področna procesna
zakonodaja, v danem primeru ZKP«.
Tožena stranka je podala odgovor na tožbo, v katerem v celoti vztraja pri navedbah
izpodbijane odločbe. Poleg tega pa še izrecno ugovarja aktivni legitimaciji tožeče stranke,
sklicujoč se na določilo četrtega odstavka 17. člena ZUS-1, ki je začel veljati s 1. 1. 2007.
Skladno s to določbo tožena stranka meni, da tožeča stranka nima aktivne legitimacije za
vložitev tožbe, zato sodišču predlaga, da tožbo zavrže, podrejeno pa sodišču predlaga, da
tožbo v celoti zavrne.
Sodišče je v obravnavanem primeru ugotovilo, da je predmet spora odločba IP št. 02167/2006/10 z dne 6. 3. 2008, ki je bila izdana v ponovljenem postopku na podlagi sodbe
sodišča opr. št. U 2398/2006-17 z dne 9. 1. 2008, s katero je sodišče odpravilo odločbo in
zadevo vrnilo v ponovno odločanje. S citirano sodbo je sodišče toženi stranki glede
uporabe materialnega prava jasno podalo njihovo stališče. Med drugim je sodišče toženo
stranko opozorilo na določilo četrtega odstavka 64. člena ZUS-1 in ji v zvezi z uporabo
materialnega prava v obrazložitvi sodbe podalo jasna stališča glede uporabe relevantnih
določil materialno-pravnih predpisov (ZKP in ZDIJZ). Med drugim se je sodišče sklicevalo
na stališča sodišča kot tudi sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Up 731/2005-5.
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V nadaljnji presoji je sodišče ugotovilo, da tožena stranka tudi v ponovljenem postopku ni
sledila pravnemu mnenju sodišča v zvezi z uporabo materialnega prava in njihovim
stališčem ter da tožena stranka ni ravnala skladno z določilom četrtega odstavka 64. člena
ZUS-1, zato je sodišče tožbi moralo ugoditi. Sodišče se potem že zaradi navedenih
razlogov ni spuščalo v podrobnejšo presojo tožbenih ugovorov.
Upoštevajoč vse navedeno, je sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo IP št. 02167/2006/10 z dne 6. 3. 2008 odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni
postopek.

Odločba IP opr. št. 090-34/2009/4 z dne 3. 4. 2009
Prosilec je dne 19. 1. 2009 na organ (Okrajno sodišče v Ljubljani) naslovil vlogo za dostop
informacije javnega značaja, s katero je zahteval fotokopijo pravnomočne sodbe opr. št.
III K 782/2003.
Navedeno zahtevo je organ z odločbo št. Su 1-8/2009 z dne 18. 2. 2009 zavrnil. V
obrazložitvi odločbe so bili navedeni razlogi za zavrnitev. Tudi v tem konkretnem primeru
se organ sklicuje na področno postopkovno zakonodajo. Organ se je skliceval na ustavno
pravico do javnosti sojenja, ki pa je urejena s sodno postopkovno zakonodajo, ki jo na
kazenskem področju predstavlja ZKP. Navedel je, da prosilci lahko dostopajo do informacij
javnega značaja na splošno, vendar pa dostop do dokumentov s kazenskega področja to
področje ureja 128. člen ZKP. Organ še dodaja, da je ZKP v primerjavi z ZDIJZ
specialnejši predpis, zato mu je treba dati prednost pred ZDIJZ. Organ se je pri zavrnitvi
zahtevka skliceval še na sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Up 731/2005-5, v kateri je
stališče sodišča, da je treba ob vsakem zahtevku javne informacije preveriti, ali iz določb
zakona, ki ureja določeno področje izvrševanja javnih nalog, ne izhaja prepoved
posredovanja določenih podatkov, torej v tem primeru določba 128. člena ZKP.
Prosilec zahtevanega dokumenta je pravočasno pri organu vložil pritožbo zoper njegovo
odločbo, s katero je zavrnil zahtevek za dostop do fotokopije pravnomočne sodbe opr. št.
III K 782/2003, o kateri je odločal IP kot drugostopenjski organ.
IP se je pri presoji pritožbenega zahtevka zoper zavrnilno odločbo organa najprej opredelil
glede stališča organa, da se določbe ZDIJZ nanašajo predvsem na zadeve sodne uprave,
za kar je podlaga v 60. členu ZS ter 171. in 172. členu Sodnega reda. IP med drugim
meni, da organ za takšno stališče nima materialne opore v nobeni določbi, saj iz 4. člena
ZDIJZ z upoštevanjem 1. člena istega zakona jasno izhaja, da so tudi sodišča državni
organi, ki so v celoti za vse dokumente svojega delovnega področja zavezani za
posredovanje informacij javnega značaja. Res pa je, da organ dostop do zahtevane
informacije lahko zavrne samo, če obstaja katerakoli izjema iz prvega odstavka 6. člena
ZDIJZ. IP je med presojo ugotovil, da zahtevani dokument izpolnjuje vse tri pogoje, da se
ga lahko označi kot informacijo javnega značaja, in sicer: informacija izhaja iz delovnega
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področja organa, organ razpolaga z dano informacijo in ta informacija se nahaja v pisni
(materializirani) obliki.
Nadalje je IP presojal navedbe organa, da se določbe ZDIJZ nanašajo samo na sodno
upravo, ne pa tudi na sodne odločbe, za katere se v konkretnem primeru uporablja 128.
člen določbe ZKP.
IP stoji na enakem stališču kot že v predhodnih odločbah z enako oziroma podobno
vsebino. Namreč po mnenju IP v konkretnem primeru ne moremo govoriti, da sta 128.
člen ZKP in ZDIJZ v razmerju lex specialis derogat legi generali, ker ne urejata iste
pravice. Tukaj gre za različni pravni podlagi in za urejanje dveh različnih ustavnih pravic –
pravice do dostopa do informacije javnega značaja (drugi odstavek 39. člena URS) in
pravice, ki izhaja iz 22. člena URS, ki omogoča pravico strank oziroma drugih
upravičencev do vpogleda in prepisa spisa. Tako IP ponovno poudarja, da bi moral organ
tukaj odločati po ZDIJZ, poleg tega gre za upravni postopek, medtem ko je kazenski
postopek sodni postopek. Po mnenju IP bi moral organ v tem primeru presoditi, ali je
morda podana katera od izjem, s katero bi lahko zavrnil zahtevo ali morda omogočil delni
dostop do informacije.
IP je v nadaljevanju reševanja pritožbe skladno z 247. členom ZUP preizkusil odločbo v
delu, v katerem jo pritožnik izpodbija. Poleg tega je po uradni dolžnosti preizkusil odločbo,
ali ni morda prišlo do kršitve materialnega predpisa. Med drugim je ugotavljal, ali je v
konkretnem primeru morda podana katera od izjem, zaradi katerih bi bil dostop lahko
zavrnjen oziroma le delno omogočen. Ker gre v konkretnem primeru za dokument iz
sodnega postopka, je IP presojal izjemi po 6. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in po
3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Za uporabo prve navedene izjeme morata biti
kumulativno izpolnjen dva pogoja, in sicer da je postopek še v teku in da bi razkritje
informacije škodovalo izvedbi postopka. Uvodoma omenjeno gre v konkretnem primeru za
pravnomočno sodbo opr. št. III K 782/2003 z dne 17. 11. 2004, kar pomeni, da je
postopek zaključen, tako da razkritje zahtevanih informacij ne more škodovati izvedbi
postopka, zato je IP odločil, da niso podani razlogi po prvi navedeni izjemi. Pri presoji
druge navedene izjeme pa je IP iz sodbe ugotovil, da gre v navedenem dokumentu tudi
za varovane osebne podatke, ki so varovani po ZVOP-1 in jih je treba varovati, zato je
odločil, da se ti varovani podatki prekrijejo in prosilcu omogoči delni dostop do želene
informacije.
Zanimivo je še stališče IP, ki je za razliko iz odločbe št. 021-67/2006/10 drugačna, in sicer
je IP v tem konkretnem postopku odločil, da je ime in priimek obdolženca varovani osebni
podatek, medtem ko je v zgoraj navedeni odločbi odločil, da to ni varovan osebni
podatek. Res pa je, da je v zgoraj navedeni odločbi napisal, da je ime in priimek
obdolženca razvidno s spletne strani sodišča, kjer so javno objavljeni naroki za glavno
obravnavo, zato po mnenju IP ni varovani osebni podatek.
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Upoštevaje vse navedeno, je IP z odločbo št. 090-34/2009-4 z dne 3. 4. 2009 odločil, kot
izhaja iz izreka, in sicer je pritožbi ugodil ter odločbo št. Su 1-8/2009 z dne 18. 2. 2009
odpravil, organu pa naložil, da mora v določenem roku prosilcu posredovati želeno
informacijo, pri čemer mora upoštevati institut delnega dostopa in prekriti varovane
osebne podatke, kot izhaja iz izreka odločbe.
Zoper odločbo št. 090-34/2009-4 z dne 3. 4. 2009 je Državno pravobranilstvo RS
pravočasno sprožilo upravni spor na Upravnem sodišču RS. O tožbi je odločalo Upravno
sodišče RS in odločilo, kot je razvidno iz povzetka spodnje sodbe.
Menim, da so ugotovitve in odločitev IP v konkretni zadevi pravilne. IP vztraja pri svojem
stališču, ki se mi zdi pravilno, in sicer da ZKP ni specialni predpis v razmerju do ZDIJZ,
zato je treba v konkretnem primeru postopati po ZDIJZ. Pomembno dejstvo je tudi to, da
se izvedbi postopka z razkritjem zahtevane informacije ne more škoditi, saj je ta postopek
že pravnomočno končan. Sem pa opazil spremenjeno stališče IP, kateremu sem sam
predhodno oporekal. V tem konkretnem primeru je IP odločil, da sta ime in priimek
obdolženca varovani osebni podatek po ZVOP-1.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 658/2009-10 z dne 27. 10. 2010
Tožeča stranka kot predstavnik javnega interesa med drugim v tožbi navaja, da se z
odločitvijo tožene stranke ne strinja, ker je po njenem mnenju ta nezakonita in
nepravilna. Oporeka stališču tožene stranke, da določbi 128. člena ZKP in ZDIJZ nista v
razmerju lex specialis derogat lege generali, ker ne urejata iste pravice; ZKP je
specialnejši predpis, zato se mora v konkretnem primeru dati prednost slednjemu. Tožeča
stranka navaja, da je takšno stališče zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi št. U
2398/2006 z dne 9. 1. 2008.
Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri vseh navedbah v izpodbijani odločbi in
prereka vse navedbe tožeče stranke.
Sodišče je pri presoji ugotovilo, da gre v konkretnem primeru za dostop do
pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III K 782/2003. Odločilo je, da je
omenjeni dokument po mnenju tožene stranke kot tudi sodišča treba šteti kot informacijo
javnega značaja v smislu prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in da je pravilno, da v postopku,
ki se vodi na podlagi ZDIJZ, prosilec lahko dostopa do vseh tistih informacij javnega
značaja, ki ne spadajo pod izjeme iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Odločitev tožene
stranke, da ne gre za izjemo po 6. in 8. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, je po
mnenju sodišča pravilna, ker gre v konkretnem primeru za dokument iz kazenskega
postopka, ki je že pravnomočno končan, torej razkritje tega dokumenta ne more škoditi
izvedbi postopka. Prav tako je pravilna tudi odločitev glede varovanih osebnih podatkov,
in sicer da gre v konkretnem primeru za osebne podatke, katerih razkritje bi lahko
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pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, zato je pravilna odločitev uporabe instituta
delnega dostopa do zahtevanega dokumenta.
Sodišče v svoji obrazložitvi še dodaja, da se tožeča stranka ne more sklicevati na
izpostavljeno sodbo Vrhovnega sodišča RS, saj je tožena stranka v izpodbijani odločbi
smiselno upoštevala tudi stališče, navedeno v sodbi. Tudi v delu, ko se tožeča stranka
sklicuje na sodbo Upravnega sodišča opr. št. U 2398/2006 z dne 9. 1. 2008, sodišče pravi,
da ne more biti uspešna s sklicevanjem na to sodbo, s katero je sodišče v primerljivi
zadevi odločilo drugače kot v konkretnem primeru, saj je razvoj sodne prakse glede
vprašanja dostopa do informacij javnega značaja sčasoma privedel do določenih
sprememb pri presoji tovrstnih zadev. Sodišče je še dodalo, da je pri takšni odločitvi
izhajalo predvsem iz ustavno varovane kategorije javnosti sojenja (24. člen URS).
S takšno odločitvijo sodišča se povsem strinjam in jo pozdravljam. Nesporno dejstvo je,
da je sodišče spremenilo svojo prakso v primerljivih zadevah, kar je pomembno. Tako po
mojem mnenju v primerljivih primerih ne bi smelo prihajati do težav. Odločitev, da
zahtevani dokument iz konkretne zadeve ne more več škoditi pri izvedbi postopka, saj je
ta postopek že pravnomočno končan, je po mojem mnenju povsem pravilna. Pridružujem
se tudi stališču, da je treba omogočiti delni dostop, ker zahtevani dokument vsebuje tudi
varovane osebne podatke.
4.6.3 PRIMERA ODLOČITEV IP IN UPRAVNEGA SODIŠČA RS (PRAVDNI
ZADEVI)

Odločba IP opr. št. 021-88/2006/4 z dne 12. 12. 2006
Prosilka je dne 10. 10. 2006 na organ (Okrožno sodišče v Ljubljani) posredovala zahtevo,
da se ji na podlagi ZDIJZ po elektronski pošti posreduje sodbo Okrožnega sodišča V
Ljubljani, opr. št. III P 3422/05 ter sodbo opr. št. II P 1569/00.
Organ je o zahtevi prosilke dne 13. 10. 2006 odločil z odločbo opr. št. Su 1.8/2006-2, s
katero je prosilki dostop do informacij javnega značaja v delu, ki se nanaša na sodbo opr.
št. II P 1569/00, zavrnil. Organ je v obrazložitvi odločbe navedel, da je postopek v zadevi
III P 3422/05 že pravnomočno končan in da je zahtevana informacija javnega značaja,
zato se prosilki pravnomočna sodba v tej zadevi tudi posreduje.
V zadevi, ki se vodi pod opr. št. II P 1569/00, pa postopek še ni pravnomočno končan,
zato je organ dostop do te sodne odločbe zavrnil, pri čemer se je skliceval na 8. točko
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ prosilcu lahko zavrne dostop do
zahtevane informacije, če se ta nanaša na podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi
pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo
njegovi izvedbi. Organ navaja tudi, da je s tem priznana izjema od načela prostega
dostopa, ki kot legitimnega priznava zasebni interes stranke, da se varuje njena
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zasebnost, kajti sodna odločba prvostopenjskega organa v predmetni zadevi je že bila
izdana, vendar pa še ni bila pravnomočna, ker je bila zoper odločitev prvostopenjskega
sodišča vložena pritožba na Višje sodišče v Ljubljani.
Zoper odločbo o dostopu do informacije javnega značaja se je prosilka v roku pritožila na
IP. V svoji pritožbi je novinarka navedla, da je kot novinarka časnika Delo zaprosila za
navedeno sodbo in da se kot javnost nimajo možnosti seznaniti z odločitvijo sodišča, saj v
pravdnih postopkih ni navada, da se takoj po končani glavni obravnavi razglasi sodba,
kljub temu da 321. člen ZPP govori o javnem izreku sodbe, izjemoma – v bolj zapletenih
zadevah – pa dopušča pisno izdajo sodbe. Prosilka meni, da se imajo novinarji kljub
nepravnomočni sodbi pravico seznaniti z odločitvijo sodišča, zato je vložila pritožbo na IP.
Organ je IP odstopil dokumentacijo, da je odločil o pritožbi prosilke. V uvodu je IP najprej
ugotovil, da zahtevani dokument obstaja, da organ z njim razpolaga in da zahtevana
informacija izvira iz delovnega področja organa, zato zahtevana sodba Okrožnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. II P 1569/00, izpolnjuje vse pogoje za obstoj informacije javnega
značaja. Ob nadaljevanju pa je IP ugotavljal, ali obstaja pravica do vpogleda v pravdni
spis po ZDIJZ in pravica do dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ. Organ se je
pri zavrnitvi skliceval na 150. člen ZPP, ki določa, da imajo stranke v postopku pravico
pregledovati in prepisovati spise, v katerih so udeležene. Drugim osebam pa se to dovoli
le ob izkazovanju opravičene koristi; po mnenju organa prosilka te koristi ni izkazala. IP je
najprej presodil, da določbi 150. člena ZPP in ZDIJZ nista v razmerju lex specialis derogat
legi generali, ker ne urejata iste pravice. IP je navedel, da gre za dve različni pravni
podlagi in za urejanje dveh različnih pravic – na eni strani pravice do dostopa do
informacij javnega značaja, ki izhaja iz drugega odstavka 39. člena URS, na drugi strani
pa pravice strank in drugih upravičencev do pregleda in prepisa spisa, kar jim je
zagotovljeno na podlagi 22. člena URS. Določba 150. člena ZPP konkretizira ustavno
določbo o enakem varstvu pravic, ki zakonodajalca obvezuje, da posamezne sodne in
druge postopke uredi tako, da so v posameznem postopku glede varstva pravic vsi v
enakem položaju oziroma da jim je zagotovljen enak standard pravnega varstva. To pa
pomeni, da morata imeti nasprotni stranki enake možnosti za uveljavitev pravic
(zagotavljanje načela kontradiktornosti).
IP je v zvezi z navedenim poudaril, da je dostop do informacij javnega značaja ena od
ustavnih pravic in da mora organ odločati skladno z zakonom, ki ureja postopek dostopa
do informacij javnega značaja. Dodaja, da je postopek dostopa do informacij javnega
značaja upravni postopek, medtem ko gre v pravdnem postopku za sodni postopek, kjer
gre za dve povsem različni področji. Uradna oseba organa, ki odloča o informaciji javnega
značaja, je dolžna uporabljati določbe ZDIJZ, če ZDIJZ česa ne ureja, pa se subsidiarno
uporablja ZUP, nikakor pa ne določbe procesnega zakona, v tem primeru ZPP. Zato je
presoja IP, da mora organ v konkretnem primeru presoditi, ali je morebiti podana katera
od izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.
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Glede navedbe prosilke, da ima kot novinarka pravico pridobiti zahtevano sodbo sodišča,
IP poudarja, da ZDIJZ postavlja enako in enotno uporabo ZDIJZ za vse prosilce, kar
pomeni, da med prosilci ni nobenih razlik; ni torej pomembno, kdo zaprosi za informacijo,
prav tako zakon ne uvaja nobenih privilegiranih prosilcev. Je pa IP opozoril na Zmed, ki v
45. členu ureja dostop do informacij za medije, ki novinarjem oziroma medijem omogoča
širši dostop do informacij, saj so organi dolžni odgovoriti tudi na vprašanja, česar po
ZDIJZ niso dolžni.
Dostop do zahtevane informacije organ lahko zavrne, če gre za izjemo po prvem odstavku
6. člena ZDIJZ. Organ, ki je zahtevo zavrnil, se je ravno opiral na izjemo po 8. točki
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Da pa lahko uveljaviš to izjemo, morata biti kumulativno
izpolnjena dva pogoja, ki omogočata uporabo izjeme. Poleg tega, da je sodni postopek še
v teku, je pomemben tudi pogoj, da bi razkritje zahtevanega podatka škodovalo njegovi
izvedbi. Ta pogoj organ zavezuje k uporabi škodnega testa, po katerem mora izkazati, da
bi z razkritjem bila prizadeta varovana pravna dobrina oziroma bi nastala škoda v
konkretnem sodnem postopku, ki je v teku. Zelo pomembno je, da mora biti ogrozitev
konkretna in dejanska, ne pa zgolj hipotetična in abstraktna.
V konkretni zadevi je organ zgolj hipotetično navajal, da bi razkritje lahko ogrozilo
pritožbeni sodni postopek, ni pa dejansko in konkretno navedel, kakšna škoda bi s tem
nastala. IP je poudaril, da zgolj takšno hipotetično zatrjevanje brez izvedbe škodnega
testa nikakor ne zadošča za takšno odločitev. Zato je IP odločil, da zavračanje dostopa do
informacije javnega značaja zaradi nepravnomočne sodbe, ker naj bi razkritje vplivalo na
drugostopenjsko sodišče, ne vzdrži pravne presoje in posledično izjema po 8. točki prvega
odstavka 6. člena ZDIJZ ni izkazana.
IP je na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP po uradni dolžnosti ugotavljal, ali gre v
konkretnem primeru mogoče za katero drugo izjemo ali pa je bil morda kršen materialni
zakon. Na podlagi opravljenega preizkusa je ugotovil, da v tem primeru ne gre za nobeno
drugo izjemo. Je pa poudaril, da je zelo velik interes javnosti o cerkvenem premoženju
oziroma o vračanju cerkvenega premoženja.
Na podlagi vsega navedenega je IP zaključil, da je prvostopenjski organ napačno uporabil
materialno pravo, zato je pritožbi prosilke ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252.
člena ZUP odločbo organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka odločbe, in
sicer da je organ v roku 3 dni od pravnomočnosti te odločbe prosilki dolžan posredovati
sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. II P 1569/00 z dne 30. 5. 2006.
Prvostopenjski organ (Okrožno sodišče v Ljubljani) je zoper odločitev IP pravočasno vložil
tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je o pritožbi odločilo, kot je razvidno iz
povzetka spodnje sodbe sodišča.
V tem konkretnem primeru se mi postavi vprašanje, kako postopati v primeru, ko sodni
postopek še ni pravnomočno končan. Strinjam se z odločitvijo IP, ki pravi, da mora organ
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v vsakem primeru konkretno dokazati nastanek škode, ki bi nastal z morebitnim
posredovanjem informacije. Da škoda lahko nastane, pa morata biti kumulativno
izpolnjena pogoja, in sicer da je postopek še v teku in da bi razkritje lahko škodovalo
njegovi izvedbi. Kot pravi IP, menim tudi sam, da takšno zatrjevanje, da bi razkritje
nepravnomočne sodbe lahko vplivalo na odločitev višjega sodišča, ni dovolj. Pridružujem
se mnenju Gantarja, ki poudarja, da je treba pravosodnemu organu omogočiti popolno
avtonomijo glede ocene, kdaj bi lahko razkritje določene informacije škodovalo postopku.
Je pa ključnega pomena, da organ odločitev ustrezno obrazloži, kar od organa lahko
zahteva drugostopenjski organ (IP).

