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Številka: 021-62/2008/20                                                

Datum: 16. 12. 2008 

 

 

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 

tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 

51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o 

Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51-07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega 

odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 

številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E in 65/08-ZUP-F; v 

nadaljevanju ZUP), o pritoţbah …… (v nadaljevanju prosilec), z dne 26. 3. 2008 in z dne 20. 5. 2008 (v 

nadaljevanju prosilec), zoper odločbi Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, 

Draga 1, 1292 Ig, (v nadaljevanju organ), brez številke z dne 6. 3. 2008 in številka 4/2008 z dne 13. 5. 2008, v 

zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo 

 

 

                                                               O D L O Č B O: 

 

 

1. Pritoţbama prosilca z dne 26. 3. 2008 in z dne 20. 5. 2008 se delno ugodi.  

1.1. Organ mora prosilcu v roku 15 dni od prejema te odločbe v elektronski obliki posredovati naslednje 

evidence ur, ki se nanašajo na mesec december 2007: 

- evidenca z naslovom »Pedagoški delavci«, ki vsebuje podatke v obsegu 42 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Platana«, ki vsebuje podatke v obsegu 22 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Jelka«, ki vsebuje podatke v obsegu 25 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Češnja«, ki vsebuje podatke v obsegu 18 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Breza«, ki vsebuje podatke v obsegu 16 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Višnja«, ki vsebuje podatke v obsegu 21 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Dom Šiška«, ki vsebuje podatke v obsegu 37 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Obračun ur«, ki vsebuje podatke v obsegu 16 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek strokovne sluţbe-08«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 z zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »VDC Ribnica«, ki vsebuje podatke v obsegu 4 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek finančne sluţbe-09«, ki vsebuje podatke v obsegu 10 zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »Dom Škofljica«, ki vsebuje podatke v obsegu 63 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Splošna.sluţba«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek preskrbovalne sluţbe-10«, ki vsebuje podatke v obsegu 12 

zaporednih številk; 

- evidenca brez naslova, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek pralnice-13«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »DT«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek fizioterapije«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek dnevni center Fuţine«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »DC Novo mesto«, ki vsebuje podatke v obsegu 6 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »VDC«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Grosuplje«, ki vsebuje podatke v obsegu 3 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Barje«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Ribnica«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Zdravniki«, ki vsebuje podatke v obsegu 2 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Zdravniki«, ki vsebuje podatke v obsegu 2 zaporednih številk; 

pri čemer je dolţan v vsakem posameznem dokumentu v celoti prekriti stolpce z naslovi »letni dop.«, 

»izred. dop.«, »študij. dop.«, »porod.« in »bolez.«. 
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1.2. Organ mora prosilcu v roku 15 dni od prejema te odločbe posredovati fotokopijo evidence za mesec 

januar 2008 z naslovom »Dom Škofljica«, ki vsebuje podatke v obsegu 63 zaporednih številk, pri čemer 

je dolţan v celoti prekriti stolpce z naslovi »letni dop.«, »izred. dop.«, »študij. dop.«, »porod.« in 

»bolez.«. 

 

1.3. Organ mora prosilcu v roku 15 dni od prejema te odločbe v elektronski obliki posredovati seznam 

delavcev organa po delovnih mestih v obliki Microsoft Excelovega dokumenta z naslovom »31.12.2007 

delavci.xls«. 

 
1.4. Organ mora prosilcu v roku 15 dni od prejema te odločbe v elektronski obliki posredovati prilogo k 

poslovnemu poročilu organa za leto 2007, ki je bilo poslano Ministrstvu za delo, druţino in socialne 

zadeve, in sicer dokument, ki se imenuje »Tabela 3: Število upravičencev v letu 2007«. 

 
1.5. Organ mora prosilcu v roku 15 dni od prejema te odločbe v elektronski obliki posredovati dve tabeli, ki ju 

je organ v sklopu postopka določanja cen socialnovarstvenih storitev posredoval Ministrstvu za delo, 

druţino in socialne zadeve kot odgovor na dopis, št. 0075-3/2008 z dne 11. 1. 2007, in sicer tabelo z 

datumom 15. 1. 2008 in naslovom »Zavod 16 ur« ter tabelo z datumom 4. 2. 2008 in z naslovom 

»Zavod 24 ur«. 

 
1.6. V preostalem delu se pritoţbi zavrneta. 

 

2. V postopku reševanja te pritoţbe niso nastali posebni stroški. 

 

 

O B R A Z L O Ţ I T E V: 

 

 

Pritoţba zoper odločbo, št. 4/2008 z dne 13. 5. 2008 

 

Prosilec je dne 13. 4. 2008 na organ naslovil zahtevo za posredovanje naslednjih informacij: 

- število oskrbovancev doma Škofljica po kategorijah motnje (oskrbe), in sicer število oskrbovancev doma 

z zmerno motnjo, število oskrbovancev doma s teţjo motnjo, število oskrbovancev doma s teţko 

motnjo, število oskrbovancev doma z več motnjami; 

- število varovancev – po delovnih enotah organa oz. programih/storitvah (specificirano glede na starostni 

status oskrbovanca: otrok/odrasel, glede na stopnjo motnje (invalidnosti), glede na vključenost v 

program usposabljanja oz. storitev VDC), stanje na dan 31. 12. 2007; 

- število delavcev različnih poklicnih profilov – po delovnih enotah organa, realizacija na dan 31. 12. 2007 

in načrt za leto 2008 (vsebinsko enak tabelarni pregled, kakršnega je organ vsa leta do zdaj objavljal v 

letnih poročilih o delu in v letnih delovnih načrtih). 

Prosilec je v navedeni zahtevi še pojasnil, da gre pri zahtevanih podatkih za podatke, ki bi omogočili vpogled v 

uveljavljanje določb Pravilnika o kadrovskih normativih v organu v preteklem in tekočem letu. Prosilec ţeli prejeti 

podatke v elektronski obliki. 

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo, št. 4/2008 z dne 13. 5. 2008, s katero je zahtevo prosilca za 

dostop do informacij javnega značaja zavrnil. V obrazloţitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da se 

zahteva za dostop do informacij javnega značaja zavrne v delu, ki se nanaša na število oskrbovancev doma 

Škofljica z zmerno motnjo, teţjo teţko in z več motnjami, ker organ s takšnimi informacijami ne razpolaga. 

Organ je pri tem pojasnil, da po Pravilniku o normativih in standardih socialnovarstvenih storitev niso osnova 

delovne enote, temveč celotno število varovancev oz. stanovalcev. Za financiranje odraslih oseb se normativi 

pri financiranju upoštevajo tako, da se podpisujejo dogovori s posameznimi občinami. Gre torej za razpršene 

podatke po posameznih občinah in ne po delovnih enotah organa. V nadaljevanju obrazloţitve izpodbijane 

odločbe je organ navedel, da se podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2007 nahajajo v Poročilu CUDV 

Draga za leto 2007 na 57. strani. Ker organ ne vodi več tabelarnih pregledov kot v prejšnjih letih, prosilcu 

zahtevane informacije ni mogoče posredovati, ker ne obstaja. Organ je v obrazloţitvi izpodbijane odločbe 

navedel še, da imajo vsi delavci organa v skladu z 29. členom Zakona o delovnih razmerjih sklenjeno delovno 
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razmerje za posamezno delovno mesto oz. vrsto del z organom in ne s posamezno enoto. Zato je v pogodbah o 

zaposlitvi kot kraj opravljanja dela opredeljeno, da opravljajo zaposleni delo na sedeţu in v delovnih enotah 

organa. 

 

Zoper navedeno zavrnilno odločbo je organ dne 20. 5. 2008 prejel pritoţbo prosilca, v kateri navaja, da se mu 

zdi obrazloţitev odločbe absurdna. Geografsko dislocirane enote organa (npr. dom Škofljica, dom Barje, dom 

Ribnica) za varstvo odraslih prizadetih oseb so realne entitete, ne pa nekakšna fikcija. V njih ţivijo konkretni 

oskrbovanci in delajo konkretni oskrbovalci, katerih imena se sicer v času postopoma spreminjajo (odhodi in 

prihodi enih in drugih zaradi različnih razlogov). Po mnenju prosilca torej ne more biti nobenega dvoma glede 

obstoja zahtevanih podatkov o številu enih in drugih. In tudi nobenega dvoma ne more biti, da je med številom 

in strukturo oskrbovancev na eni strani in med strukturo in številom delavcev nekakšna povezava. Ta povezava 

ne more biti poljubna: določa jo Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Ta pa dodeljuje 

pravice (npr. do pomoči pri opravljanju osnovnih ţivljenjskih funkcij) posameznim upravičencem, ne 

organizacijskim enotam. Pravice enot (do določenega števila in strukture kadrov) so izvedene, ne izvirne 

pravice. V nadaljevanju pritoţbe prosilec sprašuje, kako je mogoče, da je informacija o številu oskrbovancev 

doma Škofljica po stopnjah motnje 10. 3. 2005 obstojala (takrat jo je prosilcu osebno z nekega dokumenta 

prebrala direktorica organa), zdaj pa ne, ob tem da danes velja isti predpis o normativih kot tedaj. Glede 

zahteve, ki se nanaša na podatke o številu varovancev, prosilec navaja, da je njegova argumentacija 

vsebovana v dopisih organu v obdobju od 26. 10. 2006 do 12. 2. 2007, kjer je mogoče prebrati tudi druge 

(večkrat spreminjane) obrazloţitve organa, zakaj naj starši ne bi bili upravičeni do vpogleda v te tako preproste 

podatke. Iz navedenih dopisov izhaja, da prosilec zahteva podatke, ki so potrebni za izračun oziroma odmero 

števila varuhinj na podlagi predpisa o normativih, ti podatki pa niso navedeni v letnem poročilu organa.   

