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Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na 

podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list. RS, št. 113/2005 in 51/2007-

ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v 

nadaljevanju ZDIJZ), 1. in 2. odstavka 251. člena in 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- 

ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G, v nadaljevanju ZUP) o pritožbi L.Š. (v nadaljevanju prosilec), 

zoper odločbo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju organ), št. 01-105/2-14 z dne 12. 3. 2014, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja 

naslednjo 

 

 

O D L O Č B O: 

 

1. Pritožbi se delno ugodi in izpodbijana odločba organa se delno odpravi ter se odloči: 

 

Organ je dolžan prosilcu v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati fotokopijo: 

 

- dokumenta, naslovljenega kot "SEZNAM OPRAVLJENIH IZVEDENSKIH MNENJ NA NK od 1. 9. 2013 

do 31. 1. 2014", 

 

- dokumenta, naslovljenega kot "EVIDENCA SODNO IZVEDENSKIH PREGLEDOV NA KLINIKI ZA 

INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA" na način, da bo v dokumentu prikril imena in 

priimke posameznih pregledovancev, 

 

- dokumenta Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa z dne 25. 10. 2013, ki vsebuje 

soglasje za opravljanje pregleda na dan 28. 10. 2013, 

 

- dokumenta Ortopedske klinike, in sicer elektronsko sporočilo, naslovljeno kot "evidenca", ki ga je I.C. 

poslala 2. junija 2014 ob 7:57 uri, na način, da bo v dokumentu prikril elektronski naslov pošiljateljice ter 

elektronski naslov prejemnice tega elektronskega sporočila, 

 

- dokumenta Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, naslovljenega kot "PREGLEDI:", 

ki ga je organ označil s št. 01-105/45-14, na način, da bo v navedenem dokumentu prikril imena in 

priimke posameznih pregledovancev oziroma pacientov. 

 

2. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne. 

 

3. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Prosilec je dne 13. 2. 2014 po elektronski poti na organ naslovil zahtevo za posredovanje informacij 

javnega značaja. Zahteval je: 

1. posredovanje evidence izdanih dovoljenj za pisanje izvedenskih mnenj s strani Kirurške klinike - KO 

za travmatologijo za asist. mag. S.M., za obdobje september 2013, ko je bil sprejet sklep sveta zavoda 

št. 03-95/13 pa do 31. 1. 2014, ko ta ni bil imenovan s strani UKC Ljubljana, temveč zgolj za zasebne 

namene; 



2. vpogled v obrazce oziroma ustrezne listine (formularje), ki dokazujejo, da izvedenci prijavijo svojo 

izvedensko ekspertizo svojemu predstojniku ter da bodo ekspertizo naredili izven delovnega časa; 

3. vpogled v vse evidence prijavljenih strokovnih ekspertiz od septembra 2013 do 31. 1. 2014, za 

celotne klinike znotraj UKC Ljubljana ter posamezne inštitute, ko ti niso imenovani s strani UKC 

Ljubljana; 

4. informacijo o natančnem številu prijavljenih zdravnikov - specialistov, ki so prijavili svojo ekspertizo 

vodstvu klinike oziroma neposredno svojemu nadrejenemu predstojniku; 

5. seznam zdravnikov posameznih klinik oziroma inštitutov, ki so zaprosili svoje nadrejene za dovoljenje 

za pisanje sodne ekspertize izven delovnega časa; 

6. seznanitev s podpisi predstojnikov, ki dovolijo takšno početje znotraj posameznih klinik oziroma 

inštitutov; 

7. odgovor na vprašanje, ali je vodstvo UKC Ljubljana naredilo kakšen izredni nadzor nad upoštevanjem 

sklepa sveta zavoda (v zvezi z izvedenstvom), torej naključno vzelo pod drobnogled določeno kliniko 

znotraj UKC Ljubljana ter morebitne ugotovitve nadzora ter 

8. da se organ kot javni zavod izjasni, kdo bo znotraj organa preverjal morebitne kršitve, ter ali lahko 

posamezni zdravniki koristijo prostore organa, ko niso imenovani s strani organa ter ali bo organ 

pripravil pravilnik oziroma cenik koriščenja javnega prostora, ki je v lasti Republike Slovenije. 