Sodba Upravnega sodišča RS, št. U 62/2007-12 z dne 5. 3. 2008
Tožeča stranka (Okrožno sodišče v Ljubljani) v tožbi navaja, da gre v konkretnem primeru
za izjemo po 6. členu ZDIJZ in da se po teh izjemah lahko prosilcu zahteva za dostop do
informacij javnega značaja zavrne. Tožeča stranka navaja, da gre v teh primerih tudi za
podatke, ki so bili pridobljeni zaradi pravdnega, nepravdnega ali kakšnega drugega
sodnega postopka. Tožeča stranka še opozarja, da je ustavna pravica do javnosti sojenja
urejena s procesno zakonodajo in da ta veže dostop do spisa na upravičen pravni interes
oziroma korist, zaradi česar je v danem primeru treba upoštevati ZPP, ki je lex specialis v
odnosu do ZDIJZ.
Pri odgovoru na tožbo tožena stranka v uvodu opozarja, da je tožeča stranka napačno
označila ime tožene stranke – namesto IP je uporabila prejšnje ime Pooblaščenec za
dostop do informacij javnega značaja. V nadaljevanju je tožena stranka ugovarjala aktivni
legitimaciji tožeče stranke, ki pravi, da je s 1. 1. 2007 v veljavo stopil ZUS-1. Predhodne
določbe navedenega zakona pa določajo, da se ta začne uporabljati za postopke,
sprožene po 1. 1. 2007. Tožba v konkretnem primeru pa je bila vložena že po uveljavitvi
tega zakona. Tako torej tožnik ne more biti organ, ki je odločal v končanem postopku,
določa 17. člen ZUS-1. In v tem primeru je upravni spor sprožilo Okrožno sodišče v
Ljubljani, ki ga Državno pravobranilstvo zgolj zastopa in v tem postopku ne nastopa
samostojno kot zastopnik javnega interesa. Tožena stranka poudarja, da je tožeča stranka
organ, ki je odločal v končanem postopku. Glede na navedeno je bilo treba po mnenju
tožene stranke tožbo tožnika zavreči, ker tožeča stranka za njeno vložitev ni bila aktivno
legitimirana.
Na navedbe tožene stranke se je v pripravljalni vlogi odzvala tožeča stranka, ki je v vlogi
popravila ime tožene stranke. Med drugim pa je tožeča stranka izrazila nestrinjanje s
stališčem tožene stranke, da tožeča stranka ni legitimirana za vložitev tožbe. Takšno
stališče po mnenju tožeče stranke pomeni, da za tožečo stranko v tem postopku ni
nobene pravne varnosti več in da bi upravni spor zoper odločbo IP lahko sprožila le
novinarka. Tožeča stranka je opozorila tudi na to, da je šlo v primeru sodne odločbe, ki jo
je zahtevala prosilka, za podatke o strankah v sodnem postopku, ki jih je tožeča stranka
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dolžna čuvati, same stranke pa se z odločbo IP niso niti seznanile, zato bi jih bilo treba
povabiti v postopek.
Upravno sodišče Republike Slovenije je v delu, kjer je bila tožeča stranka mnenja, naj se
stranke sodnega postopka povabijo k postopku, odločilo, da je na podlagi 9. člena ZUP
treba dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za
odločbo, preden se izda odločba. Če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi
interesi, mora biti vsaki stranki dana možnost, da se izjavi o vseh dejstvih, ki so
pomembni za izdajo odločbe. V konkretnem primeru je sodišče v tem delu odločilo, da gre
za bistveno kršitev določb postopka iz tretjega odstavka 27. člena ZUS-1 v zvezi z 2. in 3.
točko drugega odstavka 237. člena ZUP, in v ponovljenem postopku toženi stranki
naložilo, da k postopku pritegne tudi te stranke in jim s tem da možnost, da se pred izdajo
odločbe izjasnijo o tem, ali naj se sodba pokaže prosilki.
Na sporno vprašanje med tožečo in toženo stranko, ali lahko katerakoli oseba na podlagi
ZDIJZ zahteva dostop do sodbe kot informacije javnega značaja, in to ne glede na
omejitve, ki jih predpisuje področna zakonodaja v tem primeru ZPP, je sodišče zavzelo
stališče, da gre v konkretnem primeru za odnos specialnejšega predpisa do splošnejšega,
ko gre za uporabo 150. člena ZPP nasproti uporabe ZDIJZ, čeprav sicer med ZPP in ZDIJZ
na splošno ne velja razmerje splošnosti in specialnosti oziroma starejšega in novejšega
predpisa. Torej je ZPP specialnejši predpis, in mu je treba dati prednost. Sodišče ni sledilo
navedbam izpodbijane odločbe, da določbi 150. člena ZPP in ZDIJZ nista v razmerju lex
specialis derogat legi generali, ker ne urejata iste pravice, ker da se citirana določba ZPP
nanaša na pravico strank v sodnem postopku, medtem ko ZDIJZ ureja pravico vsakogar.
Sodišče poudarja, da je že res, da oba zakona urejata različne pravice, vendar pa se v
konkretnem primeru vsebinsko prekrivata. Res je tudi, da gre za dve različni pravni
podlagi za urejanje dveh različnih pravic, vendar v konkretnem primeru še vedno oba
predpisa določata isto vsebino. Tako je sodišče presodilo, da je v tem konkretnem primeru
treba dati prednost specialnejšemu predpisu, saj v nasprotnem primeru izniči vso
procesno zakonodajo. Da je treba v vsakem primeru zahtevane informacije ugotoviti, ali iz
določb posameznega zakona, ki ureja določeno področje izvrševanje javnih nalog, ne
izhaja prepoved posredovanja določenih podatkov, pa je bilo že izraženo stališče
Vrhovnega sodišča RS v sodbi opr. št. I Up 731/2005-5.
Glede odprtega vprašanja med strankama spora, ali pridobitev nepravnomočne sodne
odločbe izven okvira obstoječe procesne zakonodaje lahko škodi izvedbi postopka, se
sodišče strinja z navedbami tožene stranke, da zgolj hipotetično zatrjevanje nastanka
škode brez izvedbe škodnega testa ni dovolj, vendar pa je ocena sodišča, da mora biti
odločitev o tem v tem smislu ustrezno obrazložena, da jo je moč preizkusiti. Ocenitev o
razkritju podatkov, ki bilo lahko škodovalo izvedbi postopka, mora biti dana samo
prvostopenjskemu organu, torej sodišču, ki mu mora biti dana polna avtonomija. Le
sodišče ima pravico, da odloči, ali bi razkritje sodbe lahko škodovalo postopku, vendar pa
ima drugostopenjski organ v upravnem postopku po drugi strani pravico, da oceni, ali je
bila takšna odločitev ustrezno obrazložena. Tako v tem delu sodišče toženi stranki ne
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odreka pravice, da prvostopenjsko odločbo odpravi, če ni v tem smislu ustrezno
obrazložena.
V upravnem sporu je bilo treba rešiti še vprašanje aktivne legitimacije, ker po mnenju
tožene stranke prvostopenjski organ ni aktivno legitimiran za sprožitev spora na podlagi
četrtega odstavka 17. člena ZUS-1. Sodišče pri tem vprašanju ne pritrjuje stališču tožene
stranke, da v tem primeru tožena stranka ni aktivno legitimirana. Sodišče ugotavlja, da je
IP samostojni državni organ, ki ga ni mogoče uvrstiti v instančnost v smislu upravnega
odločanja. Po presoji sodišča pa se zgoraj navedena določba nanaša le na primere, ko bi
prvostopenjski organ znotraj hierarhičnega sistema rednega upravnega postopka hotel
nasprotovati odločbi instančnega organa. Tako pa v primerih, ko gre za postopke
odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, prvostopenjski organ nima drugega
pravnega varstva in ga zato ni mogoče šteti kot prvostopenjski organ v smislu ZUS-1. Če
bi zavezancu (organu) odrekli aktivno legitimacijo, bi mu s tem onemogočili uporabo
ustreznega pravnega varstva. Tako bi v primeru, da bi aktivno legitimacijo priznali zgolj
prosilcu, ne pa tudi organu, kršili ustavna načela in 22. člen URS, ki pravi, da je vsakomur
zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi.
Odločitev sodišča v konkretnem primeru je bila takšna, da se tožbi ugodi in da se odločba
IP št. 021-88/2006/4 z dne 12. 12. 2006 odpravi ter zadeva vrne toženi stranki v ponovni
postopek.
Tudi v tej konkretni pravdni zadevi je ocena sodišča takšna kot sprva v kazenskih
zadevah. Sodišče pravi, da gre za odnos specialnejšega predpisa do splošnejšega, ko je
govor o uporabi 150. člena ZPP v razmerju do ZDIJZ. Tako kot tudi v že prej omenjeni
kazenski zadevi se ne morem strinjati s stališčem sodišča, čeprav odločitev spoštujem. Se
je pa sodišče lotilo tudi vprašanja reševanja zahtevkov, ki so vezani na pridobitev
nepravnomočnih sodnih odločb. Sodišče se strinja z IP, da zgolj hipotetično zatrjevanje
nastanka škode ni dovolj in da mora biti odločitev ustrezno obrazložena. Postavi se mi
vprašanje, zakaj je sodišče presojalo to vprašanje, ko pa so bile takrat njihove odločitve
glede posredovanja dokumentov iz sodnih postopkov (tudi sodb) jasne.

Odločba IP opr. št. 021-116/2007/10 z dne 17. 1. 2011
V konkretnem postopku je prosilec od organa (Okrajno sodišče v Sežani) zahteval, da se
mu skladno z ZDIJZ posreduje fotokopija zapisnika o javni glavni obravnavi opr. št. P
132/06, ki je bil sestavljen dne 25. 10. 2007.
Organ je prosilcu z dopisom odgovoril, da ni izkazan pravni interes za izdajo fotokopije
zapisnika glavne obravnave. Razlaga organa je bila, da se po določbi 75. člena Sodnega
reda prepis zapisnika naroka izda le pravdni stranki, njenemu pooblaščencu ali drugim
upravičenim osebam. Prosilec je od organa zahteval, naj postopa po določbah ZDIJZ in
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zahtevku ugodi ali pa ga zavrne z izdajo odločbe. Organ je potem o zadevi odločil z
odločbo Su 210502/07 z dne 29. 11. 2007, s katero je prosilcu zahtevo za dostop do
zahtevanega dokumenta zavrnil. Kot že v prejšnjih odločitvah nekaterih organov se je
med drugim v obrazložitvi skliceval na določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah
in določbo 150. člena ZPP.
Prosilec se je na organ zoper odločbo pravočasno pritožil. IP je po odstopu vse
dokumentacije presojal pritožbene navedbe prosilca. Kot že v prejšnjih odločitvah je bil pri
svoji odločitvi glede spornega vprašanja, ali določba 150. člena ZPP in določbe ZDIJZ
urejajo iste pravice, enakega mnenja, da ne urejajo iste pravice, zato niso v razmerju lex
specialis derogat legi generali. Med drugim se je opredelil tudi glede izjeme zaradi
pravdnega postopka. Iz dokumentacije, ki je bila predložena IP, je bilo razvidno, da je
postopek, kjer je bil ustvarjeni dokument še v teku, kar je tudi bistveni pogoj, da bi
razkritje podatka lahko škodovalo izvedbi postopka. Zato mora organ izvesti t. i. škodni
test, s katerim mora konkretno dokazati nastanek škode z razkritjem dokumenta. IP je
zaključil, da zgolj hipotetične in abstraktne navedbe, ki jih je organ podal, ne vzdržijo
resne pravne presoje, da bi to ogrozilo varstvo interesov postopka, zlasti pravice do
poštenega sojenja in varstva osebnih podatkov oziroma notranjega delovanja organa.
IP je presojal tudi izjeme, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, in odločil, da
imenovani zapisnik vsebuje tudi varovane osebne podatke, ki jih je treba prekriti, in sicer
podatke, ki so navedeni v izreku odločitve IP.
Sklepno je IP odločil, da je organ napačno uporabil materialno pravo, zato je pritožbi
prosilca ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo organa odpravil in
sam rešil zadevo.
Zoper navedeno odločitev je v imenu organa Državno pravobranilstvo RS vložilo tožbo na
Upravno sodišče RS, to pa je odločilo o sporu, kot je razvidno iz povzetka spodnje sodbe
sodišča.
Delno se pridružujem stališču in odločitvi IP v tej konkretni zadevi. Sam osebno bi zadevo
vrnil prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje s konkretnimi napotki organu. Kljub
temu da konkretni postopek, iz katerega prosilec zahteva informacijo javnega značaja, še
ni pravnomočno končan, sem na stališču, da to še ne pomeni, da prosilec do te
informacije ni upravičen. Večkrat omenjeno hipotetično zatrjevanje, da bi razkritje
zapisnika lahko ogrozilo postopek, predvsem do poštenega sojenja, kot navaja organ, v
tem primeru tudi po mojem mnenju ni zadostni razlog, da bi z razkritjem nastala škoda.
Nagibam se pa k temu, da bi IP zadevo lahko vrnil v ponovno odločanje in od organa
zahteval, da izvede škodni test in poda ustrezno obrazložitev, zakaj bi razkritje lahko
škodilo postopku.
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Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 295/2011-11, z dne 8. 6. 2011
Tudi v tem sporu je relevantno vprašanje, ali lahko katerakoli oseba na podlagi ZDIJZ
zahteva zapisnik z glavne obravnave kot informacijo javnega značaja, in to ne glede na
omejitve, ki jih za posredovanje in seznanjenost z listinami v tem konkretnem primeru
pravdnega spisa predpisuje področna procesna zakonodaja ZPP.
Sodišče je bilo v tem primeru na stališču, da oba predpisa nudita različna odgovora, zato
se je treba odločiti, kateremu je treba dati prednost. Sodišče v tem konkretnem primeru
ocenjuje, da gre med zakonoma za odnos specialnejšega predpisa od splošnejšega, ko
gre za uporabo 150. člena ZPP nasproti določbam ZDIJZ. Upoštevajoč navedeno, je
sodišče odločilo, da je treba dati prednost specialnejšemu predpisu, torej ZPP.
Je pa sodišče še poudarilo, da je enako stališče zavzelo v primerljivih primerih. Sodba z
opr. št. I U 658/2009-10 z dne 27. 10. 2010, ki jo navaja tožena stranka, se po mnenju
sodišča nanaša na drugačen primer, kajti v tistem primeru je šlo za sodni postopek, ki je
že bil pravnomočno končan.
Sodišče je tako odločilo, da se tožbi ugodi. Izpodbijana odločba IP št. 021-116/2007/10 z
dne 17. 1. 2011 se odpravi, zadeva pa se vrne toženi stranki v ponovno odločanje.
Sodišče je s svojo odločitvijo toženi stranki tudi naložilo, da mora v ponovljenem postopku
upoštevati, da je treba pri vprašanju, kdo ima pravico vpogleda v pravdni spis, upoštevati
tudi določbe procesne zakonodaje, v tem konkretnem primeru ZPP.
Upoštevajoč navedene odločbe IP in sodbe sodišča, je sodišče v primerih dostopa do
informacij javnega značaja s področja sodnih postopkov izoblikovalo svoje stališče.
V prvih izdanih sodbah se je namreč nagibalo k dejstvu, da je področna procesna
zakonodaja, bodisi ZKP bodisi ZPP ali druga področna procesna zakonodaja, v primerjavi z
določbami ZDIJZ specialnejša, ko gre za vprašanja dostopa in prepisa sodnih
dokumentov, zato jim je treba dati prednost. Sodišče je pritrjevalo, da je res, da tako ZPP,
ZKP kot tudi ZDIJZ urejajo različne pravice, vendar se v konkretnih obravnavanih primerih
ne glede na to področni procesni predpis in ZDIJZ prekrivata. Sodišče je tako stalo na
stališču, da je treba dati specialnejšemu predpisu prednost, saj se v nasprotnem primeru
izniči vsa procesna zakonodaja.
Sam osebno imam v tem konkretnem primeru in primerljivih primerih nekoliko drugačno
stališče, kot ga ima sodišče. Delno se pridružujem stališču IP in po mojem mnenju bi bilo
treba tudi v takšnih primerih, ko gre za pravnomočno še ne končan postopek, upoštevati
določbe ZDIJZ. Še vedno obstajajo varovalke, ko organ lahko zahtevano informacijo
zavrne, če se zahteva nanaša na katero od izjem po ZDIJZ.
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4.6.4 PRIMER ODLOČITVE IP IN UPRAVNEGA SODIŠČA RS (STEČAJNA
ZADEVA)
Odločba IP opr. št. 090-207/2011/6 z dne 17. 11. 2011
V konkretni zadevi je prosilec od organa (Okrožno sodišče v Ljubljani) zahteval dostop do
informacij javnega značaja, in sicer v vpogled in fotokopije posameznih dokumentov
stečajnega spisa že izbrisane družbe, ki ga je organ vodil pod opr. št. St 146/2007.
Organ je izdal odločbo št. Su ZDIJZ 1-8/2011, s katero je prosilcu v celoti zavrnil dostop
do zahtevanih informacij. Prosilec se je na odločitev organa pritožil. IP pa je dne 8. 8.
2011 izdal odločbo št. 090-113/2011/4, s katero je izpodbijano odločbo organa odpravil in
zadevo vrnil v ponovno odločanje. Organ je v ponovljenem postopku izdal odločbo št. Su
ZDIJZ 1-8/2011, s katero je prosilcu le delno ugodil, tako da je prosilcu posredoval
dokumente, ki so že bili objavljeni na oglasni deski sodišča. Z odločitvijo prosilec ni bil
zadovoljen, zato se je ponovno pritožil z navedbami, da mu je bil dostop le delno
omogočen – le do določenih listin spisa, v preostalem delu pa se je zahteva pavšalno
zavrnila. Po navedbah prosilca gre za neutemeljeno onemogočenje dostopa do listin, ki ne
predstavljajo izjeme po 6. členu ZDIJZ.
IP je skladno z 247. členom ZUP preizkusil odločbo v delu, v katerem jo pritožnik
izpodbija. Ker je prosilec pritožbo delno umaknil, in sicer v delu, ki se nanaša na spis B, je
IP presojal zgolj odločitev, ki se veže na spis A stečajnega spisa opr. št. St 146/2007. IP je
med odločanjem presojal pojem informacije javnega značaja, pri čemer je ugotovil, da
zahtevana informacija izvira iz delovnega področja organa, da se nahaja v materializirani
obliki in da organ z zahtevanim dokumentom tudi razpolaga. V nadaljevanju je presojal
izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja, ki jih določa 6. člen ZDIJZ. Po
pregledu je IP ugotovil, da se v spisu nahajajo tudi podatki, ki se nanašajo na druge
pravne osebe, zato je po določilu 43. in 44. člena ZUP pravno osebo pozval, naj se zjasni
o tem, ali prijavlja stransko udeležbo v postopku oziroma ali mogoče katera od zahtevanih
informacij za njih predstavlja izjemo po 6. členu ZDIJZ. Preostalih subjektov IP ni pozval,
ker je ocenil, da na izid tega postopka ne bi mogli vplivati. Pozvani stranski udeleženec v
roku ni podal odgovora. Pri presoji varstva poslovne skrivnosti kot izjeme po 6. členu
ZDIJZ je IP pojasnil, da so predmet poslovne skrivnosti lahko le podatki, ki pomenijo
konkurenčno prednost, in bi škodilo konkurenčnemu položaju subjekta, če bi se ti podatki
posredovali neupravičeni osebi. IP med drugim meni, da je treba javnost podatkov v
stečajnem spisu presojati v luči trenutno veljavne zakonodaje. Nadalje ugotavlja, da
zahtevana informacija oziroma dokumenti ne predstavljajo nikakršnih poslovnih skrivnosti,
zato ti ne predstavljajo izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Je pa IP v
nadaljevanju pri vpogledu v zahtevane dokumente ugotovil, da obstajajo tudi osebni
podatki, ki predstavljajo izjemo. To so imena in priimki posameznikov, ki so kot zaposleni
v pravnih osebah pripravljali dokumente, ki se nahajajo v spisu. Za te podatke ni pravne
podlage, da bi bili javno dostopni, zato predstavljajo izjemo. Med izjeme pa ne spadajo
ime in priimek javnih uslužbencev in funkcionarjev. Prav tako niso varovani osebni podatki
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podatki fizičnih oseb, ki so že javno dostopni v javnih evidencah. Na koncu je IP presojal
še o morebitnih drugih izjemah po 6. členu ZDIJZ in ugotovil, da ne obstaja nobena druga
izjema.
Tako je IP pritožbi ugodil, skladno s prvim odstavkom 252. člena ZUP odločbo organa
odpravil in sam rešil zadevo. Z odločitvijo IP, ki izhaja iz izreka odločbe, je organ prosilcu
dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, s tem da se mu omogoči delni dostop,
pri čemer se prekrijejo vsi varovani osebni podatki na način, kot izhaja iz izreka odločitve.
Z odločitvijo IP se organ ni strinjal, zato je v roku vložil tožbo na Upravno sodišče RS, s
katero je sprožil upravni spor. Upravno sodišče RS je v zadevi odločilo, kot izhaja iz
povzetka spodnje sodbe.
Iz stališča, ki sem si ga izoblikoval skozi študij obravnavanih primerov, se v obravnavanem
konkretnem primeru povsem strinjam z odločitvijo IP.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 2287/2011-25, z dne 9. 5. 2012
Okrožno sodišče v Ljubljani, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS (tožeča stranka), v
tožbi povzema postopek in pojasnjuje obrazložitev odločbe IP. Ključno vprašanje, ki ga
izpostavlja tožeča stranka, je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava. Tako kot že
v nekaterih prejšnjih tožbenih zahtevkih je tudi tukaj organ na stališču, da bi bilo
prosilčevo zahtevo treba presojati po določbah ZPP, in ne po ZDIJZ. Organ v nadaljevanju
pojasnjuje, da ZDIJZ ureja režim dostopnosti na splošno, torej vsa področja, 150. člen
ZPP pa ureja dostopnost do točno določenega področja, pravdnega področja, v tem
konkretnem primeru dostop do stečajnih spisov, pri čemer mora izkazati pravni interes.
Organ se sklicuje tudi na stališče Vrhovnega sodišča RS, in sicer v sodbi opr. št. I Up
731/2005, in na sklep opr. št. Cpg 1/2011. Stališče sodišča je, da je ZPP v odnosu do
ZDIJZ, ko gre za vprašanje 150. člena ZPP, specialnejši predpis in mu je zato treba dati
prednost. Tožena stranka pri odgovoru na tožbo med drugim opozarja, da sodna praksa
upravnega sodišča, ki jo navaja tožeča stranka, ni v vseh primerih uporabljena enako. Pri
tem izpostavlja sodbo opr. št. I U 658/2009-10 z dne 27. 10. 2010, kjer je sodišče pritrdilo
stališčem tožene stranke, da tožeča stranka ne more biti uspešna s sklicevanjem na eno
od prejšnjih sodb, saj je razvoj sodne prakse glede tega vprašanja prinesel drugačno
presojo v tovrstnih zadevah. Tožena stranka še navaja, da je sodišče glede citirane sodbe
Vrhovnega sodišča jasno zapisalo, da gre za različne pravne temelje, pri čemer se
določeni podatki lahko posredujejo in med njimi ne velja razmerje splošnosti in
specialnosti oziroma starejšega in novejšega predpisa.
Sodišče je pri presoji navedb pritrdilo tožeči stranki, da ima prav, ko zatrjuje, da ZDIJZ
ureja režim dostopnosti do informacij javnega značaja na splošno, 150. člen ZPP pa to
ureja na določenem področju in daje pravico pregleda spisa pravde le tistim strankam, ki
izkažejo pravni interes. Sodišče tukaj poudarja, da takšen režim oziroma tolmačenje velja
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le za postopke, ki so še v teku, ne pa tudi za postopke, ki so že pravnomočno končani.
Tožeča stranka se v tožbi sklicuje tudi na štiri sodbe upravnega sodišča, kjer je sodišče
zavzelo stališče, da je treba upoštevati procesno zakonodajo, ki daje pravico do vpogleda
v spis samo osebam, ki izkažejo pravni interes. Sodišče ugotavlja, da je šlo pri večini teh
primerov za postopke, ki še niso bili pravnomočno končani. Obe stranki sta se sklicevali
tudi na sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. I UP 731/2005, kjer je sodišče zavzelo
stališče, da je treba v vsakem primeru zahtevane informacije ugotoviti tudi, ali iz določb
posameznega zakona ne izhaja prepoved posredovanja določenih podatkov. Vendar pa je
treba poudariti, da v tem primeru ni šlo za prošnjo vpogleda v sodni spis, ampak za
prošnjo vpogleda v dokumentacijo javne agencije. Če se stališče prenese v konkretni
primer, pomeni, da je treba pred vpogledom v sodni spis preveriti, ali ne gre morda za
kakšno od izjem po 6. členu ZDIJZ, ki prepoveduje vpogled in bi razkritje podatkov lahko
škodilo izvedbi postopka. V takšnem primeru je torej treba upoštevati določila procesne
zakonodaje, ki samo določenim osebam dovolijo vpogled v spise, vendar bi to veljalo le za
postopke, ki so še v teku, je stališče sodišča.
Tako je tudi v tem primeru sodišče sledilo svojemu stališču, ki je razvidno že iz sodbe opr.
št. IU 658/2009-10 z dne 27. 10. 2010, in tožbeni zahtevek zavrnilo.
Izhajajoč iz obravnavane vsebine, menim, da je odločitev sodišča o zavrnitvi tožbe
pravilna. Sem pa tudi v tem primeru nekoliko drugačnega mnenja oziroma stališča kot
sodišče, ko podaja obrazložitev glede sodnih postopkov, ki še niso pravnomočno končani.
Stališče sodišča je tukaj jasno, da se v takšnih primerih uporabljajo procesni predpisi, za
katere sodišče pravi, da so v primerjavi z ZDIJZ specialnejši in jim je treba dati prednost.
Osebno menim, da je treba v takšnih primerih izvesti škodni test. Le na podlagi testa, kjer
bi se izkazalo, da bi z razkritjem dokumenta nastala škoda pri izvedbi sodnega postopka,
in upoštevajoč ostale izjeme, ki so taksativno naštete v ZDIJZ, bi se dostop do informacije
lahko zavrnil oziroma omogočil delni dostop.
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Ena od postavljenih hipotez, ki jih obravnavam v nalogi, je povezana z normativno
ureditvijo področja ter implementacijo predpisanega izbranih držav, in sicer Avstrije, Srbije
in Slovenije. Za preverjanje postavljene hipoteze bom v nadaljevanju predstavil ureditev
dostopnosti in urejenosti področja v Avstriji in Srbiji ter analiziral že izvedeno mednarodno
raziskavo, kjer se je ocenjeval zakonski okvir področnih zakonov 89 držav. Izsledki
mednarodne raziskave se bodo nanašali zgolj na izbrane tri države.