 

Organ po prejemu pritoţbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo odločbo, zato jo je na podlagi 245. člena ZUP 

odstopil Pooblaščencu v reševanje kot dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene osebe z dopisom, 

št. 6/IJZ/2008-1 z dne 26. 5. 2008, ki ga je Pooblaščenec prejel dne 2. 6. 2008. 

 

Pritoţba zoper odločbo brez številke z dne 6. 3. 2008  

 

Prosilec je dne 7. 2. 2008 na organ naslovil zahtevo, da mu posreduje kopije naslednjih informacij: 

- število varovancev v domu Škofljica dne 1. 1. 2008, posebej po kategorijah motnje (zmerna, teţja, teţka 

in več motenj); 

- število varuhinj v domu Škofljica dne 1. 1. 2008; 

- število medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov v domu Škofljica dne 1. 1. 2008; 

- število varovancev doma Škofljica, ki so dodatno v VDC – po kategorijah motnje. 

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo brez številke z dne 6. 3. 2008, s katero je zahtevo prosilca delno 

zavrnil. V obrazloţitvi izpodbijane odločbe je organ pojasnil, da se zahteva prosilca zavrne v delu, ki se nanaša 

na število varuhinj v domu Škofljica dne 1. 1. 2008 in število medicinskih sester v domu Škofljica dne 1. 1. 2008, 

ker organ s takšnimi informacijami ne razpolaga. Vsi delavci imajo v skladu z obstoječo zakonodajo sklenjeno 

delovno razmerje z organom in ne s posamezno enoto, zato je v pogodbah o zaposlitvi kot kraj opravljanja dela 

opredeljeno, da zaposleni opravljajo delo v delovnih enotah organa.  V nadaljevanju obrazloţitve izpodbijane 

odločbe je organ še zapisal, da je o zahtevi prosilca odločil na podlagi 22. člena ZDIJZ, saj je glede ostalih 

podatkov zahtevi prosilca ugodil, prosilcu omogočil vpogled in mu posredoval zahtevane podatke oziroma ga 

poučil, kje se nahajajo. 

 

Organ je dne 26. 3. 2008 prejel pritoţbo prosilca zoper odločbo brez številke z dne 6. 3. 2008, v kateri prosilec 

navaja, da ni  prejel dokumenta, iz katerega je razvidno število varuhinj v domu Škofljica dne 1. 1. 2008 in 

število medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov v  domu Škofljica dne 1. 1. 2008. V nadaljevanju 

pritoţbe prosilec navaja, da ne soglaša z argumentacijo v izpodbijani odločbi. V zahtevi namreč ne sprašuje po 

»kraju opravljanja dela« posameznih zaposlenih, temveč po številu kadrov različnih profilov, ki na podlagi 

Pravilnika o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev pripadajo enoti dom Škofljica. 

Pravilnik namreč prizadetim osebam v institucionalnem varstvu dodeljuje ustrezne (kadrovske) pravice, različne 

glede na njihovo stopnjo prizadetosti in glede na druge okoliščine (npr. ali je posamezni varovanec vključen v še 

kakšno storitev, ali im status otroka ali odraslega ipd.). Tako posledično enotam s »teţjo« strukturo pravilnik 
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predpisuje npr. več varuhinj, tistim z »laţjo« pa manj. Zato po mnenju prosilca ne vzdrţi stališče, da normativi 

veljajo le za organ kot celoto in da se kadre znotraj organa (v enote) lahko razporeja po prosti presoji. Prosilec 

navaja še, da so enote oblikovane kot organizacijski okvir za opravljanje določenih programov obravnave. 

Dobro opredeljeni programi obravnave oskrbovancev predpostavljajo vsakodnevno sodelovanje določenega 

števila delavcev različnih poklicnih profilov. Izvajanje teh programov po mnenju prosilca terja prisotnost tega 

števila (ne konkretnih posameznikov) delavcev v enoti. Ko gre za varuhinje in sestre, obstaja dokument o 

evidenci teh delavcev, ki je osnovni pripomoček vodje enote za dnevno razporejanje na delo (izmene, 

deţurstva, nadomeščanje bolnih itd.). 

 

Organ po prejemu pritoţbe prosilca ni nadomestil izpodbijane odločbe, brez številke z dne 6. 3. 2008, z novo 

odločbo, zato jo je kot dovoljeno, pravočasno in vloţeno s strani upravičene osebe z dopisom št. 3/IJZ/2008-1 z 

dne 3. 6. 2008, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil Pooblaščencu v reševanje. 

 

In camera ogled in nadaljnji postopek 

 

Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in ugotovitve, ali zahtevane informacije javnega značaja obstajajo, je 

Pooblaščenec pri organu dne 16. 7. 2008 opravil in camera ogled na podlagi 11. člena ZInfP.   

 

In camera ogled brez prisotnosti javnosti in strank po teoretičnih izvajanjih pomeni izpeljavo odločanja de novo. 

To pomeni, da Pooblaščenec kot pritoţbeni organ, sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na moţne 

škodljive posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov. Pooblaščenec mora namreč kot pritoţbeni 

organ imeti polna pooblastila za preiskovanje vseh pritoţb, kot tudi to, da od prvostopenjskega organa zahteva 

vse informacije oziroma vse relevantne dokumente na vpogled. Takšno delovanje pa Pooblaščencu nalaga tudi 

spoštovanje načela materialne resnice (8. člen ZUP), ki določa, da je treba v postopku ugotoviti resnično 

dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. 

 

Organ je Pooblaščencu na in camera ogledu pojasnil, da je delo organa dinamično in temu se prilagaja tudi 

kadrovska struktura delavcev, ki se dnevno spreminja glede na potrebe varovancev. Organ zaposli delavca na 

določeno delovno mesto, delo pa opravlja na eni izmed enot. Vodje na kolegiju, ki se izvaja enkrat tedensko, 

pregledajo, kaj se dogaja v organu in nato po potrebi napotijo delavce v druge enote, vendar o tem ne naredijo 

zapisnika. Število kadrov v posamezni enoti se zato spreminja. Organ delavce na delo v drugo enoto napoti 

zgolj ustno, pisnih dokumentov o tem ne izdaja. Organ je v nadaljevanju in camera ogleda pojasnil, da obstaja 

dokument o obračunu ur za posamezne delavce, ki se vodi za celoten organ. Delo v posamezni enoti organizira 

vodja enote, ki naredi popis ur za posameznega delavca vsak dan in ta podatek posreduje v računovodstvo 

organa. Varuhinje tako vpisujejo prisotnost v posamezni enoti v dokument z naslovom »Pregled zaposlitve in 

odsotnosti«, na koncu meseca vodja doma odda ta dokument v računovodstvo. Za medicinske sestre obstaja 

drugačen dokument, ki ga računovodstvu posreduje glavna sestra. Za pedagoške delavce tovrstni dokument v 

računovodstvo posreduje pedagoški vodja. Za ostale kadre (perice, kuharje, …) tovrstne dokumente 

posredujejo v računovodstvo pristojni za določeno področje dela. Pooblaščenec je na in camera ogledu v spis 

vzel fotokopijo dokumenta z naslovom »Pregled zaposlitve in odsotnosti – MD3«. 

 

Glede podatka o številu varovancev je organ na in camera ogledu pojasnil, da v odločbi o usmeritvi Zavoda za 

šolstvo piše le, v kateri program je posamezni varovanec usmerjen, varovanci pa v organu niso razporejeni v 

posamezne kategorije, ki jih prosilec navaja v zahtevi. Zato organ ne razpolaga z dokumenti, iz katerih bi bilo 

moţno razbrati posamezno kategorijo.  