 

Organ je dne 12. 3. 2014 izdal odločbo št. 01-105/2-14, s katero je zahtevo prosilca v celoti zavrnil. V 

obrazložitvi je povzel vsebino sklepa strokovnega sveta UKC Ljubljana, na katerega se je sm iselno 

skliceval prosilec ter ugotovil, da je prosilec zahteval dokumente, ki jih organ glede na besedilo sklepa 

strokovnega sveta, ni dolžan imeti oziroma pridobiti od zdravnikov. Prosilec zahteva posredovanje 

dokumentacije oziroma vpogled v dokumentacijo v zvezi z izdanimi dovoljenji za pisanje izvedenskih 

mnenj, pri čemer je organ, upoštevajoč besedilo sklepa št. 03-95/13 ugotovil, da se sklep nanaša na 

dokumentacijo v zvezi z opravljanjem pregledov, ki bi jih zdravniki, neposredno imenovani za izvedence 

s strani sodišča, želeli opravljati pri organu in da dokumentov v zvezi z dovoljenji za opravljanje 

izvedenskih mnenj, organ v materializirani obliki nima. Organ je v obrazložitvi navedel tudi, da je kot 

zavezanec po ZDIJZ dolžan omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in ni dolžan ustvariti novega 

dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskave, odgovarjati na vprašanja ali podajati dodatnih 

pojasnil, da bi zadostil zahtevi prosilca. Iz tega razloga je organ zavrnil zahtevo prosilca po dostopu do 

informacij, ali je vodstvo opravilo izreden nadzor nad upoštevanjem sklepa sveta zavoda in do 

informacij, ali bo vodstvo UKC Ljubljana pripravilo pravilnik oziroma cenik koriščenja prostorov. Na 

koncu pa je organ tudi ugotovil, da ne razpolaga z morebitnim dokumentom o izrednem nadzoru nad 

upoštevanjem sklepa sveta zavoda, kot tudi ne z internim pravilnikom oziroma cenikom koriščenja 

prostorov. 

 

Prosilec je dne 31. 3. 2014 podal pritožbo zoper odločbo organa št. 01-105/2-14 z dne 12. 3. 2014 iz 

vseh pritožbenih razlogov, predvsem pa zaradi kršenja in neupoštevanja sklepa Sveta zavoda št. 03-

95/13. V pritožbi prosilec navaja, da se je z zahtevo, ki je bila zavrnjena z izpodbijano odločbo, želel 

prepričati, kako vodstvo organa oziroma inštituti in klinike znotraj organa izvršujejo oziroma realizirajo 

sklep strokovnega sveta št. 03-95/13, ki je bil sprejet na 95. seji strokovnega sveta organa. Prosilec se 

je v svoji zahtevi oprl zgolj in samo na sklep strokovnega sveta št. 03-95/13, na podlagi katerega je 

legitimno in logično sklepal, da je na podlagi predmetnega sklepa vodstvo organa vsem klinikam ter 

inštitutom naročilo, da pripravijo ustrezne evidence za potrebe izvedenskega dela. Prosilec povzema 

obrazložitev izpodbijane odločbe v delu, kjer je organ ugotovil, da evidenc, ki so predmet zahteve ne 

vodi, pri čemer se prosilec v pritožbi sprašuje, ali od meseca septembra 2013, ko je strokovni svet 

zavoda sprejel predmetni sklep, pa do 12. 3. 2014 ni bilo prijavljenega nobenega izvedenskega mnenja. 

Prosilec se tako sprašuje, kakšne evidence je imel v mislih svet zavoda, ko je sprejel 2. točko sklepa št. 

03-95/13, ki jasno in nedvoumno navaja, da je treba voditi evidence prijavljenih izvedenskih mnenj, ko je 

zdravnik imenovan neposredno. Navaja, da od organa nikoli ni zahteval, da naredi kakšne nove 

dokumente, temveč je zgolj podal svoje predloge. Ponavlja, da ne želi diskreditirati vodstva organa, pač 

pa se želi informirati, kako vodstvo organa realizira sklep strokovnega sveta. Na koncu prosilec podaja 

tudi svoje stališče, da je malo verjetno, da od septembra 2013 do dneva vložitve pritožbe ne bi bilo niti 

enega izvedenskega mnenja s strani izvedencev UKC Ljubljana (bodisi neposredno ali posredno), ter 

dodaja, da je zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja vložil tudi na Okrožno sodišče v 

Ljubljani, da sporoči, kateri izvedenci so v tem času opravljali izvedensko delo.  



 

Pritožbo je organ Pooblaščencu, skladno z 245. členom ZUP, odstopil v reševanje z dopisom št. 01-

105/4-14 z dne 3. 4. 2014. 

 

Pritožba je delno utemeljena. 

 

1. Meje preizkusa pritožbe s strani pritožbenega organa 

 

V postopku dostopa do informacij javnega značaja se subsidiarno uporabljajo določbe ZUP (drugi 

odstavek 15. člena ZDIJZ), kar pomeni, da je Pooblaščenec, kot organ druge stopnje, v skladu z 247. 

členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. 

Pooblaščenec prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa 

preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen 

materialni zakon. 

 

Kot izhaja iz vložene pritožbe, prosilec izpodbija odločbo organa v celoti. 

 

2. Pojem in obstoj informacije javnega značaja 

 

Informacija javnega značaja je po določilu prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz 

delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali 

dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim 

organom ali pridobil od drugih oseb. V omenjeni določbi so zapisani trije osnovni kriteriji, ki morajo biti 

kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja: 

1. organ mora z njo razpolagati, 

2. nahajati se mora v neki materializirani obliki, 

3. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa. 

 

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, nahaja pa se lahko tudi v obliki dokumenta, ki ga je organ pridobil od drugih oseb. 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. 

 

3. Organ kot zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja 

 

Za razumevanje prava dostopa do informacij javnega značaja, je osnovnega pomena dejstvo, da se 

lahko informacije javnega značaja zahtevajo zgolj od organov, taksativno naštetih v prvem odstavku 1. 

člena ZDIJZ ter subjektov, ki izpolnjujejo kriterije, ki jih določa 1.a člen ZDIJZ. V 1. členu ZDIJZ je 

navedeno, da gre za postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij 

javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni 

skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Kaj je informacija 

javnega značaja, določa zakon v 1. odstavku 4. člena ZDIJZ, kjer določa, da je to vsaka informacija, ki 

izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, registra, dosjeja, 

evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali 

pridobil od drugih oseb. 

 

Tako iz kroga organov širšega javnega sektorja, ki sodijo med zavezance za dostop do informacij 

javnega značaja, kot tudi iz opredelitve informacije javnega značaja, je mogoče zaključiti, da je 

postopek dostopa do informacij javnega značaja v najširšem pomenu besede namenjen pridobivanju 

informacij, ki so v povezavi z javnopravnim delovanjem, oblastnim delovanjem. Iz tega razloga je bilo v 

obravnavani zadevi najprej treba razjasniti vprašanje, ali je organ zavezanec v skladu s 1. odstavkom 1. 

člena ZDIJZ in ali je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja v celoti ali delno, torej tudi v 

delu, ki je predmet zahteve. 



Organ je skladno s 1. členom Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (dostopen na spletni 

strani organa, na povezavi http://www.kclj.si/index.php?m=2&s=0&id=178&d=0; v nadaljevanju Statut) 

javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija (2. člen Statuta). 3. člen Statuta 

določa, da je UKC Ljubljana pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. V 1. odstavku 7. 

člena Statuta je določeno, da so temeljne dejavnosti organa zdravstvena dejavnost na sekundarni in 

terciarni ravni, izobraževalna in raziskovalna dejavnost. 

 

V teoriji ni sporno, da je javni zdravstveni zavod ena od oblik, s katero se zagotovi izvajanje javne 

službe. Pri izvajanju javne službe gre za izvajanje servisne, storitvene dejavnosti javnega sektorja in ne 

za izvajanje primarne dejavnosti javnega sektorja, ki se kaže v oblastnem, avtoritativnem urejanju 

posameznih upravnih področij. Javne službe lahko izvajajo pravne osebe javnega prava ali zasebnega 

prava. Za vse izvajalce javnih služb pa je značilno, da so lahko zavezani za dostop do informacij 

javnega značaja samo v tistem delu svoje dejavnosti, ki predstavlja izvajanje javne službe, ne pa tudi z 

ostalimi dejavnostmi, ki nimajo povezave z izvajanjem javne službe. Za izvajalce javnih služb je namreč 

značilno, da lahko opravljajo še tržne dejavnosti, v okviru katerih niso zavezani za posredovanje 

informacij javnega značaja, zato, ker v tržni sferi podvrženem delu dejavnosti informacije javnega 

značaja pojmovno ne morejo nastati. Informacije javnega značaja namreč lahko nastajajo samo v tistem 

delu dejavnosti izvajalca javne službe, ki pomeni izvajanje javne službe. Tržna dejavnost, četudi jo 

opravlja subjekt, ki obenem izvaja tudi javno službo, pa je izvzeta iz kroga dejavnosti, ki sodijo v delovno 

področje organa v smislu 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, kakor tudi iz namena ZDIJZ, da zagotavlja nadzor 

nad javnopravnim delovanjem.  