5.1 PRAVNA UREDITEV PODROČJA V AVSTRIJI
Za avstrijsko pravo je značilno, da je predvsem zakonsko pravo, ki določa, da so splošna
mednarodna pravila del zveznega prava, ki omogoča vključitev mednarodnih pogodb v
njihov pravni red. Značilnost njihove ureditve je, da imajo zvezno ustavo kot tudi deželno
ustavo. Avstrija ima devet zveznih dežel, ki so zavezane zveznemu ustavnemu pravu,
poleg tega pa imajo dežele še deželno ustavno pravo, pri čemer deželno ustavno pravo ne
sme biti v nasprotju z zveznim ustavnim pravom, kar pomeni, da je v podrejenem
položaju. Je pa pomembno, da takšno mnenje ne obstaja med zveznimi in deželnimi
določbami (E-Justice, 2013).
Zvezna Ustava Republike Avstrije (Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) StF: BGBl. Nr.
1/1930 (WV) in nadaljnje spremembe; v nadaljevanju – avstrijska ustava) v 20. členu
med drugim določa, da morajo državni organi in podjetja državljanom zagotavljati
informacije, pri čemer morajo med drugim ščititi tajne informacije. Če z zakonom ni
drugače določeno, so vsi funkcionarji na zvezni, deželni ali občinski ravni in funkcionarji
drugih javnih pravnih organov odgovorni k molčečnosti o vseh dejstvih, ki so jih pridobili
med svojim delom in so v javnem interesu, kot so red in varnost, splošna nacionalna
varnost, zunanji odnosi v interesu javnega prava ipd. Javni uslužbenci so dolžni
zagotavljati molčečnost, ki jo določa tretji odstavek 20. člena zvezne ustave
(Bundespressedienst, 2010).
Avstrija je leta 1987 sprejela zvezni zakon s področja dostopa do informacij javnega
značaja – Auskunftspflichtgesetz (StF: BGBl. Nr. 287/1987,Änderung: BGBl. Nr. 357/1990
(NR: GP XVII RV 1089 AB 1350 S. 145. BR: AB 3889 S. 531.) BGBl. Nr. 447/1990 (NR: GP
XVII RV 1333 AB 1450 S. 151. BR: AB 3993 S. 533.) BGBl. I Nr. 158/1998 (NR: GP XX AB
1167 S. 119.BR: AB 5676 S. 642; v nadaljevanju – avstrijski zakon). Zakon vsebuje vsega
8 členov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
Glede ureditve področja v Avstriji sem se po elektronski pošti obrnil na organ za varstvo
osebnih podatkov. V dopisu sem organ zaprosil za informacije, kako je dostop do
informacij javnega značaja urejen pri njih oziroma kako postopajo v primerih, ko prosilec
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naslovi zahtevo za dostop do informacije iz sodnega spisa. Zaradi ugotovitve
implementacije predpisanega sem povprašal tudi, ali sprejemajo kakšna poročila o
izvajanju te pravice, ali organi spoštujejo zakonodajo oziroma v kolikšni meri jo kršijo, ker
sem na podlagi tega želel primerjalno prikazati spoštovanje te pravice v obravnavanih
državah.
S strani organ za varstvo osebnih podatkov, natančneje gospoda dr. Matthiasa Schmidla,
sem prejel povratno sporočilo z nekaterimi pojasnili. Pravi, da za razliko od ostalih držav
avstrijski organ nima pristojnosti odločati o dostopu do informacij v sodnih postopkih,
temveč zgolj o pravici posameznika, da se mu omogoči dostop do informacij, ki se
nanašajo neposredno nanj. Avstrijska sodišča na spletnem naslovu www.ris.bka.gv.at
objavljajo tudi sodno prakso (Rechtsinformationssystem), ki je anonimizirana. Pravico
dostopa do informacij javnega značaja sicer ureja 10 zakonov (1 zvezni in 9 zakonov
posameznih zveznih držav). Treba je še dodati, da je dostop do informacij javnega
značaja omejen z zakonsko zavezo molčečnosti. V pripravi je tudi Zakon o svobodi
informacij.
Za kaj več informacij v zvezi s sodstvom me je dr. Schmidl napotil na njihovo ministrstvo
za pravosodje, kamor sem se tudi obrnil z elektronskim sporočilom. Prejel sem povratno
informacijo z nekaterimi pojasnili. Odgovorili so mi na vprašanja o dostopu do informacij
javnega značaja v pravosodju oziroma sodstvu. V samem začetku so me opozorili, da je v
Avstriji vsaki osebi, tudi zunaj Avstrije, omogočen dostop do vseh zakonov kot tudi do
anomiziranih sodnih odločb. Na splošno je v Avstriji dostop do javnih informacij urejen v
Zakonu o dolžnosti dajanja obvestil. Načeloma je vsak zahtevek vezan na ohranjanje
tajnosti tistih podatkov, ki se ga tičejo in ki so vezani na njegovo osebo, če ima glede tega
opravičljiv interes, posebej še glede spoštovanja svojega zasebnega in družinskega
življenja. Če obstajajo opravičljivi interesi, mora oblast presoditi, ali je interes prosilca
glede zahtevane informacije takšen, da pretehta interes druge osebe, ko gre za varovanje
tajnosti podatka te osebe. Za pravosodno področje (v civilnih in kazenskih zadevah) se
predvidevajo postopkovni zakoni, kot npr. Civilno procesni red ali Kazensko procesni red,
iz razlogov varovanja podatkov in temeljnih pravic, vendar tudi zaradi preprečitve
ogrožanja namena preiskovalnega postopka v kazenskih zadevah, različno izoblikovane
omejitve splošne dolžnosti dajanje obvestil, ki sicer obstaja po Zakonu o dolžnosti dajanja
obvestil. Nadaljnje omejitve tako imenovane dolžnosti zamolčanja se najdejo v Zveznem
ustavnem zakonu in v različnih zakonih, ki se nanašajo na uslužbensko pravo (npr. v
Zakonu o uradnikih, Zakonu o pogodbenih javnih uslužbencih, Zakonu o sodnikih in
Zakonu o državnih tožilcih). Prej omenjeni splošni dostop do sodnih odločb je utemeljen
na določbah različnih organizacijskopravnih zakonov. Tako § 15 Zveznega zakona o
Vrhovnem sodišču predvideva, da morajo biti odločbe vrhovnega sodišča splošno
dostopne. Izjeme so dopustne v zakonu opredeljenih primerih. Dolžnosti za objavo odločb
sodišč v civilnih in kazenskih zadevah, se najdejo v določbah §§ 48a in 48b Zakona o
organizaciji sodišč. Tudi vsebine odločb morajo biti po § 133a Zakona o sodniški in
državnotožilski službi pravnomočno končanih postopkov disciplinskih sodišč objavljene, in
sicer v anonimizirani obliki.
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Poleg informacij, ki sta mi jih posredovala dr. Schmidl in ministrstvo za pravosodje, sem
prejel še e-sporočilo gospoda Christopha Lannerja, vodje oddelka za ustavnozakonodajne
in upravne postopke pri zveznem kanclerju Republike Avstrije, ki v sporočilu pravi, da je
skladno s četrtim odstavkom 20. člena avstrijske zvezne ustave obveznost zagotavljanja
informacij določena le za upravno področje (bolj natančno rečeno: za zvezne upravne
organe kot tudi upravne organe posameznih zveznih držav, občin in nosilce javnih
pooblastil). Navedena ustavna določba pa praviloma ne pokriva tudi sodnih postopkov,
kar izhaja tudi iz zakonodaje, zlasti iz Zveznega zakona o dostopu do informacij javnega
značaja. Informacije o sodnih postopkih so dostopne, kolikor to dopušča procesna
zakonodaja posameznega pravnega področja. Splošnega pravila o tem ni, načeloma pa so
tovrstne informacije omejene na stranke konkretnega sodnega postopka (osebe, katerih
interes bi bil prizadet s sodno odločbo). Odločitev o dostopu do informacije o sodnem
postopku je tako prepuščena pristojnemu sodišču v vsaki zadevi posebej. Zavrnitev
dostopa pa je v nekaterih primerih lahko podvržena pritožbenemu preizkusu, to je tedaj,
ko ta vpliva na končno odločitev sodišča. Državni organ, ki bi presojal navedena
vprašanja, ni bil ustanovljen, še dodaja gospod Lanner.
Kovačeva (2013a) ugotavlja, da se pri dostopu do informacij javnega značaja postopek
pogostokrat definira dvojno, kot poenostavljen postopek in kot postopek z več procesnimi
jamstvi. Kot poenostavljen se definira, če gre le za zahtevo, ki je posredovana ustno. Za
postopke, kjer je več procesnih zagotovil, pa gre v primerih, ko je zahteva podana pisno
in delno ali celotno zavrnjena, predvsem kadar se tehtajo različni pravni interesi.
Upoštevaje navedeno, je pomembno tudi razmerje med materialnopravno in
procesnopravno naravo pravic strank v postopku. V večini držav je dostop do podatkov
splošen, medtem ko so procesne pravice del splošnih ustavnih določb. Takšen sistem je
tudi v Avstriji in Sloveniji, čeprav z nekoliko različnimi podrobnostmi. Torej v večini pravico
do informacij urejajo nacionalne ustave in zakoni, ki urejajo pravico do dostopa do
informacij, ter vzporedno zakoni o splošnem upravnem postopku, v povezavi zlasti z
ustavnimi določbami o zagotovitvi pravnega varstva in enakem varstvu pravic. V Avstriji
so to npr. 20. člen ustave, zakon o dostopu do informacij javnega značaja in zakon o
splošnem upravnem postopku (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz).
V nadaljevanju predstavljam nekaj postopkovnih vidikov avstrijskega zakona. Prosilcu ni
treba izkazati pravnega interesa oziroma mu ni treba utemeljevati razlogov za pravico do
informacije. Po avstrijski ustavi in 1. členu avstrijskega zakona so zavezanci državni organi
in podjetja, če ni zaščite tajnih podatkov, omejeno pa tudi zakonodajni in sodni organi.
Stranskega udeleženca avstrijski zakon ne omenja, je pa ta posredno urejen v zakonu o
splošnem upravnem postopku. Zahteva za dostop do informacije je lahko podana ustno ali
po telefonu, po potrebi pa tudi na zapisnik (2. člen zakona). Sam zakon ne določa
sestavin zahtevka in niti postopanja z nepopolno vlogo ter rabo zakona o splošnem
upravnem postopku pri nedoločenih vprašanjih. Zakon ne določa oblike odločitve, če pa
prosilec izrecno zahteva, se poda pisna odločitev. Rok za odločitev o zahtevku je določen
– 8 tednov brez nepotrebnega odlašanja. V primeru molka organa zakon določbe ne
pozna, je pa ta institut možno uporabiti prek zakona o splošnem upravnem postopku.
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Dopuščena je tudi upravna pritožba kot tudi upravni spor, vendar posredno po zakonu o
splošnem upravnem postopku. Treba je še dodati, da avstrijski zakon ne omenja
neodvisnega pritožbenega organa. Razvidno je, da iz avstrijskega zakona izhajajo
pomanjkljivosti, saj ima ta le osem členov in podrejeno rabo zakona o splošnem
upravnem postopku, ki praznino v praksi nadomesti predvsem z ustaljeno potjo pravnega
varstva zoper posamične upravne akte (Kovač 2013a).