 

Po opravljenem ogledu in camera je organ Pooblaščencu kot prilogo dopisa, št. 3/IJZ/2008-3 z dne 16. 7. 2008, 

posredoval naključno izbrano odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, z izbrisano številko z 

dne 8. 3. 2006, in prečiščeno besedilo Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 

(v nadaljevanju Statut). Organ je kot prilogo dopisa, št. 3/IJZ/2008-4 z dne 12. 9. 2008, posredoval še dodatno 

odločbo o usmeritvi, št. 566-617/99-2 z dne 25. 10. 1999, ki jo je izdal Center za socialno delo Šiška. 

 

Pooblaščenec je pritoţbi prosilca z dne z dne 26. 3. 2008 in z dne 20. 5. 2008  s sklepom številka 021-

62/2008/8 z dne 26. 9. 2008 zdruţil v en postopek, ker so bili izpolnjeni pogoji, ki jih narekuje 130. člen ZUP. O 
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pritoţbah prosilca zoper obe izpodbijani odločbi je tako Pooblaščenec odločil z eno odločbo. Takšno ravnanje 

narekuje tudi načelo ekonomičnosti postopka, ki ga določa 14. člen ZUP. 

 

Dne 4. 11. 2008 je bil narejen uradni zaznamek št. 021-62/2008/15 o pojasnilih Ministrstva za delo, druţino in 

socialne zadeve (v nadaljevanju ministrstvo), iz katerega izhaja, da se cene socialnovarstvenih storitev 

oblikujejo enkrat letno, in sicer v sodelovanju med ministrstvom in organom. Pri tem je organ dolţan posredovati 

podatke o zaposlenih in varovancih za celoten organ in ne po posameznih enotah organa. Oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev je zelo zapleten postopek, pri katerem sta število zaposlenih in število varovancev po 

kategorijah oziroma skupinah le dva izmed mnogih faktorjev, ki tvorijo končno ceno. V nadaljevanju je 

ministrstvo pojasnilo, da strokovni tim znotraj organa oskrbovanca po sprejemu uvrsti v določeno skupino 

znotraj organa (to so kategorije, ki so navedene v obrazcu, ki je priloga Navodil za izvajanje metodologije za 

oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev) na podlagi medicinskih diagnoz, ki jih organu posreduje komisija za 

usmerjanje. 

 

Organ je z dopisom, št. 021-5/2008(2) z dne 12. 11. 2008, Pooblaščencu na podlagi poziva za dostavo 

dokumentov, št. 021-62/2008/16 z dne 6. 11. 2008, posredoval naslednje dokumente: 

- fotokopije evidenc za mesec december 2007 za vse zaposlene v CUDV Draga po posameznih enotah 

oz. sluţbah, pri čemer je navedel, da evidenca po posameznih delovnih mestih ne obstaja; 

- fotokopijo evidenc za meseca december 2007 in januar 2008 za zaposlene v Domu Škofljica, pri čemer 

je organ navedel, da so v evidence vključeni tudi zaposleni, ki zasedajo delovna mesta varuhinje in 

medicinske sestre, vendar pa iz same evidence to ni razvidno, ker gre zgolj za poimenski seznam, 

organ pa ne razpolaga z dokumentom oziroma evidenco v drugačni obliki – po delovnih mestih; 

- letni delovni načrt organa za leto 2008, v katerega je vključen tudi načrt delavcev, ki ga je organ 

posredoval v elektronski obliki; 

- fotokopija priloge k poslovnemu poročilu organa za leto 2007, ki je bilo poslano ministrstvu, in sicer 

»Tabela 3: Število upravičencev v letu 2007«, pri čemer je organ pojasnil, da z drugačnimi dokumenti 

oziroma evidencami ne razpolaga in da za posamezne enote oziroma domove takšne evidence ne 

obstajajo, zato so tudi varovanci Doma Škofljica vključeni v navedeno Tabelo 3; 

- Poročilo organa za leto 2007 v elektronski obliki; 

- fotokopijo naključno izbrane odločbe v zadevi usmerjanja varovanca za leto 2008; 

- fotokopijo naključno izbranega dogovora o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja 

institucionalnega varstva ter o plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov iz leta 2008, 

- fotokopiji tabel, ki jih je organ dne 5. 2. 2008 posredoval ministrstvu kot odgovor na dopis navedenega 

ministrstva, št. 0075-3/2008 z dne 11. 1. 2007, pri čemer je organ poudaril, da sta navedeni tabeli zgolj 

delovno gradivo in da v tabelah navedene cene ne predstavljajo potrjenih cen s strani navedenega 

ministrstva. 

 

Organ je dne 28. 11. 2008, z dopisom št. 021-5/2008 (4), Pooblaščencu posredoval pojasnilo, v katerem je 

uvodoma navedel, da je v zapisniku o ogledu in camera z dne 16. 7. 2008 navedeno, "da je deţurna 

pedagoginja doma MD3 pojasnila, da obstaja dokument z naslovom "Pregled zaposlitve in odsotnosti", kamor 

varuhinje vpisujejo prisotnost v posamezni enoti. Navedeni dokument se nahaja v pisarni deţurne specialne 

pedagoginje, na koncu meseca vodja doma odda ta dokument v računovodstvo." V nadaljevanju je organ 

pojasnil, da je bila navedena formulacija navedena zgolj zaradi direktnega vprašanja Pooblaščenca v zvezi z 

varuhinjami, kar pa ni pomenilo, da se v ta isti dokument ne vpisujejo tudi streţnice in čistilke in iz zapisnika tudi 

ni evidentno videti. Za ostala delovna mesta v okviru doma je v naslednjem odstavku zgoraj navedenega 

zapisnika navedeno, "da za medicinske sestre obstaja drugačen dokument, ki ga računovodstvu javi glavna 

sestra. Za pedagoške delavce tovrstni dokument v računovodstvo posreduje pedagoški vodja. Za ostale kadre 

(perice, kuharji,...) tovrstne dokumente posredujejo v računovodstvo pristojni za določeno področje dela." Organ 

je v nadaljevanju dopisa pojasnil, da imajo posamezne sluţbe in enote svoje obrazce, ki jih zaradi specifičnosti 

področja dela in posameznih delovnih mest prilagodijo svojim potrebam, zaradi česar takšni in podobni 

dokumenti kot je MD3 obstajajo za vse enote, vendar pa so v njih vključena samo nekatera delovna mesta 

(varuhinja, čistilka in streţnica se za posamezno enoto nahajajo na enem seznamu, ki ni ločen po delovnih 

mestih). Tovrstnih dokumentov pa ni za pedagoško sluţbo, zdravstveno sluţbo, fizioterapevte, delovne 

terapevte, psihologe, socialne delavce, finančno računovodsko sluţbo, ... kar izhaja tudi iz ţe iz poslane 

dokumentacije z dne 12. 11. 2008 v zvezi s pozivom za dostavo dokumentov št. 021-62/2008/16, v kateri je pod 
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točko 1 priloţenih 26 dokumentov, ki popisujejo ure za vse zaposlene v organu in so razdeljeni glede na enoto 

ali sluţbo. Organ je dopisu tudi priloţil podobne dokumente kot je MD3 za vse domove na lokaciji organa v 

Dragi za Dom Škofljica, Barje, vendar pa so v njih zgolj podatki (ţe sešteti), ki jih je organ ţe posredovali v 

okviru 26 dokumentov po točko 1 zgoraj navedenega odgovora na poziv. Tabele, ki jih zahteva za javno 

obravnavo - informacijo (tudi MD3), pa po mnenju organa posegajo v podrobnosti ţivljenja posameznega 

zaposlenega, saj je iz njih razvidno tudi to, kdaj je bila konkretna oseba na dopustu, na bolniški, ipd., zaradi 

česar je organ mnenja, da v takšni obliki ne bi smele biti posredovane prosilcu in da tudi za obravnavo pri 

Pooblaščencu popolnoma zadoščajo ţe tabele, ki jih je organ ţe posredoval, saj je iz njih evidentno razvidno 

koliko ur je posamezen delavec opravil ponoči, v izmenskem delu, koliko časa je bil odsoten zaradi dopusta in 

bolniške,... Organ je navedenemu dopisu priloţil tudi seznam delavcev organa po delovnih mestih v obliki 

Microsoft Excelovega dokumenta z naslovom »31.12.2007 delavci.xls«. 

 

Pritoţba je utemeljena. 

 

1. Pojem informacije javnega značaja 

 

Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je opredeljena v drugem odstavku 39. člena Ustave 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Ustava RS). 

Konkretizacijo te pravice predstavlja ZDIJZ, v katerem je urejen postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in 

ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, 

javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb. 

ZDIJZ posega v širok spekter delovanja javnega sektorja, in sicer ne le v delu, ko med zavezance zajema širok 

krog organov javnega sektorja, ki morajo na prvi stopnji slediti določilom zakona, temveč tudi v delu same 

definicije informacije javnega značaja. Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost 

delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije, 

pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da doseţejo čim večjo obveščenost javnosti 

o svojem delu. V prvem in drugem odstavku 5. člen ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop do informacij, ne 

glede na pravni interes. Načelo prostega dostopa pomeni tudi, da so vse informacije vseh zavezancev dostopne 

vsakomur. 