 

V obravnavanem primeru se tako zastavi vprašanje, ali je organ v delu, na katerega se nanašajo 

zahtevane informacije, zavezanec po ZDIJZ oziroma, ali so zahtevane informacije v povezavi z 

opravljanjem javne službe organa kot javnega zdravstvenega zavoda. Pri tem se je najprej treba 

seznaniti s temeljnimi značilnostmi javne službe. 

  

Javna služba pomeni takšno ureditev posameznih dejavnosti, da njihovo izvajanje zagotavlja država. 

Država mora določene dejavnosti zagotavljati kot javno službo zaradi odsotnosti delovanja tržnih 

mehanizmov oziroma, ker bi podvrženost tržnim zakonitostim vodila do hudih motenj v delovanju 

družbe, neenakomerni porazdeljenosti posameznih dobrin oziroma storitev in bi v končni posledici 

privedla do pojavov neenakosti ter socialne, družbene nepravičnosti. Izvajanje zdravstvene dejavnosti 

spada med tipične dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba, saj mora biti zdravstvena varnost med 

posamezniki porazdeljena čim bolj enakomerno. Iz tega razloga v okviru izvajanja zdravstvene 

dejavnosti nastajajo javne storitve, ki se naj ne bi pridobivale izključno preko tržnega sistema. Država 

mora sprejeti odločitev o tem, ali se bo določena dejavnost opravljala v pravnem režimu javne službe. 

Ker je javna služba normativni pojav, se mora namreč vedno določiti s pravnim predpisom oziroma v 

slovenskem pravnem redu z zakonom, ki določi obseg javne službe, temeljne pogoje za dostop do 

javnih dobrin oziroma storitev, način opravljanja dejavnosti, financiranje, pogoje za prenehanje… 

 

Kot je že bilo ugotovljeno, je organ javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Ta v 

skladu z določbo 1. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 s spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljevanju ZZDej) obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob 

uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci 

oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in 

poškodovancev. Organ opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki po 3. odstavku 2. člena 

ZZDej obsega obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost ter terciarni ravni, ki po 4. 

odstavku istega člena ZZDej obsega opravljanje dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih 

oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov. V skladu z 2. odstavkom 3. člena ZZDej javni 

zdravstveni zavodi (poleg nekaterih drugih subjektov) opravljajo zdravstveno dejavnost kot javno 

službo, pod enakimi pogoji. 

 

Povzeta pravna podlaga tako vodi do zaključka, da je osnovna dejavnost organa izvajanje zdravstvene 

dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, ki je zakonsko regulirana kot javna služba, informacije, 

povezane s tem delom dejavnosti organa, pa so javnega značaja in s tem prosto dostopne (kolikor ni 

podana katera od izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ). 



Zahteva prosilca se nanaša na dokumentacijo in evidence, ki naj bi jih organ vodil na podlagi sklepa, ki 

ga je strokovni svet organa sprejel na 95. redni seji v septembru 2013 in se nanaša na pravila, ki veljajo 

v primeru, ko je za izdelavo sodnega izvedenskega mnenja imenovan bodisi organ bodisi v organu 

zaposlen zdravnik neposredno. 

 

Sodno izvedenstvo urejajo posamezni področni zakoni, ki urejajo pravila sodnih postopkov, krovni 

zakon, ki ureja to področje pa je Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljevanju ZS). V skladu s 1. odstavkom 84. člena ZS so sodni izvedenci osebe, 

imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in 

mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je 

pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. Po 86. členu ZS sodne izvedence imenuje minister, 

pristojen za pravosodje, za določeno strokovno področje in podpodročje izvedenskega dela. Naslednji 

člen ZS pa določa pogoje, pod katerimi je določena oseba lahko imenovana za sodnega izvedenca iz 

posameznega strokovnega področja in podpodročja. Isti zakon v nadaljevanju določa tudi postopek 

imenovanja določene osebe za izvedenca s strani ministra za pravosodje, pogoje za njegovo razrešitev 

ter plačilo nagrade ter stroškov za delo izvedencev. Pri tem pa ZS drugače, kot to na primer določa 

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS. št. 51/1998 s spremembami in dopolnitvami; v 

nadaljevanju ZIZ) v 280. členu za službo izvršitelja, ne določa, da sodni izvedenci opravljajo delo v 

okviru javne službe. 