5.2 PRAVNA UREDITEV PODROČJA V SRBIJI IN PRIMERI ODLOČITEV
IP SRBIJE
Z odcepitvijo Črne gore je Srbija leta 2006 postala samostojna Republika Srbija. S
samostojnostjo je sprejela tudi novo ustavo (Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS,
br. 98/2006; v nadaljevanju URSR). V URSR je tudi določba, ki ureja pravico do dostopa
do informacij javnega značaja. Ta določba je v 51. členu, ki govori o pravici do obveščanja
in pravi, da ima vsakdo pravico, da je v celoti in pravočasno obveščen o zadevah, ki so v
javnem interesu, in ta pravica se mora spoštovati. Vsakdo ima pravico do vpogleda v
podatke, s katerimi razpolagajo javni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila v
skladu z zakonom.
Pravica do dostopa do informacij javnega značaja se je v Republiki Srbiji z zakonom
uredila leta 2004, ko je bil 5. novembra 2004 sprejet Zakon o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja (»Službeni glasnik RS«, br. 120/200454/2007, 104/2009
i 36/2010, v nadaljevanju – ZSPIJZ). Bistvo in vsebina tega zakona pravzaprav
predstavljata pravico do dostopa do dokumentov, ki so v lasti organov javnih oblasti,
najprej pravica prosilca, da ga organ obvesti o tem, ali z zahtevanim dokumentom
razpolaga, potem pravico vpogleda v dokument, v katerem se zaprošena informacija
nahaja, in pravica, da prosilec na zahtevo prejme kopijo dokumenta. Pri dostopu do
informacij javnega značaja je treba izpostaviti, da je ZSPIJZ »lex specialis«, kar pomeni,
da ima prednost v primerih, ko so določbe o dostopu do informacij javnega značaja iz
drugega predpisa v koliziji s tem zakonom (IPS, 2011, str. 4–5).
Za izvrševanje in spoštovanje pravice je v Srbiji pristojen Pooblaščenec za informacije
javnega značaja in varovanje osebnih podatkov (»Poverenik«, v nadaljevanju: IPS), ki
nastopa kot samostojni neodvisni organ in je pri svojem delu neodvisen, kar praktično
pomeni, da je tako organizacijsko kot tudi funkcionalno neodvisen od upravnih organov in
drugih državnih organov. Zaradi sprejetja ZSPIJZ je bil štiri leta kasneje ustanovljen IPS,
in sicer je pridobil pravice in dolžnosti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zakon o
zaštiti podataka o ličnosti; IPS, 2013, str. 7).
Prosilci lahko svoje pravice varujejo v obliki pritožbe in upravnega spora pred Upravnim
sodiščem Srbije (do konca leta 2009 pred Vrhovnim sodiščem Srbije). Pravica do dostopa
do informacij javnega značaja se pred IPS uveljavlja kot pritožba prosilca zoper državni
organ, ki je pravico zavrnil, razen zoper naslednjih šest državnih organov, zoper katerih
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pritožba ni dovoljena. To so: Narodna skupščina, Predsednik Republike Srbije, Vlada
Republike Srbije, Vrhovno sodišče Srbije (sedaj kasaciong suda), Ustavno sodišče in
Republiški javni tožilec. Sodno varstvo je zagotovljeno v obliki upravnega spora pred
Upravnim sodiščem, ki odloča o zakonitosti odločitve IPS kot tudi o odločitvah že naštetih
šestih najvišjih državnih organov, zoper katere pritožba na IPS ni dovoljena (IPS, 2011,
str. 5).
Uporaba pravice do prostega dostopa do informacij javnega značaja se od uvedbe
pravnega sistema Srbije (konec leta 2004) stalno povečuje, kot tudi spoštovanje pravice s
strani državnih organov. Vendar pa je pravica, ki jo zagotavlja ZSPIJZ, še vedno večja od
tega, kar je doseženo v praksi. Pravni okvir za zagotavljanje pravice do dostopa informacij
javnega značaja se je v letu 2010 izboljšal, kar je posledica spremembe ZSPIJZ konec leta
2009. S spremembo so se ustvarili boljši pogoji za spremljanje izvajanja zakona,
sprememba kazenskih določb in nekaterih postopkovnih predpisov. V letu 2010 pa je
sprememba zakona prinesla tudi način prisilnega izvrševanja odločitev IPS. Vsi ti učinki
navedenih sprememb so pozitivno naravnani, vendar še vedno ne v zadostni meri, ki se
zahteva v demokratičnih državah. IPS je v poročilu izpostavil, da je neurejenost popolne
kazenske odgovornosti javnih organov, ki kršijo pravico do dostopa do informacij javnega
značaja, tisti problem, zaradi katerega uporaba zakona ni na taki ravni, kot se pričakuje,
kar kaže vse večje število pritožb na IPS. ZSPIJZ v 5. in 6. členu določa, da je dostop do
informacij javnega značaja v Srbiji omogočen vsakomur pod enakimi pogoji, ne glede na
državljanstvo, prebivališče, status (fizična, pravna oseba, novinar itd.), raso, veroizpoved
itd. Po navedbah IPS je zanimanje javnosti za delo državnih organov zelo veliko, kar se
kaže tudi v statističnih podatkih. Število zahtevanih informacij je bilo v letu 2005 okoli
2000, v letu 2010 pa že okoli 45000 (IPS, 2011, str. 7).
Iz poročila za leto 2010 je razvidno, da je IPS prejel 2899 primerov, ki so se nanašali na
informacije javnega značaja. Od tega je bilo 2066 pritožb, ki so se nanašale na kršitve
pravic. IPS je v letu 2010 rešil 1466 postopkov zaradi vloženih pritožb. Prosilci so se v letu
2010 največkrat pritoževali zaradi »molka organa«; takšnih je bilo kar 95,5 % pritožb.
Tako velik odstotek je po mnenju IPS zaskrbljujoč, saj za razliko od večine drugih
upravnih postopkov v postopku dostopa do informacij javnega značaja molk organa ni
dovoljen; ne samo da ni dovoljen, ampak je to prekršek, ki se po zakonu kaznuje (IPS,
2011, str. 10-11).
Iz poročila za leto 2011 je razvidno, da je IPS prejel 4022 primerov, ki so se nanašali na
informacije javnega značaja, kar je za 1123 zadev več oziroma okoli 40 % več kot v letu
2010. Od tega je bilo kar 2628 pritožb, ki so se nanašale na kršitve pravic, kar predstavlja
562 več pritožb kot v letu 2010. IPS je v letu 2011 odločil o 1614 pritožbah, kar
predstavlja 10 % več kot v preteklem letu. Tudi v letu 2011 je bilo največ pritožb vloženih
zaradi »molka organa«. Takšnih primerov je bilo 94,4 %, kar v odstotku predstavlja
nekoliko manj kot v preteklem letu, vendar je po mnenju IPS še vedno zaskrbljujoče (IPS,
2012, str. 13–14).
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Statistični podatki iz poročila za leto 2012 kažejo, da je IPS v letu 2012 prejel 3639
primerov, ki so se nanašali na informacije javnega značaja. Od tega je bilo 2330 pritožb,
ki so se nanašale na kršitve pravic. Rešil je 2269 pritožb, kar je 41 % več kot v letu
poprej. Od skupnega števila vseh vloženih pritožb je le 199 oziroma 8,7 % pritožb zoper
odločitev državnih organov, ki zavrnejo prošnjo prosilca. To potrjuje, da so se tudi v letu
2012 prosilci največkrat pritoževali zoper »molk organa« po prejeti zahtevi za dostop do
informacije. Tudi tukaj gre za primere kot v preteklih letih, ko organ ignorira prosilčevo
zahtevo za dostop do informacije ali pa prosilčevim zahtevam ne more ugoditi, in sicer kot
nezadostno obrazloženo oziroma brez obrazložitve. Takšnih primerov je bilo v letu 2012
kar 91,3 %, kar je po navedbah IPS nedopustno (IPS, 2013, str. 31).
Pravica dostopa do informacij javnega značaja je odraz moderne demokratične družbe
oziroma države. To izpostavljajo tudi nekateri avtorji člankov in prispevkov, ki so
obravnavani v tem magistrskem delu. Kovačeva (2013b) je na mednarodni konferenci v
New Orleansu marca 2013 v prispevku z naslovom »Building Good Governance by Access
to Information in Administrative Matters – Trends in Slovenia, Croatia an Serbia«
izpostavila, da je pravica dostopa do osebnih podatkov in javnih informacij v razmerju do
organov oblasti temeljno načelo moderne in demokratične skupnosti. Članek je
osredotočen na normativno in primerjalno študijo te ureditve v izbranih državah, in sicer
Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Kot pravi Kovačeva, analiza stanja bodisi upravne bodisi
sodne prakse v vzhodni Evropi, kamor spadajo tudi izbrane države, kaže na to, da je
normativno področje razmeroma dobro urejeno, na področju implementacije pa ni vse
tako, kot bi se pričakovalo. Analiza posameznih primerov daje smernice v razvoju modela,
ki bo zagotavljal učinkovit okvir odprte uprave in upravnih zadev. Zaradi učinkovitega
doseganja namena odprte uprave skupaj z dobro prakso je nujno potrebna enotna
ureditev pravic strank, to pa potrjujejo tudi zadnji trendi v EU. V nadaljevanju nekaj
izbranih izsledkov primerjalne ureditve med izbranimi državami na podlagi nekaterih
indikatorjev ob upoštevanju različnih virov:
 vse tri države so razmeroma majhne, beležijo splošen in ustaven razvoj, ki ga
spremlja višja stopnja politizacije, čutiti je primanjkljaj virov in strokovne
literature, posledično šibkejši upravni sistem;
 članstvo v EU: razlike med državami so posredne, vendar jasno kažejo na
pomemben primanjkljaj v družbeno-ekonomskem razvoju;
 BDP per capita (na prebivalca) za leto 2010: evidentna velika razlika med
državami, zlasti to velja za Srbijo;
 vladavina prava in kakovost regulative za leto 2011: očiten razkorak med
družbeno-političnim sistemom in regulatorno-implementacijskim sistemom,
zlasti to velja za Srbijo;
 lestvica koruptivnosti držav (2011): med državami obstaja očiten razkorak med
zakonodajo in njenim uveljavljanjem;
 ocene regulative; Srbija v tem pogledu prednjači, Slovenija je izgubila nekaj
točk zaradi implementacije (pomanjkanje uvajanja oziroma usposabljanja).
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Z vidika značilnosti odprte uprave in pravice do informacij Kovačeva navaja:
 Pomembno je opredeliti pravico do informacije kot ene izmed temeljnih
človekovih pravic. Ustavi Slovenije in Hrvaške urejata to pravico v okviru drugih
pravic, kot je npr. pravica do javnega izražanja, medtem ko Srbija določa
posebno in ločeno ustavno pravico z elementi dobre uprave v skladu z
ombudsmanom EU, zato daje večji poudarek pravici do informacije. Ne glede
na navedeno so ureditve v vseh treh državah primerljive. Poleg tega Hrvaška
poudarja tudi pravico do sorazmernosti.
 Novi hrvaški zakon izpostavlja načelo odprtosti, ki pa se ne nanaša samo na
upravne zadeve. V drugih državah so takšne pravice obravnavane kot pravica
nekdanjega jugoslovanskega zakona o splošnem upravnem postopku. Slovenski
zakon je najdetajlnejši. Pravice so nujno povezane s pravnim interesom in so
najširše uporabljive v vseh upravnih aktih.
 V vseh državah so bili zakoni sprejeti skoraj istočasno, pri čemer je slovenski
zakon služil za model drugima državama. Zakon je bil sprejet najprej v Sloveniji,
nato na Hrvaškem in na koncu še v Srbiji. Implementacija pravic je usmerjena k
maksimalni odprtosti in učinkovitosti (Slovenija razlikuje med postopki, ki so bili
začeti z ustno ali pisno zahtevo). Učinkovitost zakonodaje ni odvisna od tega,
kako podrobna je takšna zakonodaja.
 Z namenom učinkovite zaščite pravice do informacij vse tri države priporočajo
in definirajo osrednji (centralni) organ, ki je neodvisen in nevladni. Vse tri
države imajo odprt sistem, varstvo podatkov urejeno s strani istega organa (v
Sloveniji je to od leta 2005 IP).
 Vse tri države zelo na splošno določajo zavezance za posredovanje podatkov,
tako z vidika njihovega statusa kot njihovih pristojnosti, vključno s sodišči.
Učinkovitost pritožb je večja v primeru decentralizacije in v primeru večjih
pristojnosti pritožbenega organa (največ pristojnosti ima organ v Srbiji, najmanj
na Hrvaškem). V vseh državah je zoper dokončno odločitev dovoljen upravni
spor in ustavna pritožba.
 Vse tri države zasledujejo proaktivni pristop in načelo treh dostopov, kjer
legitimnost ni povezana s pravnim interesom (oziroma se ta domneva). Izjeme
se razlagajo ozko. V vseh državah je zaslediti nekaj pomanjkljivosti zakonodaje
glede učinkovitosti pravic in glede transparentnosti. V primeru kršitve rokov vse
države dopuščajo pritožbo zaradi molka organa.
 Število pritožb variira, vendar skozi leta očitno narašča. Vse države poročajo o
problemu molka organa. Pristojni organi imajo za nalogo soočiti različne rešitve
glede tega problema.
Kovačeva izpostavlja zavidljiv položaj vseh treh izbranih držav v mednarodni raziskavi
zakonskega okvira, za katere je značilno, da je njihov zakonski okvir med najmodernejšimi
na svetu, tako z vidika splošne opredelitve pravic kot tudi splošne uporabe zakona, ne
glede na institucijo ali področno zakonodajo. Poudarja, da se kljub podobnosti med njimi
in visoki uvrstitvi na mednarodnem področju med njimi vendarle kažejo tudi pomembne
razlike. Na eni strani se Slovenija in Hrvaška zaradi evropeizacije izenačujeta, čeprav bi
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bilo glede vojne in makroekonomskih rezultatov od Slovenije pričakovati boljše rezultate.
Po drugi strani pa je Slovenija uspešnejša od ostalih dveh izbranih držav, saj je bila prva,
ki je sprejela ZDIJZ in postavila IP, kar prikazuje višjo stopnjo procesnega in sodnega
varstva vlagateljev zahtev. Je pa v vseh treh državah in na splošno tudi v južni Evropi
očitana dvojna pomanjkljivost, in sicer a) med splošno zakonodajo in njenim
udejanjanjem ter b) med uvrstitvijo teh držav glede na splošne indikatorje in oceno
ureditve. Slovenija je na primer z vidika družbeno-političnih indikatorjev uvrščena na prvo
mesto, njena zakonodaja pa je zastarela. Kasnejša zakonodaja (npr. Hrvaška) je bolj
konsistentna z evropskim konceptom odprte in dobre uprave, vendar je kljub temu
politični in zakonski okvir ocenjen slabše kot slovenski. Glede na navedeno je mogoče
zaključiti, da je zakonski okvir sicer potreben in stimulativen, vendar nezadosten faktor pri
razvoju odprte in dobre uprave. Demokratizacije je dolgotrajen proces, in pri ocenjevanju
vlade mora biti začrtana razlika med zakonskim okvirjem in dejanskim udejanjanjem tega.
Nadalje Kovačeva opredeljuje ključne odločitve pritožbenega organa po zakonih o dostopu
do informacij javnega značaja v izbranih državah. V vseh treh državah so določene
podobnosti glede vprašanj in težav, s katerimi se srečujejo glede javnih informacij. Največ
nejasnosti se nanaša na:
 sistem: razlikovanje med pravico do informacije in pravico javnosti (medijev) –
mediji pogosteje zahtevajo dostop do informacij s sklicevanjem na ZDIJZ kot na
ZMed;
 postopek: status strank v upravnih postopkih (kdo je zavezanec, kdo je
upravičenec) in kdo je stranski udeleženec, ki sme izpodbijati odločitve na sodišču
skladno z ZDIJZ;
 materialno pravo: kaj je predmet zadeve in katere so izjeme od dostopa do
informacij (po ZUP in ZDIJZ).
Da bi si pravilno razlagali, katera pravica je dostopna strankam, je nujno treba izvesti test
sorazmernosti in upoštevati zakonsko varovane kategorije. Najpogostejše izjeme
vključujejo varstvo osebnih in zavarovanih podatkov ter podatkov, ki so poslovna in
davčna tajnost. V vseh treh državah pritožbeni organi sistematično spremljajo
mednarodno prakso in ugotovitve stroke ter jasno pojasnjujejo njihove odločitve. Javna
raziskava je eden ključnih kriterijev razkritja. Nadzor nad proračunskimi sredstvi ima
prednost pred varstvom osebnih podatkov upravičencev do socialne pomoči ali podjetij,
saj bi bilo v nasprotnem primeru nemogoče doseči namen zakona, ki je v demokratičnem
nadzoru nad zakonitostjo in odgovornim odločanjem. Varstvo občutljivih podatkov je v
vseh treh državah ena najpogostejših izjem od pravice do dostopa. V vseh treh državah
ima IP uporabniku prijazno spletno stran, da bi se lahko učinkovito zasledovalo njihovo
poslanstvo. To ima za posledico rast zavesti javnosti ter preprečevanje kršitev odprte in
dobre uprave.
V nadaljevanju bodo predstavljeni povzetki treh primerov odločitve IPS. Zaradi tematike,
ki jo obravnavam, se mi je zdelo najbolj primerno, da predstavim primere, katerih vsebina
je povezana z dostopom do informacij javnega značaja s področja sodnih postopkov.
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Zanimalo me je stališče IPS kot tudi sodišča glede procesne zakonodaje v primerjavi z
ZSPIJZ. Upoštevajoč navedeno, sem izbral te tri primere, ki jih v nadaljevanju povzemam.

Odločba IPS št. 07-00-00426/2006-03 z dne 19. 5. 2006
Prosilec je na organ (Okrožno sodišče v Novem Sadu) podal zahtevo za dostop do
informacije javnega značaja, s katero je zahteval kopijo odločitve Vrhovnega sodišča
Srbije, s katero je bila odpravljena odločitev Okrožnega sodišča v Novem Sadu št. K
623/04, sprejeta v postopku proti obdolžencem Č. D., V. Š. in D. K.
Organ je zahtevek zavrnil z obrazložitvijo, da bi posredovanje oziroma vpogled v odločitev
Vrhovnega sodišča Srbije v tej situaciji, ko postopek še ni pravnomočno končan, ogrozilo
nadaljevanje postopka in s tem otežilo izvajanje dokaznega postopka med sojenjem v
smislu drugega odstavka 9. člena ZSPIJZ.
Prosilec se z zavrnitvijo zahteve ni strinjal, zato je vložil pritožbo na IPS, v kateri je
navedel, naj se odločitev prvostopenjskega organa odpravi, ker je neutemeljena. Pritožnik
navaja, da je zahtevana informacija že vročena vsem zainteresiranim strankam postopka,
ki lahko vplivajo na izvajanja dokaznega postopka med ponovljenim postopkom.
Organ je pri odgovoru na tožbo navedel, da obveščanje in seznanitev širše javnosti z
zahtevanim dokumentom, kjer so razvidni tako razlogi kot tudi napotki Vrhovnega sodišča
Srbije in ki jih je organ dolžan upoštevati v ponovljenem postopku, lahko vplivata na sam
potek sojenja in prezumirata ne samo izida postopka, ampak morebiti tudi krivdo
obdolženih pred končanim postopkom. Po mnenju organa se tako ogroža potek postopka,
ker nimajo vpliva samo stranke postopka, ki so odločitev prejele, ampak tudi druge osebe,
v prvi vrsti priče in strokovnjaki. Organ je še navedel, da se v primeru, ko gre za odločitev
drugega organa, v tem primeru Vrhovnega sodišča Srbije, prosilec z zahtevo lahko obrne
na Vrhovno sodišče Srbije.
IPS je med presojo pritožbe ugotovil, da je organ (Okrožno sodišče v Novem Sadu)
napačno postopal, ko je zavrnil zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ker ni
dokazal, da bi posredovanje informacije lahko ogrozilo oziroma otežilo vodenje sodnega
postopka. V skladu z določbo v 2. točki prvega odstavka 9. člena ZSPIJZ, na katero se je
organ skliceval v obrazložitvi zavrnitve, poleg tega, da govori o zaščiti nekega interesa,
predpisanega v navedenem členu, je po mnenju IPS treba ugotoviti, ali bi bil ta interes
lahko oškodovan. Upoštevajoč, da organ v konkretnem primeru ni navedel razlogov ter s
tem dokazal pretežnega interesa in da IPS ni ugotovil, da takšen interes obstaja, je moral
IPS odločitev organa odpraviti. Poleg navedenega se je IPS opredelil še o navedbah
organa, da se lahko prosilec za zahtevano informacijo obrne tudi na Vrhovno sodišče
Srbije. Navaja, da je povsem irelevantno, ali je zahtevani dokument nastal v organu.
Pomembno je samo to, da se govori o informaciji, s katero organ, na katerega je bila
zahteva naslovljena, razpolaga in za katero ima javnost pravico, da je z njo seznanjena.
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Upoštevajoč navedeno, je IPS odločil, da se odločitev Okrožnega sodišča v Novem Sadu
št. VIII Su 443/06-52-2 z dne 6. 4. 2006 odpravi. Organu je naložil, da brez odlašanja, a
najkasneje v roku treh dni od prejema te odločitve prosilcu dostavi kopijo odločitve
Vrhovnega sodišča Srbije, s katero je odpravljena odločitev Okrožnega sodišča v Novem
Sadu št. K-623/04, ter da se o izvršitvi odločitve IPS obvesti v roku sedmih dni od prejema
te odločitve.
Tako kot ZDIJZ tudi ZSPIJZ določa, da je zahtevo za posredovanje informacije možno
zavrniti. Iz konkretnega primera je razvidno, da se zahteva dokument, ki je nastal v
kazenskem postopku sodišča. Pomembno dejstvo je, da ta postopek še ni pravnomočno
končan in bi razkritje dokumenta po mnenju prvostopenjskega organa lahko škodovalo v
ponovljenem postopku. Stališče IPS, s katerim se tudi sam strinjam, je primerljivo s
stališčem našega IP. Namreč IPS navaja, da je škodo, ki bi lahko ogrozila vodenje
postopka, treba dokazati, česar pa organ ni storil, zato je IPS odločitev organa odpravil in
mu naložil, da prosilcu posreduje zahtevano informacijo.