  

Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija 

javnega značaja  informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 

dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, 

op. Pooblaščenca), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz 

navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o 

obstoju informacije javnega značaja, in sicer: 

1. informacija mora  izvirati iz delovnega področja organa, 

2. organ mora z njo razpolagati in 

3. nahajati se mora v neki materializirani obliki. 

 

Po ZDIJZ je torej informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, tista informacija, ki je nastala v zvezi z 

izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa. Organ mora informacijo javnega značaja 

izdelati pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Če je prvi pogoj 

izpolnjen, se lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja 

zavezanega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko, aktivnostjo in odločitvami, ki spadajo v delokrog 

oziroma sfero odgovornosti posameznega organa (prim. doktorska disertacija dr. Urške Prepeluh, Pravica 

dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 149). 

 

Pooblaščenec je v obravnavanem primeru moral ugotoviti, ali gre pri zahtevani informaciji za informacijo 

javnega značaja v smislu ZDIJZ. 

 

Organ je javni socialno varstveni zavod, kot tak ustanovljen s sklepom Vlade RS št. 022-03/93-14/1-8 z dne 27. 

5.1993, na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 131. 

člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, s spremembami in dopolnitvami). 3. člena statuta 

organa določa, da organ kot osnovno dejavnost izvaja dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z 
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zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, ki so z zakonom določene kot javna 

sluţba. Ustanovitelj organa je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. 

Iz navedenega sledi, da je organ pravna oseba javnega prava, ki sodi znotraj kroga organov, ki so skladno s 

prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ zavezanci za dostop do informacij javnega značaja. 

 

Iz navedenega izhaja, da podatki o številu varovancev organa in o številu zaposlenih pri organu nastajajo pri 

izvrševanju javnopravnih nalog organa in zato spadajo v njegovo delovno področje. Ker je Pooblaščenec 

ugotovil, da organ sodi med organe, zavezane po ZDIJZ, zahtevana informacija pa izvira iz njegovega 

delovnega področja, je v nadaljevanju presojal, ali organ z zahtevano informacijo razpolaga, to je, ali se ta 

nahaja pri organu v materializirani obliki. 

 

2. Načelo odprtosti delovanja javnih organov  

 

Prosilec upravičenost do pritoţbe utemeljuje med drugim tudi z navedbo, da gre pri zahtevanih podatkih za 

podatke, ki bi omogočili vpogled v uveljavljanje določb Pravilnika o kadrovskih normativih v organu v preteklem 

in tekočem letu.   

 

Zaradi navedenega Pooblaščenec pojasnjuje, da si morajo organi za uresničevanje namena ZDIJZ, torej 

zagotavljanja javnosti in odprtosti delovanja drţavnih organov ter omogočanja uresničevanja pravic 

posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, prizadevati, da doseţejo čim večjo 

obveščenost javnosti o svojem delu (2. člen ZDIJZ). Delovanje in odločanje javnih oblasti je tako oprto tudi na 

posameznike (drţavljane), ki lahko pridobivajo vse javne informacije o delu javnih oblasti in sodelujejo pri 

sprejemanju njenih odločitev. Načelo odprtosti predstavlja javnost delovanja javnih oblasti, zagotavljanje 

informacij o delu javnih oblasti in pravico do dostopa do dokumentov ali v tem drugem delu tudi transparentnost 

delovanja javnih oblasti. Načelo odprtosti je v pravni red Evropske unije uvedla Amsterdamska pogodba (97/C 

340/01), ki v 1. členu določa, da se odločitve organov EU sprejemajo ''čimbolj odprto in kar v najtesnejši 

povezavi z drţavljani''. Transparentnost dela javnih oblasti pa lahko zagotovi le takšna implementacija zakona, 

ki to pravico tolmači čimbolj široko in ne v škodo drţavljanov. Za obravnavani primer je izhajajoč iz načela 

odprtosti in transparentnosti pomembno omeniti predvsem dve funkciji pravice do informacij javnega značaja – 

demokratično in nadzorno funkcijo. Demokratična funkcija sluţi večji udeleţbi drţavljanov v politiki in izhaja iz 

teorij participativne in deliberativne demokracije, ki poudarjajo, da odprtost delovanja javne oblasti ne more biti 

omejena le na različne oblike parlamentarnega odločanja, temveč mora vključevati tudi različne oblike 

neposrednega sodelovanja drţavljanov pri sprejemanju predpisov in političnih odločitev (več v Komentarju 

Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Senko Pličanič et al., Inštitut za javno upravo pri Pravni 

fakulteti, Ljubljana, 2005, str. 72). Funkcija nadzora pa omogoča drţavljanom nadzor nad delom javne uprave, 

nadzor nad pravilnostjo dela javnih oblasti ter nadzor nad porabo proračunskega denarja, kar preprečuje slabo 

upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo. Ta pravica omogoča splošni nadzor javnosti nad delom javne uprave, 

kamor sodi tudi organ in s tem pospešuje zavedanje odgovornosti vseh, ki upravljajo z javnim denarjem in 

izvajajo pooblastila, ki jim jih je podelila drţava. Javnost lahko le s pomočjo načel, ki jih pozna pravo dostopa do 

javnih informacij, preverja pravilnost odločitev organov ter spoštovanje pravnih in drugih pravil. Zato je delo 

oblastnih organov oziroma drţavne uprave ali uprave lokalne skupnosti bolj učinkovito (razlog nadzora in 

učinkovitejšega delovanja), obenem pa se zaradi komunikacije in tesnejšega razmerja med javnim sektorjem in 

posameznikom krepi tudi zaupanje vanje. 

 

Temeljno načelo ZDIJZ usmerja proces odločanja javnih oblasti k odpiranju za vse, z namenom, da lahko vsi, 

predvsem drţavljani, tvorno sodelujejo pri sprejemanju odločitev in da lahko pridobivajo vse javne informacije o 

delu javnih organov. Zato zgolj dejstvo, da organ ne razpolaga z natančno tisto informacijo, ki jo zahteva 

prosilec, nikakor ne more in ne sme biti razlog za zavrnitev zahteve, če organ razpolaga s podatki, ki bi prosilcu 

omogočali sestavo oziroma izdelavo zahtevane informacije. Organ mora torej prosilcu dati tiste informacije - tj. 

prvine ali osnovne podatke za zahtevane informacije, na podlagi katerih si lahko prosilec sam sestavi, oblikuje 

ali pridobi ţeleno informacijo. Ker se v skladu s četrtim odstavkom 27. člena ZDIJZ postopek s pritoţbo izvaja 

po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, je potrebno zahtevo po opredelitvi informacije javnega 

značaja obravnavati v duhu procesnega načela varstva pravic stranke, podrobneje določenega v 7. členu ZUP. 

Po tej določbi morajo organi pri postopanju in odločanju strankam omogočiti, da čim laţje zavarujejo in 

uveljavijo svoje pravice; pri tem morajo skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic 
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drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali drugim predpisom. V 4. odstavku istega člena 

je določeno še, da mora organ skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih udeleţencev v postopku nista 

v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu. Načela upravnega postopka so tako temeljno razlagalno merilo tudi v 

postopku dostopa do informacij javnega značaja. Po oceni Pooblaščenca je upoštevaje zgoraj navedene 

določbe in načelo odprtosti, kljub temu, da prosilec zahteva določene dokumente, ki kot takšni pri organu ne 

obstajajo, potrebno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja obravnavati široko in prosilcu omogočiti 

dostop do tistih podatkov, s katerimi organ razpolaga in ki predstavljajo podlago za izdelavo dokumentov, ki so 

predmet zahteve prosilca. Pooblaščenec ocenjuje, da je upoštevaje navedena načela zahtevo po statistično 

obdelanih podatkih v tem primeru potrebno obravnavati tako, da zajema tudi podatke, ki statistično obdelavo 

šele omogočajo. Iz tega razloga je bilo potrebno presojati prosto dostopnost statistično neobdelanih, t.i. 

»surovih« podatkov, kot bo podrobneje obrazloţeno v nadaljevanju. 

 

Vsako zahtevo za dostop do informacij javnega značaja je torej potrebno obravnavati v duhu namena zakona, 

da se zagotovi javnost in odprtost delovanja organov ter omogoči uresničevanje pravice posameznikov in 

pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja, zato je dolţnost organov, da pri obravnavanju zahteve 

prosilca slednjemu omogočijo dostop do podatkov, s katerimi razpolagajo tudi, če le ti niso v takšni obliki (na 

primer v obliki tabele), kot jih zahteva prosilec, je pa iz njih mogoče izdelati dokument, ki je predmet zahteve 

prosilca. 