 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da izdelava sodno izvedenskih mnenj ni opredeljena 

kot javna služba (opravljanje sodno izvedenskega dela tudi ni navedeno med dejavnostmi, za katere 

ZZDej določa, da se lahko izvajajo samo kot javna služba), saj če bi se sodno izvedenstvo opravljalo kot 

javna služba, bi moral ZS kot matični zakon, ki ureja delo sodnih izvedencev, to izrecno določiti, 

obenem pa bi moral zakon določiti tudi, kakšen naj bi v tem primeru bil režim javne službe. Ker sodno 

izvedenstvo, za razliko od zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, v pravnem redu RS ni 

regulirano kot javna služba, informacije, ki se nanašajo na ta del dejavnosti javnega zavoda, ne 

nastajajo v zvezi z opravljanjem njegovih javnopravnih nalog in ne zapadejo pod 4. člen ZDIJZ. Vendar 

je takšna jasna razmejitev mogoča le v primeru, kadar je skladno s procesnim i predpisi izdelava 

izvedenskega mnenja zaupana organu kot strokovni inštituciji. 

 

Drugače pa lahko velja glede informacij, ki pri organu zavezancu nastanejo v zvezi z zdravniškimi 

pregledi, ki jih zdravnik, zaposlen pri organu, opravi za potrebe izdelave izvedenskega mnenja, ko je kot 

izvedenec s strani sodišča imenovan neposredno. V teh primerih bo včasih narava sodno izvedenske 

ocene morala temeljiti na predhodnem zdravniškem pregledu posameznika (praviloma bo to ena od 

strank sodnega postopka), pri čemer bo odločilen tudi odgovor na vprašanje, ali bo pregled s strani 

sodišča imenovani zdravnik opravil v prostorih svojega delodajalca. Zdravnik, ki mu sodišče poveri 

izdelavo sodno izvedensko mnenje bo namreč za svoje delo prejel plačilo nagrade ter povračilo 

stroškov (1. odstavek 90. člena ZS), pri čemer bodo prejeta sredstva prihodek sodnega izvedenca, do 

katerega inštitucija, v kateri je zdravnik - sodni izvedenec - zaposlen, ne bo (niti delno) upravičena. To 

posledično pomeni, da delo, ki ga mora zdravnik opraviti za izdelavo izvedenskega mnenja, vključno z 

morebitnim pregledom posameznika, na katerega se mnenje nanaša, ne sme (in tudi ne more) biti 

opravljeno v okviru delovnega časa, ki ga zdravnik opravlja po pogodbi o zaposlitvi pri svojem 

delodajalcu. Navedeno vodi do zaključka, da tako vprašanje (1) ali in na kakšen način organ kot 

delodajalec zagotavlja izpolnjevanje delovnih obveznosti posameznega, pri organu zaposlenega, 

zdravnika, (torej, ali organ zagotavlja, da s strani sodišča imenovani zdravnik izvedensko delo opravi 

izven delovnega časa), kot tudi vprašanje, (2) ali je za potrebe izdelave izvedenskega mnenja zdravnik 

opravil pregled v prostorih organa,(ki predstavljajo premoženje organa, za upravljanje s katerim skladno 

z 2. odstavkom 23. člena Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 

zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center  (Uradni list RS, št. 138/2006; v nadaljevanju Odlok) 

organ odgovarja ustanovitelju, to je Republiki Sloveniji (2. odstavek 1. člena Odloka), predstavljajo 

informacije, ki se nanašajo na delovno področje organa in s tem informacije, do katerih je javnost 

upravičena dostopati. 

 

Bistvena funkcija ZDIJZ je namreč ravno nadzorna funkcija, ki javnosti omogoča, da izvaja nadzor nad 

porabo javnih sredstev in nad izvajanjem javnih funkcij. Za učinkovito izvajanje te funkcije ZDIJZ pa je v 



konkretnem primeru bistvenega pomena, da se javnost seznani, na kakšen način organ upravlja s 

sredstvi in objekti, ki so primarno namenjeni prav izvajanju javne službe, kot tudi na kakšen način organ 

zagotavlja izpolnjevanje delovnih obveznosti svojih zaposlenih, med katere izdelava sodno izvedenskih 

mnenj, v primeru, ko je za izvedenca imenovan zdravnik neposredno, ne sodi. Le na opisan način je 

omogočeno doseganje namena nadzora javnosti, ki naj bi ga institut transparentnosti zasledoval, to pa 

je spodbujanje oziroma zagotavljanje smotrne porabe javnih sredstev in učinkovito izvajanje javnih 

funkcij. 

 

Organ je, zavedajoč se potrebe po normativni ureditvi pravic in dolžnosti zaposlenih zdravnikov, 

imenovanih za sodne izvedence, na 95. seji strokovnega sveta v septembru 2013 sprejel sklep št. 03-

95/13, ki se glasi: 

 

1. V primeru, ko je za sodnega izvedenca imenovan UKCL, strokovni direktor oziroma predstojnik za 

izvedbo dela določi ustreznega specialista. Delo se opravi v okviru delovnega časa. 