Odločba IPS št. 07-00-00538/2011-03 z dne 10. 5. 2011
Prosilec je na organ (Okrajno sodišče v Šapcu) podal zahtevo za dostop do informacije z
vpogledom v arhiv kazenskih zadev takratnega Občinskega sodišča v Šapcu.
Organ je zahtevo zavrnil. V odgovoru na pritožbo, ki jo je podal prosilec, je organ navedel,
da je med drugim v Sodnem redu (Sudski poslovnik) predpisano, da le predsednik sodišča
lahko dovoli vpogled v spise (zadeve), ki so pravnomočno končane, vendar samo v
primerih, ko je zahteva za vpogled podana s strani stranke in tretjih oseb, ki izkažejo
pravni interes. V odgovoru na pritožbo je organ še navedel, da bi skladno s 1. točko
drugega odstavka 9. člena ZSPIJZ vpogled v zahtevane pravnomočne kazenske spise v
konkretnem primeru lahko otežil vodenje postopka, v katerem je udeleženec tudi prosilec
informacije. Organ je še navedel, da je na podlagi 14. člena ZSPIJZ treba zaščititi pravico
do zasebnosti osebe, na katero se informacija nanaša.
IPS je med presojo pritožbe ugotovil, da je organ (Okrajno sodišče v Šapcu) napačno
postopal, ko se je skliceval na določbe 9. in 14. člena ZSPIJZ. V zvezi z 9. členom je organ
dolžan dokazati, da je v konkretnem primeru upravičen do zavrnitve dostopa do
zahtevane javne informacije. IPS je ugotovil, da organ v postopku ni dokazal upravičene
omejitve dostopa, glede na to, da se konkretni postopek nanaša na zahtevo za dostop do
arhiviranih zadev, kar pomeni pravnomočno končan postopek, in ne na postopek, ki je v
teku. Glede na navedbe organa v zvezi s 14. členom ZSPIJZ je IPS navedel, da odločitev
organa, s katero se dostop zavrne zaradi varstva zasebnosti, ni utemeljena, saj 12. člen
ZSPIJZ omogoča, da se omogoči delni dostop do zahtevane informacije na način, da se
varovane informacije izločijo (prekrijejo). Tudi pri navedbah, da Sodni red govori, da se
informacija pridobi z izkazom pravnega interesa, je IPS odločil, da to ni upravičen razlog
za zavrnitev zahtevane informacije, saj 5. in 6. člen ZSPIJZ izključujeta sklicevanje na
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pravni interes kot pogoj za uveljavljanje pravice in v povezavi s 4. členom ZSPIJZ. Interes
javnosti obstaja vedno v pogledu vseh informacij, ki so v posesti organa, vse dokler organ
ne dokaže nasprotno.
IPS je odločil, da je pritožba utemeljena, zato je odločitev odpravil in organu naložil, da
omogoči vpogled s predhodno zaščito osebnih podatkov (naslovi, EMŠO, imena in priimki
vseh oseb, razen uslužbencev).
Ob upoštevanju določb ZSPIJZ se pridružujem odločitvi IPS, ki je omogočil delni dostop do
informacije javnega značaja. V ZSPIJZ je namreč določba, ki ureja postopanje v primerih,
ko gre za varovane informacije, zato je v konkretnem primeru tudi po mojem mnenju
treba omogočiti delni dostop do zahtevane informacije. Tudi sklicevanje na določbo, da bi
posredovanje zahtevane informacije lahko škodilo postopku, je neutemeljeno, saj gre
vendarle za informacijo iz pravnomočno že končanega postopka. Ravno tako sem na
stališču, da za dostop do informacije javnega značaja ni treba izkazati pravnega interesa,
kot nasprotno meni prvostopenjski organ.

Odločba št. 07-00-02303/2011-03 z dne 1. 12. 2011
Prosilec je na organ (Višje sodišče v Kraljevu) podal zahtevek, s katerim je zahteval kopijo
obtožnice proti R. V., T. N., O. I. in drugim z dne 19. 5. 2009.
Organ je zahtevo zavrnil z navedbami, da prosilec ni navedel razlogov, zakaj obtožnico
potrebuje, oziroma ni izkazal pravnega interesa za posredovanje želene obtožnice,
skladno z določbami Zakonika o kazenskem postopku. Organ v nadaljevanju navaja, da
prosilec pri zahtevi ni navedel, da ne bo kršil pravice do zasebnosti udeležencev v
postopku in uporabljal njihovih imen. Organ je še navedel, da gre za zelo obsežen in
zapleten proces, ki še ni pravnomočno zaključen, in da se za prepis lahko obrne tudi na
Višje državno tožilstvo v Kraljevu. Prosilec se je pritožil na IPS.
Organ v odgovoru na pritožbo ponovno navaja enake razloge, kot jih je v zavrnitvi
zahteve prosilcu. Prosilec je v naknadnem dopisu pojasnil, da so obtoženi pripadniki
policije, ki so obtoženi kaznivih dejanj v zvezi s korupcijo na mejnih prehodih s Kosovom.
IPS je pri presojanju pritožbe ugotovil, da organ ni ravnal skladno s 16. členom ZSPIJZ,
ker prosilcu niti ni izdal odločbe o zavrnitvi dostopa do informacije javnega značaja niti ni
posredoval zahtevanega dokumenta.
Pri odločitvi o pritožbi je IPS posebno imel v mislih, da gre v konkretnem primeru za
podatke o pripadnikih policije, ki so obtoženi kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo na
mejnih prehodih s Kosovom, oziroma za področje, ki v skladu z drugim odstavkom 14.
člena ZSPIJZ predstavlja javni interes, ter da v tem primeru teža interesa javnosti
prevlada nad interesom zaščite osebnosti omenjenih oseb. IPS pritrjuje navedbam organa,
da na podlagi prvega odstavka 170. člena Zakonika o kazenskem postopku prosilec ne
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more pridobiti želene informacije, ker ni navedel razlogov, zaradi katerih obtožnico
potrebuje oziroma v čem se kaže njegov pravni interes za pridobitev dokumenta, vendar
IPS ugotavlja, da to ne more biti razlog za zavrnitev, saj 4. člen ZSPIJZ določa, da pravni
interes vedno obstaja, razen če organ ne dokaže nasprotno oziroma če ne dokaže obstoja
prevladujočega pravnega interesa v povezavi z 9. in 14. členom ZSPIJZ, česar pa organ v
tem primeru ni storil. IPS še navaja, da je ZSPIJZ lex specialis v razmerju do vseh drugih
zakonov, ki omejujejo te pravice, to pa izhaja tudi iz 8. člena ZSPIJZ, pod katerimi se
lahko pravice iz tega zakona izjemoma omejene, in še to samo tiste, ki so predpisane s
tem zakonom.
IPS ni mogel upoštevati niti drugih navedb organa, ki so vezane na zavrnitev zahtevka, saj
zahteva prosilca vsebuje vse elemente, predpisane z zakonom, kot tudi navedbe, ki
prosilca napotujejo na Višje državno tožilstvo v Kraljevu, saj je Višje sodišče v Kraljevu
državni organ v smislu 3. člena ZSPIJZ , kamor se je prosilec tudi obrnil.
IPS je odločil, da je pritožba prosilca utemeljena in organu naložil, da prosilcu dostavi
kopijo zahtevanega dokumenta, s tem da se predhodno prekrijejo osebni podatki, razen
imena osebe, na katero se podatki nanašajo.
V konkretnem primeru sem najprej zaznal, da je šlo za t.i. molk organa, saj organ ni
odločil o prosilčevi zahtevi. Nadalje menim, da je odločitev IPS pravilna in utemeljena, saj
po 4. členu ZSPIJZ pravni interes vedno obstaja, razen če organ ne dokaže nasprotno, kar
organ v konkretnem primeru ni storil. Tudi sklicevanje na procesne predpise, ni
utemeljeno, saj je ZSPIJZ specialnejši predpis v odnosu do drugih zakonov, ki omejujejo
pravice do dostopa do informacij.
Naj na koncu še dodam, da sem s strani IPS prejel sporočilo, da zoper nobeno od
navedenih odločb IPS ni bila vložena tožba na sodišče, kar po mojem mnenju predstavlja
visoko spoštovanje IPS.

5.3 IZSLEDKI PRIMERJALNIH IZVEDENIH RAZISKAV O DOSTOPU DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
S področja dostopa do informacij javnega značaja je bilo v preteklih letih narejenih kar
nekaj raziskav. Gre predvsem za splošnoprimerjalne raziskave med Slovenijo in drugimi
državami. V nadaljevanju bodo predstavljeni izsledki in ugotovitve nekaterih raziskav, ki
so zaradi samih uvrstitev držav in ugotovitev tudi nekakšno izhodišče magistrskega dela.
Predvsem tukaj mislim na eno zadnjih raziskav, v kateri se je ugotavljala kakovost
zakonodaje na področju dostopa do informacij javnega značaja in je uvrstitev Slovenije
odlična. Poleg Slovenije se je odlično odrezala tudi Srbija, medtem ko se je Avstrija
odrezala najslabše. Ta raziskava je bila izvedena leta 2011 pod okriljem Centra za pravo in
demokracijo (Center for law and Democracy – CLD) ter mednarodne organizacije Access
Info Europe – AIE .
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5.3.1 MEDNARODNA RAZISKAVA O INFORMACIJAH O PRORAČUNU
V tej mednarodni raziskavi se je ugotavljajo, kako so se države obnesle oziroma uvrstile
pri dostopanju do informacij o državnem proračunu. Ta raziskava temelji na ugotovitvah
globalnega testiranja dostopa do informacij proračuna države, v katerega je bilo
vključenih 80 držav. Navedena raziskava, ki se je izvajala istočasno kot zgoraj navedena
raziskava, je znana tudi kot »Ask your government! The 6 question campaign«. To so
vprašanja, ki so temeljila na odprtosti proračuna na treh tematskih področjih: zdravje
mater, razvojna pomoč in okolje. Pri raziskavi so poleg CLD in AIE sodelovale tudi druge
civilne organizacije. Pri sami raziskavi pa so pomagale tudi domače organizacije, in sicer iz
50 držav, ki so bile vključene v raziskavo, pa tudi raziskovalci, npr. iz Slovenije Brankica
Petković z Mirovnega inštituta. Kot je razvidno že iz naslova, je raziskava temeljila na
šestih vprašanjih, ki so vključevala informacije o proračunu. Ta vprašanja so bila
posredovana posameznim državam, ki so potem na podlagi metodologije raziskave
posredovale svoje odgovore. Z raziskavo naj bi se zagotovila primerljivost med
posameznimi državami. Odgovori, ki so jih posredovale države, so bili razvrščeni in
zabeleženi na podlagi vnaprej določenih dvanajstih različnih možnih odgovorov. Od teh
dvanajstih odgovorov so bili trije odgovori dokončni, in sicer pisna zavrnitev, informacija
prejeta in te informacije ni. Če odgovora na vprašanje ni bilo v roku tridesetih dni, se je to
štelo za tiho zavrnitev, zato se je zahteva posredovala še največ dvakrat. Če je bil pozneje
odgovor posredovan, se tega ni upoštevalo. Ti odgovori so se na koncu razvrstili k
vsakemu zahtevku. Običajno se je upoštevalo odgovore, ki so bili najboljši po posameznih
postopkih. Splošne ugotovitve te raziskave niso ravno spodbudne, saj je imelo samo 45 %
vseh zahtevkov pozitiven rezultat, kar pomeni, da je bila informacija prosilcu
posredovana. Izpostaviti je treba, da je bilo kar 38 % vseh zahtevkov brez odgovora tudi
po vseh treh poskusih pridobitve. Naslovniki posredovanih vprašanj so si v povprečju vzeli
kar 62 dni, da so nanje odgovorili. Na tem mestu je treba izpostaviti, da so bili odgovori
boljši pri državah, ki imajo ustrezno zakonodajo. Poleg tega pa je bilo ugotovljeno
nepričakovano dejstvo, da so se države z dolgoletno demokratično tradicijo uvrstile
slabše. Slovenija se je kot ena mladih demokratičnih držav po merilih prejete informacije
uvrstila na odlično peto mesto, saj je bilo pet odgovorov ocenjenih s pozitivno, šest
odgovorov pa z ustrezno. Povprečje pri času odgovora je bilo 31 dni, kar je Sloveniji
prineslo dobro 12 mesto (Mendel, 2011, str. ii–iv).
5.3.2 MEDNARODNA RAZISKAVA O ZAKONSKEM OKVIRU
Raziskava je vključevala 89 držav, ki imajo zakonsko urejeno to področje. (Le za
informacijo: v tem trenutku je držav, ki imajo to področje zakonsko urejeno, že 93.)
Ocena raziskave predstavlja moč pravnega okvira za zagotavljanje pravice do
obveščenosti v določeni državi, ni pa se ocenjevalo vprašanje, kako dobro se zakonske
določbe uporabljajo pri izvajanju. Nekatere države so kljub šibki zakonski ureditvi pri
samem izvajanju oziroma zagotavljanju pravice do dostopa do informacij javnega značaja
lahko zelo odprte. Metodološki okvir raziskave je temeljil na sedmih kategorijah: pravica
do dostopa, obseg, postopki za zahtevek, izjeme in zavrnitve, ugovori, sankcije in zaščita
ter promocijski ukrepi. Znotraj teh sedmih kategorij je bilo uporabljenih 61 kazalnikov.
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Vsak od njih je določal točke v večini primerov v razponu od 0 do 2 za vseh možnih 150
točk, kar je maksimalno število možnih točk (Mendel, 2011). Med glavne lastnosti sistema
dostopa do informacij so bile kategorije obseg, postopki za zahtevek, izjeme in zavrnitve
ter ugovori. Pomembno je dejstvo, da čeprav so proaktivne objave področja ključnega
pomena pri zagotavljanju dobrega sistema dostopnosti, pa v to raziskavo to vendarle ni
bilo vključeno, saj bi zaradi zapletenosti proaktivne objave v nekaterih državah to težje
ocenjevali, medtem ko je v drugih državah to bolj enostavno. Takšno ocenjevanje
zakonodaje bi po mnenju organizacije lahko bilo celo zavajajoče. Jedro ocenjevanja so
kazalniki, ki so sestavljeni na podlagi analiz številnih mednarodnih standardov o pravici do
informacij, pa tudi na podlagi primerjalne ocene številnih zakonov z vsega sveta, ki to
pravico urejajo. Raziskava je pokazala, da je prvih 20 držav doseglo več kot 100 točk in
da so to v večini zakoni, ki so bili sprejeti pred kratkim oziroma med letoma 1992 in 2008,
z izjemo Finske, kjer so zakon sprejeli leta 1951. Za novejše zakone je značilno, da so
postopki bolj jasno določeni, vendar je prezgodaj sklepati, kako delujejo v praksi. Poročila
o izvajanju nekaterih najboljših držav, vključujoč Mehiko, Indijo in Slovenijo, kažejo na to,
da močna zakonodaja zagotavlja močno zaščito pravic javnosti (RTI, 2013).
Na samo raziskavo se je odzvala Pirc Musarjeva (2011), ki je v intervjuju z naslovom
»Slovenija v vrhu po kakovosti zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega
značaja« komentirala zgoraj navedeno raziskavo z vidika Slovenije. Pirc Musar je
izpostavila, da »dobra zakonodaja ni jamstvo za transparentnost«. Pravi, da je bila
raziskava usmerjena v ustreznost pravnih temeljev, nič pa ni bilo ocenjevanja izvajanja
samih zakonov. Tukaj se kaže, da so se starejše demokratične države veliko slabše
odrezale kot nove demokratične države, predvsem zaradi neusklajevanja zakonodaje s
potrebami in razvojem. Poudarila je, da raziskava ni ugotavljala »stanja duha in ignorance
državnih uradnikov«. Po slovenski statistiki se vidi, da Slovenija s tega vidika ne more biti
vzor, saj je IP v letu 2010 prejel kar 361 pritožb zaradi molka organa. V primerjavi z letom
2009 to predstavlja kar 59 pritožb več, glede na leto 2008 pa kar 102 pritožbi več.
Slika 2 prikazuje zemljevid evropskih držav in moč njihovega zakonskega okvira glede
dostopa do informacij javnega značaja. Razvidno je, da širša evropska regija predstavlja
49 držav, od tega ima 42 držav dostop do informacij javnega značaja urejen v zakonih.
Med te države ne spadajo Španija, Ciper, Belorusija, Andora, Luksemburg, Monako in San
Marino. Največje število točk so pravzaprav prejele države, ki so to pravico zakonsko
uredile pred kratkim, z izjemo Finske (FOIA, 2013, str. 55).
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Slika 2: Zemljevid evropskih držav in moč njihovega zakonskega okvira

Vir: FOIA, 2013.

V nadaljevanju dela bodo po mojem mnenju predstavljeni najpomembnejši izsledki
opravljene raziskave izbranih držav (Avstrija, Slovenija in Srbija). Izsledke bom podajal
predvsem zaradi njihovih uvrstitev v omenjeni raziskavi. Kot je razvidno iz Tabele 3, je
Srbija zasedla prvo mesto, Slovenija si je delila drugo mesto, medtem ko je Avstrija
zasedla zadnje mesto med vsemi državami.
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Tabela 3: Število doseženih točk izbranih držav po posameznih kategorijah

Maksimalno Doseženo Doseženo Doseženo
možno
število točk število točk število točk
Slovenija
Srbija
število točk Avstrija

Kategorija
1. Pravica do dostopa

6

4

3

5

2. Obseg

30

23

30

30

3. Postopki za zahtevek

30

8

27

22

4. Izjeme in zavrnitve

30

2

25

26

5. Ugovori

30

2

28

29

6. Sankcije in zaščita

8

0

4

7

7. Promocijski ukrepi

16

0

13

16

Skupno število točk

150

39

130

135

89

2

1

Doseženo mesto med 89 državami

Vir: Centre for Law and Democracy (2013).