 

Ker je organ v izpodbijani odločbi zatrjeval, da ne vodi evidenc na način, kot jih zahteva prosilec, je 

Pooblaščenec v obravnavanem primeru najprej ugotavljal, ali je izpolnjen t.i. kriterij materializirane oblike. Pri 

tem je Pooblaščenec ugotovil, da obravnavani  pritoţbi prosilca glede na vsebino zahtevanih informacij javnega 

značaja lahko obravnava v dveh sklopih, in sicer kot zahtevo za dostop do podatkov o številu zaposlenih po 

delovnih enotah in kot zahtevo za dostop  do podatkov o številu varovancev organa. 

 

3. 1. Podatki o številu zaposlenih po delovnih enotah 

  

3.1.1. Podatki o številu zaposlenih po delovnih enotah za celoten organ 

 

Po skrbni preučitvi dejanskega stanja Pooblaščenec ugotavlja, da organ ne razpolaga s številom delavcev 
različnih poklicnih profilov po delovnih enotah organa na dan 31. 12. 2007, ki bi bilo v obliki tabelarnega 
pregleda, kakršnega je organ prejšnja leta objavil v letnih poročilih o delu in v letnih delovnih načrtih, kot ta 
podatek zahteva prosilec. O tem se je Pooblaščenec prepričal z vpogledom v  Poročilo organa za leto 2007, v 
katerem so na strani 57 v tabelo razvrščeni delavci glede na delovno mesto in program za celoten organ. 
Pooblaščenec je pregledal tudi Letni delovni načrt organa za leto 2008 in pri tem ugotovil, da so na strani 56 v 
tabelo ravno tako razvrščeni delavci glede na delovno mesto in program za celoten organ, torej ne po 
posameznih enotah. Pooblaščenec je preučil tudi predpise, ki urejajo to področje in pri tem ugotovil, da niti 
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami) niti na njegovi podlagi 
sprejet Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/1995 s 
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) 
ne nalagata organu dolţnosti vodenja podatkov o zaposlenih po posameznih enotah organa, kot to predvideva 
prosilec v svojih zahtevah in pritoţbah. Glede na to, da je število zaposlenih tudi element, ki se upošteva pri 
določanju cen socialno varstvenih storitev, je Pooblaščenec preučil tudi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev) in na njegovi podlagi sprejeta Navodila 
za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006 s 
spremembami in dopolnitvami), vendar tudi ti dokumenti ne predvidevajo dolţnosti organa voditi seznam 
zaposlenih po posameznih enotah organa, temveč zgolj za celoten organ. Pooblaščenec pri tem pojasnjuje, da 
obdelava podatkov o zaposlenih na način, kot ga zahteva prosilec, zgolj na podlagi zahteve prosilca, nikakor ni 
dolţnost organa. Vendar pa Pooblaščenec ugotavlja, da organ razpolaga s t.i. »surovimi«, neobdelanimi 
podatki, ki se nahajajo v evidencah organa in so seveda vezani na konkretne zaposlene, skupaj še z drugimi 
podatki. Na podlagi teh neobdelanih podatkov pa se lahko pridobi del podatkov o številu delavcev tudi po 
enotah, ki jih sicer prosilec zahteva od organa. 
 

Kot predmet obravnavane zahteve za dostop do informacij javnega značaja, ki izpolnjuje vse kriterije za 

informacijo javnega značaja v skladu s prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ, je Pooblaščenec obravnaval fotokopije 

26 evidenc za mesec december 2007 za vse zaposlene v CUDV Draga po posameznih enotah oz. sluţbah, ki 
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jih je organ posredoval Pooblaščencu z dopisom, št. 021-5/2008(2) z dne 12. 11. 2008. Navedene evidence 

vsebujejo popis ur in obsegajo naslednje dokumente, ki se nanašajo na mesec december 2007: 

- evidenca z naslovom »Pedagoški delavci«, ki vsebuje podatke v obsegu 42 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Platana«, ki vsebuje podatke v obsegu 22 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Jelka«, ki vsebuje podatke v obsegu 25 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Češnja«, ki vsebuje podatke v obsegu 18 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Breza«, ki vsebuje podatke v obsegu 16 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Višnja«, ki vsebuje podatke v obsegu 21 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Dom Šiška«, ki vsebuje podatke v obsegu 37 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Obračun ur«, ki vsebuje podatke v obsegu 16 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek strokovne sluţbe-08«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 z zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »VDC Ribnica«, ki vsebuje podatke v obsegu 4 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek finančne sluţbe-09«, ki vsebuje podatke v obsegu 10 zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »Dom Škofljica«, ki vsebuje podatke v obsegu 63 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Splošna.sluţba«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek preskrbovalne sluţbe-10«, ki vsebuje podatke v obsegu 12 

zaporednih številk; 

- evidenca brez naslova, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek pralnice-13«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »DT«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek fizioterapije«, ki vsebuje podatke v obsegu 7 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Oddelek dnevni center Fuţine«, ki vsebuje podatke v obsegu 8 zaporednih 

številk; 

- evidenca z naslovom »DC Novo mesto«, ki vsebuje podatke v obsegu 6 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »VDC«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Grosuplje«, ki vsebuje podatke v obsegu 3 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Barje«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »BE Ribnica«, ki vsebuje podatke v obsegu 9 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Zdravniki«, ki vsebuje podatke v obsegu 2 zaporednih številk; 

- evidenca z naslovom »Zdravniki«, ki vsebuje podatke v obsegu 2 zaporednih številk; 

Navedene evidence imajo enotno strukturo, in sicer vsebujejo podatek o zaporedni in matični številki, imenu in 

priimku, nadurah, efektivnih urah, letnem dopustu, izrednem dopustu, študijskem dopustu, nočnem delu, 

nedeljskem delu, izmenskem delu, delu ob praznikih, porodniški, bolniški, prevozu in znesku.  

 

V pritoţbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil še, da obstajajo pri organu tudi dokumenti, ki jih ročno vodijo 

zaposleni v posameznih enotah (kot na primer dokument z naslovom »Pregled zaposlitve in odsotnosti – 

MD3«). Kot izhaja iz navedb organa in iz vpogleda Pooblaščenca v nekatere izmed teh dokumentov, 

posamezne sluţbe in enote svoje obrazce, zaradi specifičnosti področja dela in posameznih delovnih mest, 

prilagodijo svojim potrebam, zaradi česar takšni in podobni dokumenti obstajajo za vse enote, vendar pa so v 

njih vključena samo nekatera delovna mesta, torej ne zajemajo vseh poklicnih profilov, kar pa je predmet 

zahteve prosilca. Tovrstnih dokumentov namreč ni za pedagoško sluţbo, zdravstveno sluţbo, fizioterapevte, 

delovne terapevte, psihologe, socialne delavce, finančno računovodsko sluţbo, … Pooblaščenec ne vidi 

razumnega razloga, da bi podvomil v te navedbe organa, ker potreba po takšni organizaciji dela izvira iz same 

narave delovnih mest (npr. zdravnik, psiholog, …), ki je takšna, da njihova prisotnosti ni nujna vsak dan na vseh 

enotah organa. Edina vrsta dokumentov, ki torej celovito zajema vse kadre, so evidence, navedene v prejšnjem 

odstavku, ki vsebujejo popis ur za vse zaposlene glede na enoto ali sluţbo. Pooblaščenec zato sledi navedbam 

organa in zaključuje, da ne obstaja dokument v obliki tabele, iz katerega bi bilo razvidno število zaposlenih 

glede na delovno mesto in enoto za leto 2007 in 2008, vendar pa v prejšnjem odstavku navedene evidence vsaj 

delno vsebujejo podatke o zaposlenih, ki večinoma opravljajo delo v posameznih enotah.  

 

Ker navedene evidence ne vsebujejo podatkov o tem, na katerem delovnem mestu so zaposleni posamezniki, 

katerih imena so navedena v evidencah, je Pooblaščenec kot predmet obravnavanih zahtev za dostop do 

informacij javnega značaja obravnaval tudi seznam delavcev organa po delovnih mestih v obliki Microsoft 
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Excelovega dokumenta z naslovom »31.12.2007 delavci.xls«. Ta dokument vsebuje zaporedno številko, 

delovno mesto ter ime in priimek zaposlenega.  