2. V primeru, ko je za izvedenca imenovan posamezni zdravnik neposredno, mora o imenovanju 

obvestiti predpostavljenega ter dobiti njegovo pisno privoljenje za čas in mesto pregleda. Po končanem 

pregledu o tem seznani predpostavljenega. O opravljenih sodno izvedenskih pregledih se na oddelkih 

ali ambulantah vodi posebna evidenca. Delo se opravi izven delovnega časa. 

3. Vse preiskave, ki so potrebne za izvedbo dela, so samoplačniške. Naročijo in izvedejo se v UKCL. 

4. Sklep se objavi na intranetu. 

 

Glede na predhodno obrazložitev med informacije javnega značaja vsekakor sodijo dokumenti, ki jih 

organ vodi v zvezi z 2. in 3. točko sklepa št. 03-95/13. 

 

4. Bistvene kršitve postopka ter nepopolno ugotovljeno dejansko stanje  

 

Prosilec je na organ naslovil zahtevo z vsebino, kot jo je Pooblaščenec povzel v začetku obrazložitve te 

odločbe. Drži ugotovitev organa, da je prosilec zahteval informacije, ki se nanašajo na izdelavo 

"izvedenskega mnenja" oziroma "izvedenske ekspertize". Organ je, skladno s sklepom št. 03-95/13, 

dolžan voditi zgolj evidence v zvezi z izvedenskimi pregledi, zato je zahtevo prosilca v celoti zavrnil, 

sklicujoč se na neizpolnitev pogoja o materializirani obliki informacij, saj z dokumentacijo, ki se nanaša 

na dovoljenja predpostavljenih, v zvezi z izvedenskimi mnenji, ne razpolaga. Takšnemu naziranju 

organa ter obravnavanju prosilčeve zahteve, upoštevajoč izključno njegovo gramatikalno formo in ne 

vsebine, Pooblaščenec ne more pritrditi. V zahtevi se je prosilec na več mestih skliceval na sklep 

strokovnega sveta št. 03-95/13. Tako je na primer v 1. točki (oznaka Pooblaščenca v uvodnem delu 

obrazložitve) izrecno povzel številko sklepa, v 7. točki pa je od organa zahteval informacije o 

morebitnem nadzoru nad upoštevanjem sklepa sveta zavoda. Iz sleherne točke zahteve tudi izhaja, da 

prosilec zahteva dokumente, ki bi jih lahko (oziroma moral) organ posedovati v zvezi s pregledi, ki jih 

opravljajo pri organu zaposleni zdravniki, imenovani za sodne izvedence neposredno od sodišča, pri 

tem pa je namesto izraza "pregled" uporabil izraz "mnenje". Tudi obdobje, na katerega se zahteva 

nanaša (obdobje po septembru 2013, ko je bil na 95. seji sprejet sklep strokovnega sveta št. 03-95/13), 

dodatno kaže na to, da se prosilčeva zahteva nedvomno nanaša na dokumente, ki naj bi jih organ imel 

v zvezi s sodno izvedenskimi pregledi. 

 

Pritrditi je sicer stališču organa, da obstaja bistvena razlika med izvedenskim mnenjem, v zvezi s 

katerim, skladno s sklepom št. 03-95/13, pri organu zaposleni zdravnik ni dolžan obveščati svojega 

predpostavljenega, niti ni dolžan pridobiti njegovega dovoljenja za njegovo izdelavo, prav tako pa organ 

o izdelavi sodno izvedenskih mnenj ni dolžan voditi posebne evidence, od na drugi strani, zdravniških 

pregledov, ki jih mora za izvedenca imenovani zdravnik opraviti za potrebe izdelave izvedenskega 

mnenja in v zvezi s katerimi je strokovni svet zavoda sprejel pravila, ki jih je vključil v predmetni sklep. 