1. V kategoriji »Pravica do dostopa« se je najbolje odrezala Srbija, ki je izgubila zgolj
eno točko, nato je sledila Avstrija in kot najslabša v tej kategoriji je bila Slovenija,
ki po kazalniku »zakonodaja ustvarja posebno domnevo v korist dostopa do
informacij, ki se hranijo pri javnih organih, razen nekaterih izjem« ni prejela
nobene točke, ker v zakonu navedene domneve ni. Pomembno dejstvo pa je, da
vse tri države priznavajo ustavno temeljno pravico o dostopu do informacije, in
sicer Srbija v drugem odstavku 51. člena URSR, Avstrija ima določbo urejeno v 20.
členu Zvezne ustave Republike Avstrije in Slovenija v 39. členu URS.
2. V kategoriji »Obseg« sta Slovenija in Srbija prejeli vse možne točke, medtem ko je
Avstrija nekoliko zaostajala. Med pomembnimi kazalniki v tej kategoriji sta po
mojem mnenju brez pomislekov »vsakdo ima pravico (tudi nedržavljani in pravne
osebe) zahtevati informacijo« in »pravica do dostopa se uporablja za vse nosilce, ki
se hranijo s strani ali v imenu državnih organov, v katerikoli obliki, ne glede na to,
kdo jih je ustvaril«, saj prav vse tri države v celoti sledijo kazalniku. Pomembni
kazalniki so prav tako tisti, ki govorijo, na katere organe se pravica do dostopa
nanaša. Prav v vseh treh državah se pravica do dostopa v celoti nanaša na
izvršilno, zakonodajno in tudi sodno vejo oblasti. V tem delu torej lahko izpostavim,
da vse tri države omogočajo dostop do informacij javnega značaja tudi s področja
sodstva.
3. V kategoriji »postopki za zahtevek« se je najbolje odrezala Slovenija, nekoliko
slabše Srbija, še slabše Avstrija. Tukaj se je ocenjevalo, kakšni so postopki za
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dostop do informacije javnega značaja. Med pomembne kazalnike nesporno spada
kazalnik »vlagateljem ni treba izkazati pravnega interesa za njihovo zahtevo
(vlogo)«. Slovenija in Srbija imata takšno določbo v svoji zakonodaji, medtem ko je
Avstrija nima. Med ključne kazalnike bi uvrstil še kazalnike »vložitev zahteve je
brezplačna«, »javni uslužbenci so dolžni odgovoriti na zahtevo takoj, ko je to
mogoče« in »odgovor na zahtevo je treba podati v jasnem in primernem roku (20
delovnih dni ali manj), ne glede na odločitev o zahtevi (vključno z objavo)«.
Slovenija in Srbija sta se v teh kazalnikih odlično odrezali, saj prav vsem trem
kazalnikom v svoji zakonodaji sledijo. Oba zakona zagotavljata odločitev najkasneje
v roku 20 delovnih dni, ZSPIJS celo 15 delovnih dni. Žal pa kazalniku ne sledi
avstrijski zakon; določba 3. člena avstrijskega zakona določa, da morajo biti podatki
posredovani brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku 8 tednov po
prejemu zahtevka.
Z vidika strank se mi zdita pomembna kazalnika »javni uslužbenci so dolžni
zagotoviti pomoč vlagateljem pri oblikovanju njihovih zahtev ter vlagatelje
kontaktirati v primeru, ko so bile zahteve nepopolne, neupravičene ali nejasne« in
»javni uslužbenci so dolžni zagotoviti pomoč vlagateljem, ki to potrebujejo zaradi
posebnih potreb, npr. zaradi nepismenosti ali invalidnosti«. Tukaj se kaže
pomanjkljivost slovenske ureditve, saj področje ni v celoti urejeno. Sedmi odstavek
62. člena ZUP, ki se – mimogrede – neposredno uporablja v postopku dostopa do
informacij javnega značaja, določa, da ima tisti, ki ne more uporabiti jezika zaradi
invalidnosti, pravico spremljati postopek s pomočjo tolmača. To pa pomeni, da npr.
slepa ali slabovidna oseba sama ne more podati zahtevka, v tem primeru zahtevka
za dostop do informacije javnega značaja.
Slovenija pravico do uporabe svojega jezika in pisave posamezniku zagotavlja v 62.
členu URS. Občevanje pred upravnimi organi pa je urejeno v 62. členu ZUP in
nadaljnjih členih. Za osebe, ki ne morejo uporabiti svojega jezika, je določba v
sedmem odstavku 62. člena ZUP. Tukaj je opredeljena tudi določba za občevanje
slepih in slabovidnih ljudi, ki pa je z vidika obravnavanja pravic pomanjkljiva. Ta
določba ne ureja dostopa do pisnih vlog strank in drugih udeležencev v postopku v
zanje zaznavni obliki (npr. Braillovi pisavi). ZUP sicer omogoča, da imajo stranke
postopka, ki ne poznajo jezika, v katerem teče postopek, pravico do tolmača.
Vendar pa morajo na podlagi 113. in 115. člena ZUP stroške tolmača nositi same.
Tukaj se postavi dejstvo, da so takšne osebe zapostavljene, saj jim ni bilo
omogočeno enakopravno uresničevanje njihovih pravic do poštenega obravnavanja
v postopku, kot to določa 22. člen URS. Leta 2010 je bil sprejet ZIMI, ki je uredil to
problematiko. ZIMI velja kot dopolnilo k 62. členu ZUP. Določba 7. člena ZIMI med
drugim določa, da imajo slepi, slabovidni in gluho-slepi pravico, da državnim
organom, organom samoupravne lokalne skupnosti, izvajalcem javnih pooblastil
oziroma izvajalcem javnih služb sami predložijo vsa pisanja v njim razumljivi obliki
na njim optimalen način. Gre za zavezo organov, ki morajo takšnim osebam
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zagotoviti navedeno pravico v smislu pozitivne diskriminacije po uradni dolžnosti in
iz proračuna Republike Slovenije (FU, 2011).
4. V kategoriji »izjeme in zavrnitve« je bila Srbija za zgolj eno točko boljša od
Slovenije, medtem ko je Avstrija prejela le dve točki od 30 možnih. Po mojem
mnenju je med pomembnimi kazalniki v tej kategoriji kazalnik »standardi, določeni
v zakonu, ki ureja pravico do dostopa do informacij javnega značaja, določajo
omejitve za razkrivanje informacij (ki imajo značaj zaupnosti) v drugih
zakonodajah, da ne bi prihajalo do sporov«. Tako Slovenija kot Srbija sta se
odrezali odlično, saj prvi odstavek 6. člena ZDIJZ taksativno našteva 11 izjem.
Omejevanje pravic si je treba razlagati restriktivno. Med izjemami pa obstaja tudi
absolutna pozitivna izjema, da dostop do podatkov porabe javnih sredstev ne sme
biti omejen. Srbija v drugem odstavku 8. člena ZSPIJS določa, da se nobena
določba tega zakona ne sme razlagati na način, ki bi privedel do omejevanja
pravice, ki jo ta zakon priznava, ali do večje omejitve, kot je določena v 1. členu
zakona. »Škodni test razkritja informacije se uporabi pri vseh izjemah, tako da je
lahko zahteva zavrnjena le v primeru, da bi razkritje predstavljajo dejanski riziko
nastanka škode za katerega od varovanih interesov« je bil kazalnik, po katerem sta
tako Slovenija kot Srbija prejeli vse točke. Avstrijski zakon tega področja ne ureja.
Pri kazalniku »če je to v javnem interesu, je treba razkriti informacijo, četudi bi
njeno razkritje lahko povzročilo škodo kateremu od varovanih interesov. To velja
brez izjeme v primerih, ki se tičejo informacij v zvezi s človekovimi pravicami,
korupcijo ali kaznivimi dejanji zoper človečnost« Srbija v celoti sledi kazalniku, med
drugim pa drugi odstavek 6. člena ZDIJZ določa, da se ne glede na določbe o
izjemah dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede razkritja
močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb. Vidik delnega dostopa
omenja kazalnik »v primerih, ko se izjema nanaša le na del podatka (informacije),
je treba preostali del razkriti (če je to mogoče)«. Slovenija in Srbija sta prejeli vse
točke, ker obe državi ta institut urejata v 7. členu ZDIJZ oziroma 12. členu ZSPIJS.
Avstrija tega instituta v svoji zakonodaji ne omenja, zato ni prejela nobene točke.
Zavrnitev zahteve je bila ocenjena na podlagi kazalnika »organi v primerih, ko
zavrnejo dostop do želene informacije, obvestijo prosilca o zavrnitvi ter navedejo
pravne podlage in razloge za zavrnitev«. Zakoni vseh treh držav vsebujejo določbo,
ki je povezana s tem kazalnikom.
5. V kategoriji »ugovori« sta se Slovenija in Srbija odrezali zelo dobro oziroma odlično,
žal pa je Avstrija močno zaostajala. Po mojem mnenju med pomembnejše
kazalnike, ki jih bom izpostavil v tej kategoriji, spadajo: a.) »zakon ponuja možnost
za interno pritožbo, ki je enostavna, brezplačna in o kateri je odločeno v javno
določenem roku (20 delovnih dni ali manj)«; b.) »vlagatelji imajo pravico do
vložitve (zunanje) pritožbe na neodvisen nadzorstveni organ (to je pooblaščenec za
dostop do informacij ali varuh človekovih pravic)«; c.) »odločitve neodvisnega
nadzornega organa so zavezujoče« in d.) »vlagatelji imajo pravico vložiti pritožbo
na sodišče«. Nesporno dejstvo je, da sta se Slovenija in Srbija v tem delu odrezali
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odlično, saj v svoji zakonodaji sledita prav vsem štirim kazalnikom. Bi pa poudaril,
da je ZDIJZ pomanjkljiv v delu, ki se je ocenjeval po kazalniku »zunanje pritožbeno
telo ima pristojnost, da naloži državnemu organu ustrezne strukturne ukrepe (npr.
glede usposabljanja ali glede izboljšav pri vodenju evidenc)«. Za razliko od IP je
IPS dovoljeno uporabljati prisilna sredstva za uveljavitev svojih odločitev (drugi
odstavek 28. člena in 3. točka 35. člena ZSPIJZ).
6. V kategoriji »sankcije in zaščita« je Slovenija prejela polovični izkupiček, Srbija je
bila skoraj popolna, Avstrija pa žal brez kakršne koli zakonske ureditve po tej
kategoriji. S pozitivnega vidika bi izpostavil kazalnik a.) »kdor namerno krši pravico
do dostopa do informacij ali kdor informacije nepooblaščeno uniči, se lahko
kaznuje« in kazalnik b.) »vzpostavljen je sistem, po katerem se rešuje problem
tistih javnih organov, ki sistematično ne razkrivajo informacij ali so pri tem
nezadostni (bodisi z izrekanjem sankcij ali z nalaganjem zahtev za sprejem
potrebnih ukrepov)«, saj obe državi v celoti sledita kazalnikoma. Bi pa za to
kategorijo izpostavil pomanjkljivost ZDIJZ glede zaščite IP, zaposlenih in
prijaviteljev. Slovenija žal v tem delu ne sledi kazalniku c.) »neodvisen nadzorni
organ in njegovi zaposleni imajo pravno imuniteto za vsa dejanja, ki so storjena v
dobri veri pri izvrševanju svojih pristojnosti, dolžnosti ali nalog v skladu z zakonom.
Drugim je podeljena podobna imuniteta, če v dobri veri in upoštevajoč zakon
posredujejo informacije« in kazalniku d.) »tisti, ki v dobri veri posredujejo
informacijo, ki razkrivajo protipravna dejanja (prijavitelji), so pravno zaščiteni pred
izrekanjem sankcij«.
7. V zadnji kategoriji izvedene mednarodne raziskave so se ocenjevali »promocijski
ukrepi«. Slovenska in srbska ureditev zakonodaje tudi po tej kategoriji skoraj v
celoti izpolnjujeta določila kazalnikov, česar pa ne morem trditi za avstrijski zakon,
saj po tej kategoriji ni prejel niti ene točke. Pomanjkljivost ZDIJZ v primerjavi z
ZSPIJZ je vidna predvsem pri kazalniku »z zakonom je treba urediti način za
zagotavljanje višje stopnje javne ozaveščenosti (npr. z izdajo javnih publikacij ali s
predstavitvijo zakona v šolah)«, saj drugi in tretji odstavek 32. člena ZDIJZ po
navedbah raziskave le delno sledita kriterijem kazalnika. Žal pa moram izpostaviti
tudi to, da ZDIJZ ne vsebuje določbe, ki bi bila povezana s kazalnikom »potrebno je
usposabljanje uradnikov«. Po mojem mnenju bi kljub še vedno trajajoči
gospodarski krizi in pomanjkanju finančnih sredstev vseeno morali poskrbeti za
usposabljanje kadra in takšno določbo umestiti tudi v zakon, saj sem mnenja, da bi
s tem prispevali k boljši učinkovitosti in pravilnejšim odločitvam zavezancev.
5.3.3 PRIMERJALNA ANALIZA KRŠITEV ZAVEZANCEV (MOLK ORGANA) V
SRBIJI IN SLOVENIJI
S strani IPS, natančneje gospe Nevene Ružič, pomočnice generalnega sekretarja pri IPS,
sem pridobil podatke, vezane na molk organa. Ob tem bi poudaril, da iz samih letnih
poročil IPS primerjalno ni moč ugotoviti dejanskega stanja »molka organa«, kot sem ga
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želel preveriti. Namreč, pri IPS se za molk organa ne štejejo samo zadeve, ko organ
ignorira prosilčevo zahtevo in se nanjo ne odzove, ampak tudi kadar organ zahtevi
neutemeljeno brez obrazložitve ne ugodi. Ker na podlagi takšnih statističnih podatkov ne
bi dobil prave slike, sem se na IPS obrnil s prošnjo za posredovanje statističnih podatkov,
ki bi zajemali zgolj število zadev, ko organ na prosilčevo zahtevo ne odgovori. Poleg tega
sem prosil, da bi bili ti podatki ločeni po organih. Posredovan mi je bil odgovor, da takšne
statistike ne vodijo, da pa se bodo potrudili in mi sporočili želene podatke, vendar zgolj
število za navedena obdobja, torej za leta 2010, 2011 in 2012. Na podlagi pridobljenih
podatkov sem s pomočjo izračunanih linearnih trendov in njihovih enačb preverjal del
postavljene hipoteze.

Grafikon 5: Vse pritožbe in pritožbe zoper molk organa po letih v Sloveniji in Srbiji

Vir: Letna poročila IP in IPS za leta 2010, 2011 in 2012 in e-sporočilo IPS

Iz Grafikona 5 je razvidno skupno število vseh prejetih pritožb ter pritožb zoper molk
organa v Sloveniji in Srbiji. Nesporno dejstvo je, da je bilo v Srbiji vloženih mnogo več
pritožb kot v Sloveniji. Žal pa je jasno, da je v Sloveniji število vseh vloženih pritožb zoper
molk organa v vseh primerljivih letih večje.
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Grafikon 6: Odstotek zadev (molk organa) po letih v Sloveniji in Srbiji

VIR: Lasten, Grafikon 5.

Grafikon 6 prikazuje gibanje odstotka molka organa glede na vse prejete pritožbe v
posameznem letu. Za odstotkovno in ne frekvenčno lestvico sem se odločil zaradi
različnega števila prejetih pritožb in različnega števila molka organa. Odstotkovna
razmerja so namreč kljub različnim številom tako pritožb kot števila molka organa med
seboj po letih primerljiva in verodostojna. Razvidno je, da odstotek molka organa v obeh
državah pada in da je pri obeh državah trend rasti negativen, kar je spodbudno. Razvidno
je še, da ima Slovenija bistveno višji odstotek molka organa v primerjavi s Srbijo. Glede
na zgornje odstotke je molk organa resen problem Slovenije. Nekoliko v bran slovenskim
državnim organom lahko stopijo realna števila pritožb (prikazana v Grafikonu 6), ki so v
Sloveniji bistveno nižja kot v Srbiji, a kljub vsemu je odstotek molka organa previsok.
Zgolj odstotkovna razmerja ne dajo prave slike, zato sem izračunal še trend gibanja molka
organa po posamezni državi. Kot je razvidno iz Grafikona 6, sta enačbi trendnih premic
molka organa sledeči:
 Slovenija: y = –0,0718 × + 0,7157 pri R2 = 0,5949;
 Srbija: y = –0,0274 × + 0,1443 pri R2 = 0,7534.
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Izračunana trenda in predvsem koeficienta linearnih enačb trendov kažeta, da je
odstotkovno pri obeh državah videti upad molka organa. Pri Srbiji je upad videti bolj
konsistenten, kar v povprečju predstavlja 2,7 %, medtem ko pri Sloveniji nekoliko niha in
v povprečju predstavlja 7,1 %. Glede na vrednost R2 je zanesljivejši negativni koeficient
pri Srbiji, ki je 75 %, medtem ko je pri Sloveniji veljavnost izračunanega trenda približno
60 %. Trendi kažejo, da je Slovenija sicer nekoliko uspešnejša pri zmanjševanju števila
zadev, ki predstavljajo molk organa, a glede na podatke, ki kažejo, da je ureditev v Srbiji
kljub večjemu številu pritožb bolje urejena, je razvidno, da Srbija reši bistveno več zadev
kot Slovenija, in to v zakonsko določenem roku, torej brez molka organa.
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6

REZULTATI RAZISKAVE

Osrednji del magistrskega dela predstavlja raziskovalni del, ki temelji predvsem na treh
zastavljenih hipotezah. Znotraj teh hipotez sem ugotavljal, ali v sodstvu in drugih organih,
zlasti organih javne uprave, spoštujejo pravice do dostopa do informacij javnega značaja.
Poleg tega sem zajel še primerjalni vidik izbranih držav glede zakonskega okvira in
implementacijo predpisanega. V preteklosti je bilo v zvezi s spoštovanjem pravice do
dostopa do informacij javnega značaja že veliko povedanega, predstavljeni so bili tako
pozitivni vidiki kot tudi negativni vidiki.
Ker sam prihajam iz sodstva, sem prvo hipotezo vezal prav na sodišča in primerjalno
ugotavljal, ali je v sodstvu spoštovanje pravice do dostopa informacij javnega značaja
nižje kot pri drugih zavezancih, zlasti organih javne uprave. Za transparentno delovanje
organov je predpogoj, da se organi zavedajo svoje odgovornosti v konkretnem primeru,
da so na podlagi URS in podrejeno ZDIJZ dolžni posredovati informacije javnega značaja
vsakomur, ki takšno informacijo želi, seveda ob upoštevanju izjem, ki jih navaja ZDIJZ.
Tukaj po mojem mnenju ni razloga, da bi prihajalo do kratenja človekovih pravic.
Problem Slovenije na tem področju je, da se organi pri zahtevah dostikrat oziroma
prevečkrat zavijejo v molk in zahteve prosilcev ignorirajo.
Prva postavljena hipoteza, ki pravi »Spoštovanje pravice do dostopa informacij javnega
značaja je v sodstvu nižje kot pri drugih zavezancih, zlasti organih javne uprave«, se na
podlagi statistično primerjalnih ugotovitev potrdi.
Dejstvo je, da so tudi sodišča organi, ki razpolagajo z informacijami javnega značaja in so
posledično vezani na ZDIJZ. Kako se to vidi v praksi, pa sem preverjal z raziskavo na
podlagi pridobljenih statističnih podatkov. Zanimalo me je, ali je v sodstvu spoštovanje te
pravice nižje kot pri drugih organih. Kljub majhnemu številu zadev, na katere se sodišča
niso odzvala, je statistično na podlagi trenda gibanja po posameznih letih (2010, 2011 in
2012) dokazano, da je spoštovanje te pravice v sodstvu nižje kot pri drugih organih, zlasti
organih javne uprave.
V praksi so se pojavljale nejasnosti glede razmejitve med procesnimi predpisi in ZDIJZ. Ob
upoštevanju navedenega sem si postavil cilj, da skozi postavljeno hipotezo »Sprememba
ZDIJZ je s področja sodnih zadev nujna zaradi nejasne razmejitve med procesnimi
predpisi in ZDIJZ« raziščem te nejasnosti. Prišel sem do ugotovitev, na podlagi katerih se
postavljena hipoteza zavrne.
Pri proučevanju nekaterih odločb IP in sodb Upravnega sodišča RS sem ugotovil, da je bilo
kar nekaj težav pri zagotavljanju dostopa do sodnih zadev (spisov, sodb, zapisnikov itd.),
ker so se sodišča kot prvostopenjski organ, ki so odločala o zahtevkih, pri tem sklicevala
na procesno zakonodajo in pravni interes, ki je v procesnih predpisih predpogoj za dostop
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do sodnih spisov. Takšnim odločitvam sodišč je IP kot drugostopenjski organ, ki je odločal
o pritožbah, ves čas nasprotoval, zato je prihajalo do tožbenih zahtevkov. Na enakem
stališču kot prvostopenjski organi je bilo v začetku tudi Upravno sodišče RS, ki pa je
kasneje svoje stališče spremenilo; to velja še danes. Upoštevajoč jasno izoblikovano
stališče Upravnega sodišča v zadnjih odločitvah, se navedena hipoteza zavrne.
Preučevanje literature, primerjalni vidik izvedene mednarodne raziskave in statistična
primerjava, ki sem jo izvedel med Slovenijo in Srbijo, so pokazatelji, da se tretja hipoteza,
ki sem jo postavil –»Slovenija ima normativno ureditev bolj razdelano kot Avstrija ali
Srbija, pri čemer je stopnja normativne določnosti višja kot doslednost implementacije
predpisanega« – v delu, ki se nanaša na Srbijo, zavrne, v delu, ki se nanaša na Avstrijo,
pa potrdi.
Takšna ugotovitev temelji na izvedeni mednarodni raziskavi, kjer se je ocenjeval zakonski
okvir 89 držav, med drugim tudi izbranih držav. Čeprav je imela Avstrija med izbranimi
državami to pravico prva zakonsko urejeno, Slovenija druga in Srbija zadnja, to še ne
pomeni, da ima prva država najboljši zakon in zadnja najslabšega. Že sama uvrstitev kaže
na to, da ima Srbija najboljši zakonski okvir med vsemi ocenjevanimi zakoni, Slovenija je
tista država, ki ji sledi na drugem mestu. Med drugim pa lahko trdimo, da je Avstrija tista,
ki ima najslabši zakon glede na indikatorje in kazalnike. Čeprav je bila podlaga za srbski
zakon ravno naš zakon, pa kljub tem dejstvu ne moremo reči, da je naš zakon boljši od
srbskega.
Kar se tiče same implementacije predpisanega, torej izvajanje zakona v praksi, zlasti
spoštovanja te pravice na način, da se organ, na katerega je bil zahtevek naslovljen,
skladno z zakonom tudi odzove, bodisi s posredovanjem zahtevane informacije ali pa z
zavrnitvijo oziroma delno zavrnitvijo zahteve, pa lahko na podlagi primerjave med
Slovenijo in Srbijo zagotovo trdim, da je Slovenija tudi pri implementaciji predpisanega
slabša kot Srbija. Sklepno to pomeni, da ima Srbija normativno ureditev bolj razdelano,
enako velja tudi za doslednost implementacije predpisanega v primerjavi s Slovenijo in
Avstrijo. Med drugim ima Slovenija normativno ureditev bolj razdelano kot Avstrija, zato
se hipoteza, ki se nanaša na Srbijo, zavrne, razen v delu, ki se nanaša na Avstrijo.