 

Z zdruţitvijo podatkov iz navedenih dokumentov je vsaj za nekatera delovna mesta mogoče ugotoviti število po 
naslednjih delovnih enotah: Platana, Jelka, Češnja, Breza, Višnja, Dom Šiška, VDC Ribnica, Dom Škofljica, 
Oddelek dnevni center Fuţine, DC Novo mesto, VDC, BE Ribnica, BE Barje in BE Grosuplje. Pri tem 
Pooblaščenec opozarja na navedbe organa, da je delo organa dinamično in temu se prilagaja tudi kadrovska 
struktura delavcev, ki se dnevno spreminja glede na potrebe varovancev, iz česar izhaja, da število različnih 
poklicnih profilov, ki jih bo prosilec pridobil z zdruţitvijo podatkov, ne bo pokazalo popolnoma realne slike, 
ampak le njen pribliţek, saj posamezni zaposleni na določenem delovnem mestu lahko delo v obdobju enega 
meseca opravljajo tudi v več enotah, kar je v nekaterih primerih označeno v evidencah. Takšen primer je na 
primer zaposlena, ki je pod zaporedno številko 2 zapisana v  evidenci z naslovom »Višnja«, za katero je v 
stolpcu z naslovom »prevoz« ročno pripisano »2x Ribnica Ţuţemerk – Ribnica«. 
 
3.1.2. Podatki o številu zaposlenih po delovnih enotah za Dom Škofljica 

 
Ker je prosilec zahteval tudi dokumente, iz katerih bo razvidno število varuhinj in število medicinskih sester 

oziroma zdravstvenih tehnikov v domu Škofljica dne 1. 1. 2008, je Pooblaščenec na podlagi dokumentov, ki mu 

jih je posredoval organ, ugotovil, da prosilec lahko pride do zahtevanih podatkov, če zdruţi podatke, ki jih 

vsebuje evidenca za mesec januar 2008 z naslovom »Dom Škofljica«, ki vsebuje podatke v obsegu 63 

zaporednih številk in podatke iz seznama delavcev organa po delovnih mestih v obliki Microsoft Excelovega 

dokumenta z naslovom »31.12.2007 delavci.xls«. Struktura navedene evidence je enaka kot struktura evidenc, 

ki so podrobneje opredeljene v točki 3.1.1. obrazloţitve te odločbe. 

 
3.2. Izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ – varstvo osebnih podatkov 
 
Organ je v zadnjem dopisu, ki ga je posredoval Pooblaščencu, navedel, da v točkah 3.1.1. in 3.1.2. obrazloţitve 
te odločbe navedeni dokumenti posegajo v podrobnosti ţivljenja posameznega zaposlenega, saj je iz njih 
razvidno tudi to, kdaj je bila konkretna oseba na dopustu, na bolniški, ipd., zaradi česar je organ mnenja, da v 
takšni obliki ne bi smele biti posredovane prosilcu. Pooblaščenec je v skladu z načelom materialne resnice (8. 
člen ZUP) preizkusil, ali zahtevane informacije ustrezajo izjemi po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki 
kot izjemo od prosto dostopnih informacij javnega značaja določa osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo 
kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

  
ZDIJZ tako napoti na uporabo Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-
ZUstS in 67/07; ZVOP-1), ki v 1. točki prvega odstavka 6. člena določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, 
ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izraţen. Posameznik pa mora biti določena ali 
določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je oseba določljiva, če se jo lahko 
neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali druţbeno identiteto, pri 
čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko 
časa. Ker razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti 
razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu 
ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako 
določa zakon ali če je za to podana privolitev posameznika. V javnem sektorju mora biti moţnost privolitve 
določena z zakonom. Bistven element pojma osebnega podatka je določenost oziroma določljivost 
posameznika, na katerega se podatek nanaša. 
 

Posameznik, ki je sklenil delovno razmerje pri organu za konkretno določeno delovno mesto, je določljiv ţe na 

podlagi podatka o imenu in priimku osebe, saj je mogoče na podlagi omenjenega podatka, skupaj s podatkom o 

zaposlitvi, osebo identificirati brez velikega napora, brez velikih stroškov in to ne zahteva veliko časa. Pri tem pa 

je treba upoštevati določbo prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, v kateri je navedeno, da se ne glede 

na določbo prvega odstavka (kjer je opredeljenih enajst izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne), 

dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z 

opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega usluţbenca, razen v primerih iz 1. (tajni podatki) in 

5. do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, 

določata drugače. 
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Poglavitni namen sistema javnih usluţbencev, urejen v ZJU, je zagotoviti sistem izbire uradnikov, ki temelji na 

čim bolj objektivnih merilih strokovne usposobljenosti. Ta namen se zagotovi predvsem s postopkom, po 

katerem se prosto delovno mesto zasede. Ob tem je potrebno omeniti 7. člen ZJU, kjer je opredeljeno načelo 

enakopravne dostopnosti, ki pomeni, da ima vsakdo, pod enakimi pogoji, pravico do enakega dostopa do 

delovnih mest v javnem sektorju, in sicer na tak način, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje 

strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu. To načelo se razteza na vsako zasedbo 

prostega delovnega mesta, vsaj glede vidika, da lahko delovno mesto zasede samo tisti, ki je najbolj oziroma 

primerno strokovno usposobljen. S tem načelom se v usluţbensko pravo uvaja konkurenca, profesionalnost, 

učinkovitost in istočasno preprečuje korupcija.  

 
Glede dostopa do osebnih podatkov zaposlenih pri organu, ki so navedeni v evidencah in seznamu zaposlenih 

v točkah 3.1.1. in 3.1.2. obrazloţitve te odločbe, Pooblaščenec pojasnjuje tudi, da v skladu z doktrino 

pričakovane zasebnosti, ki jo je leta 1997 prevzelo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v primerih 

Halford v. Zdruţeno kraljestvo (25. 6. 1997, Reports, 1997-III) in Copland v. Zdruţeno kraljestvo (3. 4. 2007, 

Appl. No. 62617/00), nato pa še Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-25/95, javni usluţbenec ni 

upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, naziva, poloţaja, plače, sluţbenega naslova in tistih 

delov iz uspešne prijave na delovno mesto, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za določeno delovno 

mesto.  

 

Po določbi 1. člena ZJU je javni usluţbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni 

sektor so v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZJU drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 

javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so 

posredni uporabniki drţavnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Oseba, zaposlena v javnem sektorju, 

ima torej bistveno zmanjšano pričakovanje zasebnosti zaradi načela odprtosti, ki terja transparentno delovanje 

organa s ciljem čim večje udeleţbe drţavljanov pri izvajanju oblasti. Na tej teoretični podlagi temelji tudi določba 

tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri so ne glede na varstvo osebnih podatkov prosto dostopni tisti osebni 

podatki, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije oziroma delovnega razmerja javnega usluţbenca.  

 

Upoštevaje navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da v javni sektor sodi tudi organ kot javni zavod, v 

obravnavanem primeru pa se osebni podatki nanašajo na zaposlene pri organu, torej na  javne usluţbence. Iz 

tega izhaja, da je v obravnavanem primeru podana zahteva po dokumentih, ki so povezani z zaposlitvijo javnih 

usluţbencev, kar pomeni, da je potrebno upoštevati zgoraj naveden tretji odstavek 6. člena ZDIJZ. 

  
Pooblaščenec zato zaključuje, da navedeno velja za osebne podatke zaposlenih pri organu, ki so navedeni v 
evidencah in seznamu zaposlenih v točkah 3.1.1. in 3.1.2. obrazloţitve te odločbe. Zato v evidencah ur med 
varovane osebne podatke ne sodijo podatki v stolpcih z naslovi »zap. št.«, »mat. št.«, »priimek in ime«, 
»nadu.«, »efekt. ure«, »nočni dod.«, »nedel. dod.«, »izmen. delo«, »praz. dod.«, »prevoz« in »znesek«, saj  gre 
za osebne podatke osebe, ki je zaposlena pri organu, torej za javnega usluţbenca. Ker so ti podatki prosto 
dostopni ţe na podlagi samega zakona, Pooblaščenec v okviru pritoţbenega postopka zaposlenih glede 
navedenih podatkov ni pozival kot stranskih intervenientov, kot bi to sicer moral na podlagi 44. člena ZUP, ki 
organu nalaga, da mora ves čas med postopkom po uradni dolţnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleţeni 
vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba, kar pomeni, da je v povezavi z načelom 
zaslišanja strank (9. čl. ZUP), v postopek potrebno pritegniti vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne koristi 
bi pri odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti 
udeleţbo v postopku. V nasprotju s podatki, ki so ţe na podlagi zakona prosto dostopni,  pa predstavljajo izjemo 
od prosto dostopnih informacij javnega značaja podatki v stolpcih z naslovi »letni dop.«, »izred. dop.«, »študij. 
dop.«, »porod.« in »bolez.«, ker namreč kaţejo na osebne okoliščine zaposlenih, ki  niso v povezavi z delovnim 
razmerjem javnih usluţbencev in zato predstavljajo varovane osebne podatke in s tem izjemo od prostega 
dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 

V prejšnjih odstavkih navedeni argumenti so podlaga tudi za posredovanje celotnega seznama delavcev organa 
po delovnih mestih v obliki Microsoft Excelovega dokumenta z naslovom »31.12.2007 delavci.xls«, ker so vsi 
osebni podatki v tem dokumentu v povezavi z delovnim razmerjem javnih usluţbencev in skladno s tem ne 
predstavljajo izjeme od  prosto dostopnih informacij javnega značaja. 
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Pooblaščenec zaključuje, da je organ prosilcu na podlagi navedenih določb dolţan posredovati zahtevane 

dokumente, vendar brez varovanih osebnih podatkov in na način, kot bo opisan v nadaljevanju. 