Vendar pri tem organ prezre, da gre za prosilca, ki je laik, in kateremu pravno odločilno izrazoslovje ter 

sam postopek izdelave sodno izvedenskega mnenja ni nujno znan ter je terminološko nenatančnost, ki 

izhaja iz zahteve, mogoče pripisati njegovi nevednosti. Takšna situacija terja od organa, ki ga zavezuje 

načelo varstva pravic strank iz 7. člena ZUP, da poskrbi, da nevednost in neukost stranke in drugih 

udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu. S tem, ko je organ prezrl samo 

vsebino zahteve, saj iz same zahteve jasno izhaja, do katerih informacij prosilec želi dostop, je ravnal v 



škodo stranke, s čimer je postopal v nasprotju s 7. členom ZUP, posledično pa je posegel tudi v 

strankino pravico do izjave, saj je njegova zahteva (s takšnim ravnanjem organa) ostala v pretežni meri 

prezrta. Na slednjo kršitev postopka pritožbeni organ pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 247. člena 

ZUP v povezavi s 3. točko 2. odstavka 237. člena ZUP), poleg tega pa Pooblaščenec ugotavlja, da so 

navedene kršitve pravil postopka vodile tudi do nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, na kar je 

pritožnik tudi sam opozoril v pritožbi. 

 

Pooblaščenec je zato na podlagi pooblastil, ki mu jih daje ZUP v 1. odstavku 251. člena, postopek 

dopolnil na način, da je za potrebe ugotovitve, s katerimi informacijami, ki se nanašajo na opravljanje 

sodno izvedenskih pregledov zdravnikov, imenovanih neposredno, organ razpolaga, dne 6. 5. 2014 pri 

organu opravil ogled in camera ter na podlagi ugotovitev na ogledu, ter s strani organa naknadno 

predložene dokumentacije, ugotovil, kot izhaja iz nadaljnje obrazložitve. 

 

Zaradi zagotovitve strankine pravice do izjave je Pooblaščenec zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 

2014, skupaj z naknadno priloženimi dopisi organa, dne 10. 6. 2014 ter 7. 7. 2014 prosilcu vročil v 

izjavo. Prosilec je dne 30. 6. 2014 vložil odgovor, v katerem se je opredelil do pojasnil organa, iz katerih 

je izhajalo, da organ evidenc v zvezi z izvedenskimi mnenji ne vodi. Posebej je zahteval pridobitev 

odgovorov, ali hranijo kakršnekoli evidence ter predložitev teh evidenc od: (1) dveh zdravnikov, ki naj bi 

glede na odgovor kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo vodila lastne evidence o 

opravljenih zdravniških pregledih ter (2) dr. G., saj iz odgovora kliničnega oddelka za kirurgijo srca in 

ožilja izhaja, da to dejstvo ni bilo preverjeno. V zvezi z ostalimi pripombami prosilca iz vloge z dne 26. 6. 

2014 Pooblaščenec ugotavlja, da niso utemeljene, saj bodisi presegajo vsebino same zahteve 

(vprašanje, koliko je sodno zapriseženih izvedencev na posameznih oddelkih ni bilo predmet zahteve), 

bodisi je organ na zahtevo Pooblaščenca že posredoval odgovor, oziroma je bil (ne)obstoj dokumentov, 

ki so predmet zahteve, ugotovljen v zapisniku o ogledu in camera, opravljenem 6. 5. 2014. Iz zapisnika 

o ogledu z dne 6. 5. 2014 namreč izhaja, da inštitut za nuklearno medicino, ORL klinika in 

dermatovenerološka klinika z dokumenti, ki so predmet zahteve, ne razpolagajo v materializirani obliki. 

Dokumentacija, s katero razpolaga v materializirani obliki inštitut za medicino dela športa in prometa in 

je predmet zahteve prosilca, pa je bila Pooblaščencu posredovana z dopisom organa z dne 16. 5. 2014. 

 

5. Obstoj dokumentov v materializirani obliki  

 

5.1. O obstoju izdanih dovoljenj za pisanje izvedenskih mnenj s strani kirurške klinike – klinični 

oddelek za travmatologijo za asist. mag. S.M. za obdobje september 2013 do 31. 1. 2014 (1. 

točka zahteve) 

 

Ob ogledu in camera je organ Pooblaščencu pojasnil, da bi dovoljenje oziroma soglasje za opravljanje 

sodno izvedenskih pregledov dr. S.M. izdal dr. M.C., ki je predstojnik Kliničnega oddelka za 

travmatologijo, pri čemer je organ na podlagi naknadnih poizvedb pri navedenem predstojniku pojasnil, 

da se do sredine marca 2014 na kliničnem oddelku za travmatologijo ni vodila posebna evidenca dela 

sodnih izvedencev, dr. M. pa od septembra 2013 do marca 2014 tudi ni zaprosil za soglasje za 

opravljanje zdravniških pregledov pri organu in mu zato soglasje tudi ni bilo izdano. 

 

Ker organ z informacijami, ki so predmet 1. točke zahteve prosilca, ne razpolaga v materializirani obliki, 

je bila zahteva v tem delu pravilno zavrnjena. 