6.1 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ
Hipoteza 1: SPOŠTOVANJE PRAVICE DO DOSTOPA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JE V
SODSTVU NIŽJE KOT PRI DRUGIH ZAVEZANCIH, ZLASTI ORGANIH JAVNE UPRAVE.
Dejstvo, ki ga je izpostavila Pirc Musarjeva kot IP in drugi avtorji, da se na področju
dostopa do informacij javnega značaja organi, ki so zavezanci za posredovanje javnih
informacij, prepogostokrat zavijejo v molk oziroma ne odreagirajo na zahtevo prosilca, me
je vodilo do tega, da raziščem, ali se tudi uradne osebe sodišč po ZDIJZ zavijejo v t. i.
molk. Da sem to lahko ugotovil, sem zbrane podatke (letna poročila Vlade RS za leta
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2010, 2011 in 2012) primerjal s podatki o drugih organih javne uprave, ki sem jih razdelil
po smiselnih kategorijah. Zakonska obveza vsakega organa, ki je zavezanec po 1. členu
ZDIJZ v povezavi s prvim odstavkom 37. člena ZDIJZ je, da vsako leto do 31. 1. posreduje
poročilo o izvajanju ZDIJZ. Na podlagi teh poročil se pripravi Skupno letno poročilo Vlade
RS. Najprej sem po posameznih letih v številkah in odstotkih prikazal število rešenih zadev
ter število zadev molka organa. Ker mi sam odstotek ni dal prave slike, sem izračunal še
trend gibanja nerešenih zadev (molk organa) po posameznih kategorijah. Izračunani
trendi in predvsem koeficienti linearnih enačb trendov so pokazali, da je odstotkovna rast
števila, ko se organ ne odzove na prosilčevo zahtevo, na sodiščih daleč največja. V
povprečju je do sedemkrat višja kot pri ministrstvih, upravnih enotah in občinah, ki imajo
prav tako nizko odstotkovno rast v zadevah molka organa. Koeficienti linearnih trendov
kažejo, da so sodišča kljub absolutno nizkemu številu nerešenih zadev tista, ki najmanj
spoštujejo pravico do dostopa informacij javnega značaja. Statistična ugotovitev nakazuje,
da sta glede na vrednost R2 lahko primerljivi le vrednosti sodišč ter upravnih enot in služb
vlade, ki izražata zanesljivost ugotovljenih trendov. Za trende ostalih kategorij pa lahko
rečem, da ob upoštevanju triletnega obdobja statistično niso pomembni, saj njihova
posamezna vrednost ne presega niti 0,5.
Da bi lahko z gotovostjo trdil, da so ugotovljeni koeficienti linearnih trendov neizpodbiten
dokaz, ki nakazujejo, da so sodišča kljub absolutno nizkemu številu nerešenih zadev tista,
ki najmanj spoštujejo pravico do dostopa do informacij javnega značaja, bi moral
analizirati statistične podatke, ki bi zajemali daljše časovno obdobje kot le tri leta.
Ob vsem ugotovljenem po mojem ne bi nikoli smelo priti do molka organa. Odločitev o
kakršnem koli zahtevku bi morala biti prioriteta vsakega organa, ki deluje v imenu države
ali lokalne samouprave, brez izgovorov. Če zadeva ne spada v pristojnost prejemnika
zahteve, pa bi morala biti nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času odstopljena
organu, ki je za zadevo pristojen; če se ne ve, kdo je zanjo pristojen, pa je treba stranko
o tem obvestiti. S tem namenom so organi tudi ustanovljeni kot t. i. »servis državljanom«
tako za uveljavitev pravice kot tudi za izpolnjevanje dolžnosti.
Iz poročil, kjer je določeno število organov, ki so dolžni posredovati letno poročilo, je še
razvidno, da te zakonske obveze ne izpolnijo vsi organi. Ob upoštevanju tega dejstva sem
od Inšpektorata za javni sektor pridobil podatke, kateri organi za izbrana leta niso
posredovali poročil in kakšne sankcije so jih doletele zaradi nespoštovanja zakonskih
določb. Iz podatkov izhaja, da poročil za izbrana leta ni posredovalo 20 zavezancev, od
tega kar 50 % organov lokalnih skupnosti. V 12 primerih je šlo zgolj za opozorilo
inšpektorja in s tem zaključek postopka. V štirih primerih je bilo ugotovljeno, da ni bilo
storjenega prekrška, v treh primerih pa je inšpektor izdal opomin s plačilom 30 € sodne
takse. Le v enem primeru je inšpektor izdal pisno obvestilo o prekršku. Poudaril bi, da je
bilo v izbranih obdobjih pet sodišč takšnih, ki niso posredovala letnega poročila. Že pri
ugotovitvi, da organi ne poročajo o izvajanju ZDIJZ, sem bil negativno presenečen, še bolj
pa, ko sem videl število organov – ob dejstvu, da se vse organe po poteku roka za oddajo
poročila še enkrat pozove na predložitev letnega poročila.
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Postavljena hipoteza se potrdi.
Hipoteza 2: SPREMEMBA ZDIJZ JE S PODROČJA SODNIH ZADEV NUJNA ZARADI NEJASNE
RAZMEJITVE MED PROCESNIMI PREDPISI IN ZDIJZ.
S področju dostopa do informacij javnega značaja v sodnih zadevah pri odločanju in
posredovanju informacij javnega značaja je iz prakse razvidno, da prihaja do različne
interpretacije procesnih zakonov in ZDIJZ. Različna razlaga zakonodaje nemalokrat
privede do različnih odločitev zavezancev.
V večini primerov je razlaga prvostopenjskih organov (sodišč) takšna, da se pri samem
vpogledu in prepisih spisov uporablja področna procesna zakonodaja, na podlagi katere je
treba izkazati pravni interes. Organi pogostokrat izpostavljajo načelo »lex specialis
derogat legi generali«, na podlagi katerega se vpogled v sodne spise in prepis ne more
presojati po nobenem drugem predpisu. Organi so se pri zavrnitvah pogostokrat sklicevali
tudi na izjemo po 8. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki organu omogoča, da dostop
do informacije zavrne, če se nanaša na podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi
pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka in bi razkritje lahko škodovalo
postopku.
Stališče IP kot drugostopenjskega organa, ki odloča o pritožbah zoper odločitve, je za
razliko od prvostopenjskih organov (sodišč) drugačno. Namreč IP pravi, da procesna
zakonodaja (npr. ZPP, ZKP idr.) in ZDIJZ niso v razmerju lex specialis derogat legi
generali, ker ne urejajo iste pravice, kot v večini navajajo prvostopenjski organi. IP pravi,
da gre za različni pravni podlagi, ki urejata dve različni pravici. Po drugem odstavku 39.
člena URS gre za pravico do dostopa do informacij javnega značaja, medtem ko gre na
podlagi 22. člena URS za pravico strank oziroma drugih upravičencev do vpogleda in
prepisa spisa. Po mnenju IP gre pri dostopu do informacij javnega značaja po ZDIJZ za
upravni postopek, ki se odloča na podlagi navedenega zakona, med drugim pa je npr.
kazenski ali pravdni postopek sodni postopek in gre za drugačni pravni področji. V zvezi z
izjemo po 8. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je stališče IP, da se na podlagi izjeme
dostop lahko zavrne, vendar s predpostavko, da je postopek še v teku in da bi razkritje
takšnega dokumenta lahko škodovalo izvedbi postopka. Zgolj hipotetično zatrjevanje po
oceni IP ni dovolj.
Za zanimivost naj izpostavim še različne odločitve IP, ki sem jih zasledil skozi proučevanje
odločb in sodb. IP je npr. v odločbi št. 021-67/2006/10 z dne 6. 3. 2008 odločil, da ime in
priimek obdolženca nista varovana osebna podatka, saj naj bi ta podatek bil dosegljiv na
spletni strani sodišča, kjer se objavljajo glavne obravnave. Kasneje npr. v odločbi št. 09034/2009/4 z dne 3. 4. 2009 pa je odločil, da ime in priimek predstavljata varovani osebni
podatek, ki ga je treba prekriti. Torej imamo dve različni odločitvi v po mojem mnenju
primerljivih zadevah. Z nadaljnjim raziskovanjem sem ugotovil, da je IP v odločbah št.
090-66/2011/4 z dne 31. 5. 2011, št. 090-27/2013/4 z dne 28. 2. 2013 in št. 090-
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31/2013/4 z dne 5. 3. 2013 odločil, da sta ime in priimek obdolženega varovani osebni
podatek. Ob vsem navedenem sklepam, da je IP spremenil prakso.
Iz analiziranja nekaterih zadnjih odločitev IP in Upravnega sodišča RS (sodišča) v zvezi s
to tematiko lahko povzamem, da je sodišče zavzelo svoje stališče, ki ga je izoblikovalo
skozi svoje odločitve. V svojih odločitvah je pritrdilo prvostopenjskim organom, da je v teh
primerih treba prosilčevo zahtevo presojati na podlagi procesne zakonodaje, torej ZPP,
ZKP idr. Po mnenju sodišča gre v takšnih primerih za odnos specialnejšega predpisa do
splošnejšega, čeprav med npr. ZPP, ZKP in ZDIJZ na splošno ne velja razmerje splošnosti
in specialnosti oziroma starejšega in novejšega predpisa. Torej sta npr. ZPP in ZKP
specialnejša predpisa in jima je treba dati prednost, saj bi nasprotno izničilo vso procesno
zakonodajo. Glede razmerja lex specialis derogat legi generali pa sodišče poudarja, da je
res, da npr. ZPP in ZKP urejata različne pravice kot ZDIJZ, vendar pa se v takšnih primerih
prekrivajo. Glede hipotetičnega zatrjevanja nastanka škode sodišče pravi, da to ni dovolj,
saj po oceni sodišča to pomeni, da mora biti odločba v tem smislu ustrezno obrazložena,
da jo je moč preizkusiti. Vsekakor pa ima prvostopenjski organ popolno avtonomijo, da
sam oceni, kdaj bi razkritje lahko škodilo postopku, saj bi v nasprotnem primeru, le bi v
vsebino takšne odločitve posegal IP, to pomenilo poseganje v sodno vejo oblasti.
Pomembna sprememba v tovrstnih zadevah je prišla s sodbo sodišča opr. št. I U
658/2009-10 z dne 27. 10. 2010, ko je sodišče spremenilo svoje dotedanje stališče.
Sodišče je s to sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek z obrazložitvijo, da gre za posredovanje
informacije iz postopka, ki je že pravnomočno končan, zato razkritje zahtevanih
dokumentov ne more škodi izvedbi postopka. Sodišče je v neki drugi odločitvi poudarilo,
da sklicevanje na procesno zakonodajo lahko velja zgolj za tiste sodne spise, kjer so
postopki še v teku. Glede na sklicevanje na sodbe, kjer je sodišče imelo drugačno stališče,
pa sodišče še poudarja, »da je razvoj sodne prakse glede vprašanja dostopa do informacij
javnega značaja sčasoma privedel do določenih sprememb v presoji tovrstnih zadev«.
Stališče sodišča, ki naj bi ga spoštovali tudi organi, je torej takšno, da se v pravnomočno
končanih sodnih zadevah ne moremo sklicevati na procesno zakonodajo. Zato po mojem
mnenju s tega vidika ni nujno potrebna sprememba ZDIJZ, saj je sodišče izoblikovalo
svoje stališče, ki naj bi ga spoštovali. Postavljena hipoteza se zavrne.
Hipoteza 3: SLOVENIJA IMA NORMATIVNO UREDITEV BOLJ RAZDELANO KOT AVSTRIJA
ALI SRBIJA, PRI ČEMER JE STOPNJA NORMATIVNE DOLOČNOSTI VIŠJA KOT
DOSLEDNOST IMPLEMENTACIJE PREDPISANEGA.
Na podlagi preučevanja izvedenih mednarodnih raziskav, zakonodaje izbranih držav ter
pridobljenih informacij s strani organov v Avstriji, Srbiji in Sloveniji lahko podam naslednje
ugotovitve. Avstrija ima med vsemi tremi državami najstarejši zakon.
Mednarodna raziskava, ki je bila osnova pri preučevanju normativne ureditve v izbranih
državah, je temeljila na šestih kategorijah in znotraj teh kategorij na 61 kazalnikih. Srbija
kot najuspešnejša država nasploh je dosegla zavidljivih 135 točk od 150 možnih. Pri
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proučevanju raziskave sem ugotovil, da vse tri države priznavajo pravico do dostopa do
informacij javnega značaja kot temeljno ustavno pravico. Pri vseh izbranih državah je
dostop omogočen, ne glede na to, na katero vejo oblasti se zahtevana informacija nanaša
– zakonodajno, izvršilno ali sodno – prav tako je dostop omogočen vsaki fizični in tudi
pravni osebi ne glede na državljanstvo.
Kategorija, v kateri je razlika po doseženih točkah med Slovenijo in Srbijo v korist
Slovenije največja in tudi edina, je tretja kategorija, kjer se je ocenjevalo, kakšni so
postopki za dostop do informacij javnega značaja. Po mojem je pomemben vidik, da v
postopku po teh zakonih prosilcu ni treba izkazati pravnega interesa. Takšno določbo
vsebujeta slovenski in srbski zakon, medtem ko avstrijski zakon takšne določbe ne
omenja. Poleg tega pozdravljam način vložitve zahtevka za dostop do informacij javnega
značaja. Po mojem mnenju je način, kakršnega zasledujejo vse tri države, prosilcem
prijazen in enostaven, saj prosilec pri zahtevku navede le, katero informacijo želi prejeti, s
čim več podrobnostmi o želeni informaciji, in sporoči svoje podatke o vročitvi želene
informacije. Sam postopek ni vezan na kakšne obrazce, nepotrebno birokratizacijo ipd.,
kar je za prosilce kot tudi organe po mojem mnenju velika prednost. Bi pa na tem mestu
izpostavil pomanjkljivost ZDIJZ, zaradi katere Slovenije v tej kategoriji med drugim ni
prejela vseh točk: tudi ob subsidiarni uporabi ZUP določba v sedmem odstavku 62. člena
ZUP nima pokritega področja, da so javni uslužbenci dolžni zagotoviti pomoč vlagateljem s
posebnimi potrebami, npr. nepismenost, neuporaba jezika zaradi invalidnosti ipd. Pa
vendarle je Slovenija naredila korak na področju enakopravnega zagotavljanja pravic, kar
z veseljem pozdravljam, saj je v letu 2010 sprejela ZIMI, ki je uredil to problematiko. Kar
se mi zdi tudi pomembno poudariti, so ugotovitve glede zaračunavanja stroškov o dostopu
do informacij javnega značaja in ponovni uporabi informacij. Medtem ko avstrijski zakon
določb o teh področjih ne omenja, ZSPIJS ima nekaj odstopanj, pa Slovenija v celoti sledi
kazalnikom, saj ima ZDIJZ jasna pravila: vsaj 20 strani brezplačno in tudi pri ponovni
uporabi je dostop brez omejitev ter brezplačen, razen v nekaterih primerih.
Največja razlika pri doseženih točkah, ki so v prid srbskemu zakonu v primerjavi s
slovenskim in avstrijskim (brez dosežene točke), so pri kategorijah sankcije in zaščite ter
promocijski ukrepi. ZDIJZ ne vsebuje določbe, ki bi IP ali drugim zaposlenim podeljeval
imuniteto za vsa dejanja, ki so storjena v dobri veri pri izvrševanju svojih pristojnosti, in
zagotavljal zaščito pred izrekanjem sankcij tistim, ki v dobri veri posredujejo informacijo,
ki razkriva protipravna dejanja. ZSPIJS IPS podeljuje imuniteto, nimajo je pa ostali
zaposleni, ravno tako so zaščiteni pred izrekanjem sankcij tisti, ki posredujejo informacijo,
ki razkriva protipravna dejanja. Z vidika promocijskih ukrepov bi poudaril, da Slovenija
premalo naredi na tem področju. Čeprav IP pravi, da se osveščenost s to pravico iz leta v
leto povečuje, pa ZDIJZ ni prejel vseh možnih točk, saj bi po postavljenih kazalnikih to
lahko izboljšali še z izdajo javnih publikacij, predstavitvijo zakona v šolah idr. Ključnega
pomena – tudi po mojem mnenju – je pomanjkanje določbe, ki bi govorila o obveznem
usposabljanju uradnikov, ki se srečujejo s to tematiko, saj bi to privedlo k boljši
učinkovitosti in delovanju organov. V prvi vrsti se morajo uradniki oziroma javni
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uslužbenci pa tudi funkcionarji zavedati te ustavne pravice in jo pri svojem delu
spoštovati.
Z vidika implementacije predpisanega sem primerjavo naredil zgolj med Srbijo in
Slovenijo, saj s strani avstrijskih organov žal nisem prejel nobenih poročil o izvajanju
zakona, saj tudi avstrijski zakon za razliko od ZDIJZ in ZSPIJS ne vsebuje določbe o
poročilih o izvajanju zakona.
Iz razpoložljivih podatkov (število vloženih pritožb na IP in IPS ter število zadev molka
organa v obeh državah za leta 2010, 2011 in 2012) sem izračunal trenda gibanja molka
organa po posamezni državi. Izračunana trenda in predvsem koeficienta linearnih enačb
trendov kažeta, da je odstotkovno pri obeh državah videti upad molka organa. Pri Srbiji je
upad videti bolj konsistenten, kar v povprečju predstavlja 2,7 %, medtem ko pri Sloveniji
nekoliko niha in v povprečju predstavlja 7,1 %. Glede na vrednost R2 je zanesljivejši
negativni koeficient pri Srbiji, ki je 75 %, medtem ko je pri Sloveniji veljavnost
izračunanega trenda približno 60 %. Trendi kažejo, da je Slovenija sicer nekoliko
uspešnejša pri zmanjševanju števila zadev, ki predstavljajo molk organa, a glede na
podatke, ki kažejo, da je ureditev v Srbiji kljub večjemu številu pritožb bolje urejena, je
razvidno, da Srbija reši bistveno več zadev kot Slovenija, in to v zakonsko določenem
roku, torej brez molka organa. Postavljena hipoteza se v delu, ki je vezan na Srbijo,
zavrne, v delu, ki je vezan na Avstrijo, pa potrdi.