 

3.3. Institut delnega dostopa  

 
Pooblaščenec poudarja, da zgolj sklicevanje organa na dejstvo, da bi posredovanje zahtevanih dokumentov 

pomenilo poseg v podrobnosti ţivljenja posameznega zaposlenega, ker je iz njih razvidno tudi to, kdaj je bila 

konkretna oseba na dopustu ali na bolniški, še ne omogoča zaključka, da ni dovoljen dostop do dokumenta. 

Organ v svojih navedbah ni konkretno opisal niti za kakšne osebne podatke gre niti kje konkretno se nahajajo 

niti ni dokazal, da gre za varovane osebne podatke. Dolţnost organa, da pojasni razloge, zakaj šteje, da 

določeni osebni podatki predstavljajo varovane osebne podatke, izhaja tudi iz sodbe Upravnega sodišča 

Republike Slovenije, številka U 172/2004-11 z dne 21. 4. 2004. 

 

Bistvena dolţnost organa v postopku z zahtevo za dostop do informacij je tudi, da ravna v prid načela 

transparentnosti, in če je le moţno, odloča z vidika delnega dostopa, kar pomeni, da ni dovoljeno zavrniti 

dostopa do celotnega dokumenta, če se lahko varovan osebni (ali kakšen drug) podatek izloči iz dokumenta, ne 

da bi s tem ogrozili njegovo zaupnost. Predvsem pa organ ne sme samo zaradi dejstva, da se v njem nahaja 

varovana izjema, zavrniti dostopa do celotnega dokumenta. 

 
Zahtevani dokumenti, ki so obravnavani v točki 3.2. obrazloţitve te odločbe, vsebujejo mnogo osebnih 

podatkov, med katerimi so tudi takšni, ki niso povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega usluţbenca 

in zato takšni osebni podatki niso prosto dostopni. Glede na ugotovljen obstoj varovanih osebnih podatkov, ki so 

vsebovani v zahtevanih dokumentih, je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali je mogoče uporabiti institut 

delnega dostopa in prosilcu omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov.  

 
Institut delnega dostopa je urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje 

informacije iz 6. člena ZDIJZ (npr. varovane osebne podatke) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 

ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z 

vsebino preostalega dela dokumenta. To v povezavi z načelom odprtosti delovanja javnih organov, ki je 

opredeljen v 2. členu ZDIJZ, pomeni, da je dolţnost organa, da mora institut delnega dostopa uporabiti vedno, 

razen če to po kriterijih 21. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni 

list RS, številka 76/2005; v nadaljevanju Uredba) ne bi bilo izvedljivo oziroma, ko (in če) delno razkritje ne bi 

ogrozilo zaupnosti varovanih informacij. 21. člen Uredbe določa, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje 

informacije iz 6. člena ZDIJZ, se šteje, da jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo 

zaupnost, če jih je mogoče: 

- fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični 

obliki;  

- zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v 

elektronski obliki.  

Ne glede na navedeno se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če je bilo tako izločeno 

informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu. 

 
Pooblaščenec ugotavlja, da je v obravnavanem primeru mogoče uporabiti institut delnega dostopa. Z izbrisom 

vseh varovanih osebnih podatkov se namreč onemogoči, da bi se javnost seznanila s podatkom o obsegu ur, ko 

so bili zaposleni na porodniški ali bolniškem dopustu.  

 
Implementacija delnega dostopa ne predstavlja samo tehničnih problemov ločevanja dostopnih od zavarovanih 

podatkov, ampak tudi vprašanje smiselnosti delnega dostopa. Ţe Sodišče Evropskih skupnosti je odločilo, da 

delnega dostopa ni potrebno odobriti takrat, ko bi ta bil brez smisla, ko bi bili dostopni dokumenti brez posebne 

vrednosti za upravičenca (primer Olli Mattila v. Komisija in Svet EU, številka T-204/99, z dne 12.7.2001, ECR II-

226). Organ se do vidika delnega dostopa ni opredelil niti v izpodbijani odločbi niti v kasnejših navedbah. 

Pooblaščenec je zato kot pritoţbeni organ sam ocenil in presodil dejstva, ki se nanašajo na moţne škodljive 

posledice, ki bi nastale v obravnavanem primeru, če bi bil prosilcu omogočen delni dostop do zahtevanih 

dokumentov ter ugotovil, da takšen način dostopa v obravnavanem primeru ne bi ogrozil varovanih osebnih 
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podatkov, poleg tega pa za prosilca tudi ne bi povzročil popolne izgube vrednosti oziroma smiselnosti dostopa 

do zahtevanih dokumentov. Iz dokumentov, ki so predmet zahteve prosilca, je razvidno, koliko ur je bil delavec 

na delovnem mestu oziroma, koliko v kolikšnem obsegu je bil odsoten. Takšni dokumenti, čeprav delno s 

prikritimi osebnimi podatki, izkazujejo v kolikšni meri je bil zaposleni prisoten na delovnem mestu, kar pomeni, 

da je javnosti skladno z načelom transparentnosti zagotovljeno, da preveri, v kolikšni meri je javni usluţbenec 

opravljal naloge iz delovnega razmerja. Zato delni dostop do obravnavanih dokumentov nedvomno ni brez 

vrednosti oziroma smisla ne za prosilca, ne za javnost.   

 
Po preučitvi celotne zadeve Pooblaščenec, na podlagi pridobljenih dokumentov ter navedb prosilca in organa, 

zaključuje, da sta pritoţbi prosilca v delu, ko se nanašata na število zaposlenih pri organu, utemeljeni in da je 

organ na prvi stopnji napravil napačen sklep glede dejanskega stanja ter posledično napačno uporabil 

materialno pravo. Zato je Pooblaščenec pritoţbama prosilca v tem delu ugodil ter na podlagi prvega odstavka 

252. člena ZUP odločbo organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te odločbe, kot je to določeno v 

1.1., 1.2. in 1.3. točki izreka te odločbe. 

 
Pooblaščenec je po pregledu Letnega delovnega načrta organa za leto 2008 ugotovil, da so na strani 56 v 

tabelo razvrščeni delavci glede na delovno mesto in program za celoten organ, torej ne po posameznih enotah, 

poleg tega pa je ugotovil tudi, da ne obstajajo t.i. »surovi«, neobdelanimi podatki, na podlagi katerih bi se lahko 

pridobili podatki o načrtovanem številu delavcev po posameznih enotah v letu 2008, ki jih sicer prosilec zahteva 

od organa. Zato Pooblaščenec zaključuje, da »kriterij materializirane oblike« v konkretnem primeru ni izpolnjen, 

torej da ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 1. člena v povezavi s prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ, po 

katerem je informacija javnega značaja le tista informacija, s katero organ ţe razpolaga. Pooblaščenec je zato 

na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP ugotovil, da je izrek v izpodbijani odločbi organa, št. 4/2008 z dne 

13. 5. 2007, v tem delu zakonit, zato je pritoţbo prosilca v tem delu zavrnil in v zgornjih odstavkih podal tudi 

razloge za neutemeljenost pritoţbe.   

 
4. Podatki o številu varovancev organa 

 

Glede zahteve prosilca, ki se nanaša na dokumente, ki vsebujejo število varovancev organa, Pooblaščenec 

ugotavlja, da organ razpolaga z dokumentom, ki izpolnjuje kriterije za obstoj informacije javnega značaja, in 

sicer s prilogo k poslovnemu poročilu organa za leto 2007, ki je bilo poslano ministrstvu,  z naslovom »Tabela 3: 

Število upravičencev v letu 2007«. Navedeni dokument se nanaša na celoten organ in vsebuje število 

upravičencev na dan 31. 12. 2007. Upravičenci so razvrščeni po kategorijah motnje, glede na vrsto programa, v 

katerega so usmerjeni, in sicer ločeno za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so 

usmerjene v posebni program vzgoje in izobraţevanja ter za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju in 

za odrasle osebe z več motnjami.  