6.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Namen magistrskega dela je razviden iz osrednjega, raziskovalnega dela. V večini je
povezan s spoštovanjem pravice do dostopa do informacij javnega značaja v sodstvu in
težavami, ki se pojavljajo pri uresničevanju te pravice. Poleg navedenega je namen tudi
skozi primerjalni vidik izbranih držav podati kakšne oprijemljive ugotovitve, ki bi lahko
koristile našemu sistemu pri zagotavljanju in uresničevanju pravice. Do izpostavljenih
rezultatov sem prišel z znanstveno metodologijo, lastno družboslovnemu raziskovanju
oziroma pravni in upravni znanosti, zlasti v delu, kjer prek analiz prikazujem izvirne
podatke.
Osredotočen na ugotovitve znotraj postavljenih hipotez, bi z vidika instituta »molk
organa« na žalost izpostavil, da sodišča med vsemi, ki sem jih primerjal znotraj raziskave,
kažejo največje nespoštovanje te pravice v praksi. Bi pa kljub temu poudaril, da so poleg
organov, ki so dolžni letno poročati o izvajanju ZDIJZ, zavezanci po ZDIJZ še drugi, kot so
javni skladi, javne agencij itd., ki pa o izvajanju ZDIJZ niso dolžni letno poročati. Sem pa
zaznal, da je pri teh drugih zavezancih veliko zadev, ko pride do molka organa.
Upoštevajoč navedeno, menim, da je nujno potrebna sprememba zakonodaje, s katero bi
se krog zavezancev, ki so dolžni poročati o izvajanju ZDIJZ, povečal na prav vse
zavezance, morebiti bi bila dobrodošla tudi sprememba kazenskih določb zoper kršitelje.
Tukaj mislim predvsem na kršitelje rokov. Po mojem mnenju je rok, ki je določen z
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zakonom ali drugim predpisom, za organ ali za stranko ključnega pomena, zato ga je
treba brez izgovorov spoštovati. Kaj se zgodi, če kot stranka ali udeleženec v postopku ne
upoštevam roka za pritožbo ipd., ki je določen v pravnem pouku odločitve organa? Jasno
je, da mi pravica do tega varstva preneha, torej sem izgubil pravico. Organu pa se pri
kršenju roka (instrukcijskega) tako rekoč ne zgodi nič, kar po mojem mnenju ni prav. Če
je rok določen, ga je treba spoštovati, ne glede na to, na koga se nanaša. Moje mnenje
kot državljana pa tudi kot zaposlenega v sodstvu je, da ne bi nikoli smelo priti do molka
organa. Instrukcijski roki se prevečkrat zlorabljajo, saj zoper kršitev teh rokov tako rekoč
ni nobenih sankcij. Iz različnih poročil je razvidno, da so te kršitve še vedno prisotne, zato
bi bile po mojem mnenju nujno potrebne spremembe, s katerimi bi se takšno ravnanje
organov zajezilo.
S primerjalnega vidika Slovenije, Avstrije in Srbije pa menim, da bi tako za upravno
znanost kot stroko nekatere pozitivne ugotovitve na strani srbske ureditve lahko
pripomogle k izboljšanju ZDIJZ. Kot sem med drugim ugotovil z raziskavo, smo premalo
naredili na področju promocije te pravice in pri sankcijah. Čeprav IP sporoča, da smo iz
leta v leto bolj osveščeni glede te pravice, menim, da je na tem področju še vedno
narejenega premalo. Kot izhaja že iz kazalnika, kjer se je ocenjeval zakonski okvir, bi
morali to pravico promovirati tudi v šolah, na fakultetah – npr. izdati publikacije in na ta
način mlade osveščati o tej ustavni pravici. Kot pravimo, na mladih svet stoji. Tukaj je po
mojem mnenju dolg, ki ga morata v bližnji prihodnosti izpolniti tako znanost kot stroka.
Raziskano področje bi lahko drugi študentje v bodoče še nadgradili. Med drugim sem
ugotavljal v kolikšni meri organi spoštujejo pravico do dostopa do informacij javnega
značaja. Sam sem se pri spoštovanju te pravice omejil zgolj na zadeve, ki predstavljajo
molk organa. Statistično sem analiziral podatke za obdobje treh let (2010, 2011 in 2012).
Zaradi zanesljivejših rezultatov in bolj odločnih trditev izračunanih koeficientov linearnih
trendov, bi bilo potrebno analizirali podatke daljšega časovnega obdobja, vsaj za obdobje
5 let. To pa predstavlja smernico za nadaljnje delo. Stopnjo spoštovanja pravice do
dostopa do informacij javnega značaja, pa ne predstavljajo zgolj zadeve, ki predstavljajo
molk organa, ampak tudi širše. Zato menim, da bi bodoči študentje stopnjo spoštovanja
te pravice lahko ugotavljali še po drugih kriterijih. Tudi iz primerjalno pravnega vidika
vidim možnost nadaljnje raziskave. Namreč, sam sem pridobil podatek, da zoper nobeno
od odločitev IPS, ki sem jih obravnaval, ni bila vložena tožba na sodišče, kar po mojem
mnenju glede na odločitve IP, ki sem jih obravnaval, predstavlja večje spoštovanje
neodvisnega organa Srbije, kot neodvisnega organa Slovenije. Vendar to je razvidno zgolj
iz treh obravnavanih primerov, zato bi bilo zanimivo videti tudi širše.

6.3 UPORABNOST REZULTATOV ZA PRAKSO
Spoštovanje pravice dostopa do informacije javnega značaja odraža stopnjo
demokratičnosti družbe. Večje spoštovanje pravice pripelje do večje demokratičnosti in
večje transparentnosti, kar pa preprečuje tudi različne korupcije, ki so v javni upravi po
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mojem mnenju na žalost še vedno prisotne. Upoštevanje vsega navedenega bi pripeljalo
do večje učinkovitosti javne uprave.
Uporabnost rezultatov raziskave za prakso vidim tako na področju sodstva kot tudi
drugod. Uradne osebe, ko odločajo o pravici do dostopa do informacij javnega značaja,
predvsem tiste, ki odločajo o zahtevkih, ki izhajajo iz področja sodnih zadev (spisi, sodbe,
zapisniki, mnenja itd.), lahko iz izbranih odločb, ki so predstavljene v magistrskem delu,
vidijo ključne nepravilnosti, ki se dogajajo pri obravnavanju zahtevkov. Kot je že
ugotovljeno, je Upravno sodišče RS izoblikovalo jasno stališče glede zahtevkov, ki so
vezani na pravnomočno končane postopke, zato v primerljivih primerih ne bi smelo
prihajati do težav.
Izpostavil bi, da je v proceduri ravnokar sprememba ZDIJZ. Kot državljan sem na
Ministrstvo za notranje zadeve posredoval svoj predlog, ki je vezan na tematiko sodnih
zadev. Čeprav po mojem mnenju sprememba v zakonu ni nujno potrebna, saj je
izoblikovano stališče sodišča, kako odločati v sodnih zadevah, sem kljub temu posredoval
svoje ugotovitve, ki sem jih zaznal skozi študiranje odločb, ter predlagal, da se stališče, ki
ga je izoblikovalo sodišče, prouči in umesti v spremembe zakona. Se pa seveda postavi
vprašanje, kakšna bi bila odločitev, če bi takšna zadeva prišla do Vrhovnega oziroma
Ustavnega sodišča RS.
Kar se tiče spoštovanja pravic, vezanega na »molk organa«, upam, da se bo katera
uradna oseba na sodišču zamislila glede uvrstitve sodišč, kajti gre za najmanjše
spoštovanje te pravice glede na kategorije in zavezance, ki so dolžni poročati o izvajanju
ZDIJZ. Res, da gre za dokaj majhno število zadev molka organa, vendar menim, da do
tega sploh ne bi smelo priti. Za zgled bi si lahko vzeli Geodetsko upravo Republike
Slovenije. Po mojem mnenju je to nezaslišano in predstavlja zanemarjanje delovnih
obveznosti. Vsi zaposleni, ki smo na delovnih mestih, kjer odločamo o pravicah ali
dolžnostih državljanov, si neodziva na zahtevke oziroma vloge ne smemo privoščiti, saj
delujemo v imenu države in moramo biti za zgled ostalim. Še posebej pa menim, da so
sodišča tista, ki bi v prvi vrsti morala spoštovati zakonodajo, saj se pravica tako rekoč išče
na sodiščih. Če zakonov sami ne bomo spoštovali, kako jih bodo šele ostali.
Po mojem mnenju smo o pravici do dostopa do informacij javnega značaja v Sloveniji
premalo osveščeni. Kot študent Fakultete za upravo, ki zaključuje študij, sem mnenja, da
bi en korak glede osveščenosti lahko naredil že na Fakulteti za upravo in tudi drugih
fakultetah. Čeprav sam končujem študij na fakulteti, bi bilo v dobro bodočih generacij
znotraj kakšnega študijskega predmeta dati večji poudarek informacijam o tej pravici.
Tukaj ne mislim samo na informacije o pravicah, ki jih imam kot prosilec za dostop do
informacije javnega značaja, pač pa tudi na dolžnosti organa, ki odloča o zahtevkih. Saj so
ne nazadnje v veliki meri prav diplomanti Fakultete za upravo tisti, ki svojo zaposlitev
iščejo oziroma jo imajo v javni upravi. Organi javne uprave pa so tisti, ki razpolagajo z
dokumenti, ki se štejejo za informacije javnega značaja, in ne nazadnje o zahtevkih tudi
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odločajo. Sklepam, da bi že na ta način povečali dodano vrednost študentov, ki bi jo
kasneje absolutno v največji meri lahko izkoristili.
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ZAKLJUČEK

Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki je na
voljo vsakomur, ne da za to posebej izkaže pravni interes. To pa predstavlja eno temeljnih
načel prostega dostopa. Ta pravica predstavlja stopnjo demokratičnosti države, kar
nedvomno velja tudi za Slovenijo. Najprej se je ustavno in zakonsko uredila več kot dve
stoletji nazaj na Švedskem, kjer je politična pa tudi pravna kultura na zelo visoki ravni. Za
njihovo politično kulturo velja, da oblast pred državljani ne skriva nobene informacije, in
to je vodilo k pravi demokratičnosti in transparentnosti delovanja.
Slovenija je to pravico uredila z določbo v URS, vendar nekako v praksi ni zaživela, dokler
se ta ustavna določba ni uredila v krovnem zakonu leta 2003 – ZDIJZ. S tem smo dobili
prvi zakon, ki je urejal pravico do dostopa do informacij javnega značaja, za katero pa je
treba poudariti, da to ni absolutna ustavna pravica. Tukaj vendarle obstajajo tudi izjeme,
ko se dostop lahko tudi zavrne. Z uveljavitvijo ZDIJZ je bilo kar nekaj pomislekov, kako bo
ta zakon zaživel v praksi. Posledica je bil po mojem mnenju še vedno zakoreninjen
politični sistem bivše Jugoslavije. Žal Slovenija ne sledi takšnemu prepričanju, kot je na
Švedskem, da se pred državljani ne skriva nobena informacija. Pa vendarle: ZDIJZ je
stopil v veljavo in treba ga je izvajati ter tudi spoštovati. Žal pa lahko rečem, da v praksi
pri uporabi in spoštovanju pravic prevečkrat prihaja do kršitev, ki ne morejo biti v ponos
družbi. Leta 2005 je bil ustanovljen tudi neodvisni organ »pooblaščenec«, ki je med
drugim pridobil pristojnosti kot drugostopenjski organ v primeru pritožb zoper organe, ki
so zavezanci po ZDIJZ. Pomembno je poudariti, da Slovenija uresničevanje te pravice
zagotavlja tudi na podlagi ratifikacije nekaterih zavezujočih mednarodnih pogodb, s čimer
je del svojih suverenih pravic prenesla na mednarodno organizacijo.
Z uveljavitvijo ZDIJZ so tudi sodišča vključena v skupino zavezancev, ki so dolžni
postopati po zakonu. Res je, da pri prvem branju zakona sodišča niso bila vključena,
vendar se je kasneje zakonodajalec vendarle odločil, da so po ZDIJZ tudi sodišča organi
zavezanci. Osnovna funkcija sodišč je sojenje, vendar pa so za delovanje sodišč zelo
pomembne tudi zadeve sodne uprave.
Glede na to, da se od sodišč v prvi vrsti pričakuje, da bodo zagotavljala spoštovanje
prava, žal z vidika spoštovanja pravic do dostopa informacij javnega značaja tega ne
morem povsem zatrjevati. Iz izvedene raziskave in obdelave statističnih podatkov sem
prišel do relevantnih rezultatov, ki kažejo na to, da so sodišča tista skupina organov, ki se
glede na število rešenih in nerešenih zadev največkrat zavijejo v molk ter se ne odzovejo
na prosilčevo zahtevo. Priznati je treba, da število zadev, ki se štejejo za molk organa na
sodiščih (prvostopenjski organ), res ni veliko, a glede na število vseh rešenih zadev in
zadev molka organa v primerjavi z ostalimi kategorijami javne uprave, upoštevajoč
izračune trendov in predvsem koeficientov linearnih enačb trendov, kažejo na to, da
predstavljajo skupino z najmanjšim spoštovanjem te pravice. Podatki, ki so pridobljeni na
podlagi izračunov trendov koeficientov so verodostojni. Se pa med drugim zavedam, da so
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izračuni narejeni le na obdobju treh let, in sicer (2010, 2011 in 2012). Za bolj natančne
napovedi, kaj bi se lahko zgodilo in večjo zanesljivost trendov, bi bilo potrebno vzeti
nekoliko daljše časovno obdobje, da bi lahko bolj natančno predvidel ali gre za nihanja
med leti ali konstantno rast v nekem obdobju. Menim, da bi razširitev raziskave, kjer bi se
upoštevalo daljše časovno obdobje, bila prava smernica za nadaljnje delo. Saj analiziranje
daljšega časovnega obdobja lahko privede do večje odločnosti pri trditvah. Žal moram
reči, da sem pričakoval, da so sodišča glede na njihovo naravo dela vendarle tista skupina
organov, ki to pravico najbolj spoštujejo. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kateri so razlogi,
ki največkrat privedejo do tega, da sploh pride do molka organa.
Vendar pa ta primerjalna ugotovitev, ki sem jo zaznal, ni edini problem, ki se pri
uveljavljanju te ustavne temeljne človekove pravice poraja na sodiščih. Nejasnosti se
pojavljajo tudi pri zagotavljanju pravice s področja »sodnih spisov«. Na podlagi ugotovitev
proučevanja odločb IP in Upravnega sodišča RS (sodišče) lahko trdim, da imajo oziroma
so imela sodišča kot prvostopenjski organ svojo interpretacijo glede uporabe ZDIJZ. V
začetku je bila njihova razlaga ZDIJZ, da naj bi se ta zakon uporabljal zgolj za zadeve
sodne uprave, ne pa tudi za zadeve iz sodnih spisov.
Že iz zakonskih določb je razvidno, da med informacije javnega značaja spadajo vsi
dokumenti z delovnega področja organa, torej tudi sodišča. Jasno je, da tudi sodne
zadeve spadajo med informacije javnega značaja, saj nobena določba tega ne izključuje.
Takšno je stališče IP kot tudi sodišča. Največji problemi oziroma nasprotujoča si mnenja
pa so bila razvidna pri vpogledu v spis – bodisi pravdni, kazenski ali kateri drugi sodni
spis.
Sodišča kot prvostopenjski organi so zahtevke za dostop do sodnih odločb, zapisnikov ipd.
zavračala s sklicevanjem na procesno zakonodajo, ki velja za sodne postopke. Med drugim
njihovo stališče za takšne odločitve izhaja iz prepričanja, kot ga povzemam in je razvidno
iz mnogih odločb, da je dostop do takšnih informacij urejen v procesnih predpisih, na
podlagi katerih ima pravico le tisti, ki izkaže pravni interes, ter da v takšnih primerih
specialni predpis razveljavi generalnega (lex specialis derogat legi generali). Kot je
razvidno iz sodb Upravnega sodišča RS, ki sem jih znotraj magistrskega dela obravnaval,
je takšno stališče v začetku zavzemalo tudi sodišče.
Nesporno dejstvo je, da je sodna praksa, ki jo ustvarja Upravno sodišče RS, privedla do
nekaterih sprememb pri odločitvah v takšnih zadevah. Ob koncu leta 2010 je bila
dotedanja praksa oziroma stališče sodišča spremenjena, saj je razvoj sodne prakse
privedel do drugačne presoje takšnih zadev. Novo stališče, ki ga zavzema Upravno sodišče
RS je, da morajo organi pri zahtevkih upoštevati določbe ZDIJZ in posredovati želeno
informacijo iz sodnih postopkov, seveda ob upoštevanju izjem. Je pa pri tem pomembno
dejstvo, da takšno stališče velja za sodne postopke, ki so že pravnomočno končani. Po
mojem mnenju je takšno stališče sodišča dobrodošlo in še en korak k zagotavljanju
transparentnosti. Poleg tega pa ne vidim razloga, da takšni dokumenti ne bi pomenili
informacije javnega značaja, ki bi bila na voljo vsakomur, ki bi se želel z njo seznaniti. Kot
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sem izpostavil v magistrskem delu, so sodne odločitve na voljo tudi na spletu sodišča,
tako da se lahko s tem seznani vsakdo. Bi pa poudaril, da na spletu sodišča niso na voljo
vse odločitve.
Pravno ureditev obravnavanega področja, torej dostopa do informacij javnega značaja,
ureja že prek 90 držav na svetu. Obstajajo države, ki to pravico zagotavljajo že stoletja in
so tako rekoč začetnice; mednje nedvomno spadajo skandinavske države, v prvi vrsti
Švedska, in pa države, ki so to pravico zakonsko uredile nedolgo nazaj. Tukaj predvsem
mislim na mlade države, kot sta npr. Slovenija in Srbija, ki so na samostojno pot stopile
pred kratkim – devetdesetih letih prejšnjega stoletja in kasneje.
Kakšno zakonsko podlago imajo države, pa je nedolgo nazaj pokazala tudi mednarodna
raziskava, kjer se je ocenjeval zakonski okvir izbranih držav. Zaradi uvrstitev nekaterih
držav – predvsem Srbije in Avstrije, pa seveda tudi Slovenije kot osnove za primerjavo –
je bil moj namen ugotoviti pozitivne vidike ureditev, ki bi jih lahko prenesli v naš pravni
red in zakonodajo še izboljšali, čeprav smo po tej raziskavi v samem vrhu. Z ugotovitvijo,
ki je razvidna iz raziskave, in sicer da Slovenija na področju osveščenosti in izobraževanja
premalo naredi v primerjavi s Srbijo, kljub temu da IP pravi, da smo ljudje, kar se
osveščenosti tiče, vsako leto bolj osveščeni, se povsem strinjam.
Po mojem mnenju se odraz osveščenosti in pomanjkanja izobraževanja na tem področju
kaže tudi pri sami implementaciji predpisanega. Glede na to, da se Avstrija po izvedeni
raziskavi že po sami zakonski ureditvi uvršča na zadnje mesto, in upoštevajoč, da s strani
njihovih organov nisem prejel nobenih oprijemljivih podatkov, sem primerjalni vidik glede
implementacije predpisanega izvedel zgolj med Slovenijo in Srbijo. Prišel sem do
ugotovitev, da je kljub večjemu številu pritožb v Srbiji manj zadev, v katerih pride do
molka organa, kot v Sloveniji. Je pa spodbudna ugotovitev, da v obeh državah število
zadev »molka organa« pada, kar pomeni, da je trend rasti negativen.
S primerjalnega vidika odločb IP in IPS sem povzel tudi tri odločbe IPS, ki so vezane na
sodne postopke. Kot izhaja iz odločitev, sem ugotovil, da je IPS v vseh treh pritožbah
prosilcev odločil, da je organ dolžan posredovati informacijo, ob tem da anonimizira
dokumente. Zanimivo je dejstvo, da po podatkih, ki sem jih prejel s strani IPS, v nobeni
od zadev, ki sem jih povzel, ni bil sprožen upravni spor, kar po mojem mnenju kaže na
večje spoštovanje organa kot pri nas.
Na koncu bi dodal, da kljub ugotovitvam menim, da Slovenija še vedno sodi med najbolj
uspešne države na tem področju. So vidne pomanjkljivosti, na katerih bi bilo treba v
prihodnje delati. Pa vendarle že samo zagotavljanje dostopa do informacij javnega
značaja pomeni velik korak k odprtosti države, ki je v teh časih, ko je v Sloveniji še vedno
prisotna recesija, da ne govorim o korupciji v državi, ključnega pomena, da vendarle
zajezimo nepravilnosti in zlorabljanje položajev, ki se dogajajo v družbi, predvsem oseb na
vodilnih položajih. Ob tem pozdravljam osnutek predloga spremembe ZDIJZ, predvsem v
delu, ki je vezan na širitev kroga zavezancev, in upam, da bo v tem delu tudi sprejet.
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Omenil bi, da srbski zakon ta krog zavezancev že vključuje. Menim, da je v naši zakonski
ureditvi prisotna tudi pomanjkljivost, ki je vezana na določbo posredovanja letnih poročil o
izvajanju ZDIJZ, ki ostaja enaka; velja namreč zgolj za državne organe in organe lokalnih
skupnosti, ne pa za vse zavezance, ki so dolžni postopati po tem zakonu. Ta določba v
zakonu bi po moji presoji morala veljati za vse zavezance, ki so dolžni postopati po ZDIJZ.
V javnosti je vse več slišati, da Slovenija ni ne demokratična ne pravna niti socialna
država. Kanček k povrnitvi in uresničevanju teh ključnih ustavnih določb po mojem
mnenju prinese tudi spoštovanje in zagotavljanje temeljne človekove pravice do informacij
javnega značaja.
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