 

Navedeni dokument ustreza zahtevi prosilca v delu, ki se nanaša na število varovancev po programih oziroma 

storitvah, specificirano glede na starostni status oskrbovanca, glede na stopnjo oziroma kategorijo motnje in 

glede na vključenost v program usposabljanja oziroma storitev VDC. V tej točki obravnavani dokument ne 

vsebuje podatkov o številu varovancev oziroma upravičencev po posameznih enotah organa, vendar pa 

Pooblaščenec v tem delu verjame trditvam organa, iz katerih izhaja, da organ z drugačnimi dokumenti oziroma 

evidencami ne razpolaga in da za posamezne enote oziroma domove takšne evidence ne obstajajo. Takšno 

stališče Pooblaščenca temelji na dejstvu, da je po pregledu področne zakonodaje ugotovil, da obveznost 

organa, da bi vodil podatke o številu varovancev po posamezni enoti organa, specificirano glede na različne 

kategorije, ni določena v nobenem predpisu. Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je urejen z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/2007, v nadaljevanju ZUOPP-UPB1), 

ki v drugem odstavku 24. člena določa sestavine odločbe o usmeritvi, med katerimi sta navedena program 

vzgoje in izobraţevanja, v katerega se otrok usmerja, in navedba vrtca, šole ali zavoda, ni pa kot vsebina 

odločbe o usmeritvi določena navedba vrste motnje upravičenca, ali navedba organizacijske ali delovne enote 

vrtca, šole ali zavoda. Iz vsebine konkretnih odločb o usmeritvi, ki jih je organ posredoval Pooblaščencu, izhaja, 

da niso enotne zgradbe (njihova vsebina se namreč razlikuje glede na obdobje, v katerem je bila odločba 

izdana) in da se podatka o vrsti motnje in o uvrstitvi upravičenca v posamezno delovno ali organizacijsko enoto 

organa ne nahajata v vseh odločbah. Nadalje Pooblaščenec ugotavlja, da tudi Pravilnik o metodologiji za 
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oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ne vsebuje določb, ki bi organ zavezovale, da bi vodil evidenco 

upravičencev po posameznih enotah, poleg tega tudi iz dogovora o trajanju, vrsti, obsegu in načinu 

zagotavljanja institucionalnega varstva ter o plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov, ki je izdan na podlagi 

navedenega pravilnika, ne vsebuje podatka o vrsti motnje upravičenca, vsebuje pa podatek o organizacijski 

enoti ne pa o delovni enoti, v katero je uvrščen upravičenec. Prav tako Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev ne nalaga organu dolţnosti vodenja podatkov o upravičencih po posameznih enotah 

organa. 

 

Po preučitvi celotne zadeve Pooblaščenec zaključuje, da je pritoţba prosilca z dne 20. 5. 2008 utemeljena v 

delu, ko se nanaša na število varovancev po programih oziroma storitvah, specificirano glede na starostni status 

varovanec in glede na stopnjo motnje in da je organ na prvi stopnji napravil napačen sklep glede dejanskega 

stanja ter posledično napačno uporabil materialno pravo. Zato je Pooblaščenec pritoţbi prosilca v tem delu 

ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz 

izreka te odločbe, kot je to določeno v 1. 4. točki izreka te odločbe. 

 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje še, da dokument, iz katerega bi bilo razvidno število 
varovancev po delovnih enotah organa, specificirano glede na različne kategorije, ne obstaja. Ravno tako ne 
obstajajo t.i. »surovi«, neobdelanimi podatki, na podlagi katerih bi se lahko pridobil del podatkov o številu 
varovancev tudi po enotah, ki jih sicer prosilec zahteva od organa. To pomeni, da »kriterij materializirane 
oblike« v konkretnem primeru ni izpolnjen, torej da ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 1. člena v povezavi s 
prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja le tista informacija, s katero organ 
ţe razpolaga. Torej tudi podatki o številu varovancev doma Škofljica, specificirani glede na različne kategorije, 
ne obstajajo. Pooblaščenec je zato na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP ugotovil, sta izreka v izpodbijani 
odločbi organa, št. 4/2008 z dne 13. 5. 2007 in v izpodbijani odločbi, brez številke z dne 6. 3. 2008, v tem delu 
zakonita, zato je pritoţbi prosilca  v tem delu zavrnil in v zgornjih odstavkih podal tudi razloge za neutemeljenost 
pritoţb.   
 

5. Odgovor organa na dopis ministrstva, št. 0075-3/2008 z dne 11. 1. 2007 
 
Glede na to, da prosilec v pritoţbi z dne 20. 5. 2008 zatrjuje, da med številom in strukturo oskrbovancev na eni 
strani in med strukturo in številom delavcev na drugi strani obstaja nekakšna povezava, je Pooblaščenec v 
postopku reševanja pritoţbe ugotavljal tudi, ali obstaja takšen dokument in pri tem ugotovil, da je ta povezava 
vzpostavljena v postopku določanja cen socialnovarstvenih storitev, in da organ razpolaga z dvema tabelama, ki 
ju je v sklopu tega postopka posredoval ministrstvu kot odgovor na dopis, št. 0075-3/2008 z dne 11. 1. 2007. 
Prva tabela z datumom 15. 1. 2008 ima naslov »Zavod 16 ur«, druga tabela z datumom 4. 2. 2008 pa ima 
naslov »Zavod 24 ur«, iz obeh pa je mogoče, ob pogoju poznavanja metodologije izpolnjevanja teh tabel, 
razbrati podatke o številu zaposlenih in številu varovancev glede na različne kategorije za celoten organ. 
 
Upoštevaje navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da navedeni tabeli vsebujeta tudi podatke, ki so predmet zahtev 

prosilca ter da so tudi v tem primeru izpolnjeni pogoji za obstoj informacije javnega značaja. Pri tem 

Pooblaščenec opozarja na navedbe organa, da obravnavani tabeli predstavljata zgolj delovno gradivo in da 

cene, ki so navedene v tabelah, ne predstavljajo cen, potrjenih s strani ministrstva. 

 

Po preučitvi celotne zadeve Pooblaščenec, na podlagi pridobljenih dokumentov ter navedb prosilca in organa, 

zaključuje, da je pritoţba prosilca z dne 20. 5. 2008 tudi v tem delu utemeljena in da je organ na prvi stopnji 

napravil napačen sklep glede dejanskega stanja ter posledično napačno uporabil materialno pravo. Zato je 

Pooblaščenec pritoţbi prosilca v tem delu ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo 

organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te odločbe, kot je to določeno v 1. 5. točki izreka te 

odločbe. 

 

6. Obstoj drugih izjem za dostop do informacij javnega značaja 

 

Pooblaščenec pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolţan preizkusiti odločbo 

v delu, v katerem jo pritoţnik oziroma prosilec izpodbija. Drugi odstavek navedenega člena ZUP določa, da 

organ druge stopnje odločbo preizkusi v mejah pritoţbenih navedb, po uradni dolţnosti pa preizkusi, ali ni prišlo 

v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Zato je 

Pooblaščenec po uradni dolţnosti na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP izvedel preizkus, ali v 
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konkretnem primeru morda, poleg izjeme iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, katere obstoj je ugotovljen 

v točki 3.2. obrazloţitve te odločbe, obstaja katera izmed preostalih moţnih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Z 

natančnim pregledom v predhodnih točkah navedenih dokumentov je Pooblaščenec ugotovil, da v  njih ni 

nobenih drugih izjem od prosto dostopnih informacij. 

 

7. Zaključek 

 
Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritoţbi prosilca delno ugoditi. Organ je 

prosilcu dolţan omogočiti dostop do zahtevanih informacij javnega značaja, in sicer na način, kot je določen v 

izreku te odločbe. Organ je dolţan to izvršiti  v roku 15 (petnajstih) dni od prejema te odločbe.  

 

Drugi odstavek 5. člena ZDIJZ določa, da ima vsak prosilec na podlagi zahteve pravico pridobiti od organa 

informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen 

elektronski zapis. 2. točka drugega odstavka 17. člena ZDIJZ pa določa, da mora prosilec v zahtevi opredeliti, 

na kakšen način se ţeli seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski 

zapis). Iz navedenih pravnih podlag sledi, da je prosilec tisti, ki odloča, v kakšni obliki ţeli prejeti zahtevano 

informacijo, zato mora organ prosilcu posredovati fotokopijo zahtevanih dokumentov oziroma dokumente v 

elektronski obliki, kot izhaja iz zahtev prosilca in je opredeljeno tudi v izreku te odločbe.  

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, pač pa lahko prosilec sproţi upravni spor. Upravni spor se sproţi s 

toţbo, ki se vloţi v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Toţba se lahko 

vloţi pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se toţba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve 

sodišču šteje dan oddaje na pošto. Toţba z morebitnimi prilogami se vloţi v najmanj treh izvodih. Toţbi je treba 

priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 

 

 

Postopek vodila :       Informacijski pooblaščenec:            

Jasna Rupnik, univ. dipl. prav.,           Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 

Raziskovalka Pooblaščenca                pooblaščenka 

 

 

 

 

 