 

5.2. O obstoju obrazcev, s katerimi bi izvedenci svojega predpostavljenega obvestili imenovanju 

ter zaprosili za pregled pri organu (2. točke zahteve). 

 

Organ je Pooblaščencu na ogledu in camera pojasnil, da pri organu ne obstaja pravilnik ali interni akt, ki 

bi določal obliko obrazca oziroma način, na katerega mora zdravnik obvestiti predpostavljenega o tem, 

da je imenovan za izvedenca. Nadrejenega zdravnik obvesti bodisi ustno ali pisno, s strani vodstva 

izdelanega obrazca pa organ nima. 

 

Ker sklep št. 03-95/13 ne predvideva, da bi moral za izvedenca imenovani zdravnik predpostavljenega o 

namenu opravljanja pregleda za potrebe izdelave izvedenskega mnenja obvestiti pisno (sklep govori 



zgolj o tem, da ga mora zdravnik predpostavljenega obvestiti, ne pa tudi, na kakšen način), 

Pooblaščenec nima razloga za dvom, da posebnega obrazca za te namene organ ni izdelal. 

 

5.3. O obstoju informacij, ki se nanašajo na prijavo nameravanih sodno izvedenskih pregledov 

ter izdanih dovoljenjih (komu so bila izdana in kdo jih je izdal) za sodno izvedenske 

preglede za čas od septembra 2013 do 31. 1. 2014 ter za celotne klinike znotraj UKC 

Ljubljana ter posamezne inštitute (3., 4., 5., 6. točka zahteve) 

 

Skladno z 2. točko sklepa strokovnega sveta organa št. 03-95/13 mora zdravnik, ki je za izvedenca 

imenovan neposredno, obvestiti predpostavljenega. Organ je Pooblaščencu, kot izhaja iz zapisnika z 

dne 6. 5. 2014, na vprašanje, kdo naj bi bili predpostavljeni, ki jih morajo zdravniki obveščati o 

imenovanju za sodne izvedence, pojasnil, da so to praviloma predstojniki, ki so hkrati tudi neposredno 

nadrejeni posameznim zdravnikom. Na podlagi seznama temeljnih strokovno poslovno organizacijskih 

enot organa, ki ga ima organ objavljenega na svoji spletni strani, na naslovu  

http://www.kclj.si/index.php?o=1&m=0&s=0&odd=0, je zato Pooblaščenec v postopku organ pozval, da 

opravi poizvedbe pri vseh predstojnikih notranjih organizacijskih enot o obstoju dokumentacije, ki se 

nanaša na opravljanje sodno izvedenskih pregledov posameznih zdravnikov in ki bi jo organi morali, 

skladno s sklepom strokovnega sveta UKC št. 03-95/13, voditi. 

 

Na podlagi ugotovitev na ogledu in camera z dne 6. 5. 2014 ter naknadno pridobljenih pojasnil organa, 

ki so bila na podlagi 9. člena ZUP, skupaj z zapisnikom št. 090-71/2014/5 z dne 6. 5. 2014, vročena 

prosilcu v izjavo, Pooblaščenec ugotavlja, da z izjemo nevrološke klinike, klinike za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja, kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, ortopedske klinike ter 

kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, nobena od klinik, kliničnih oddelkov oziroma 

inštitutov, nima dokumentov v materializirani obliki, ki bi se nanašali na opravljanje pregledov za potrebe 

izdelave sodno izvedenskih mnenj s strani sodišča neposredno imenovanih zdravnikov, v obdobju od 1. 

9. 2013 do 31. 1. 2014. 

 

Klinični oddelek za endokrinologijo diabetes in bolezni presnove, ki deluje v okviru interne klinike, z 

dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj ne vodi pisne evidence o sodno izvedenskih 

pregledih, kot tudi ne evidence o izdanih soglasjih za čas in mesto pregleda (priloga dopisu organa z 

dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za gastroenterologijo, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z dokumenti v 

materializirani obliki, saj ni vodil pisnih evidenc o izvedenskih mnenjih in pisnih soglasjih nadrejenega za 

čas in mesto pregleda (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za kardiologijo, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z dokumenti v 

materializirani obliki, niti ne s podatkom o številu pregledov, ki so jih opravili zdravniki za potrebe 

sodnega izvedenstva (zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za hematologijo, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga za dokumenti v 

materializirani obliki, saj tam zaposleni zdravniki v zadnjih dveh letih niso izdelali izvedenskih mnenj 

(priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za hipertenzijo, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z dokumenti v 

materializirani obliki, saj ne vodijo evidence o dovoljenjih za pisanje izvedenskih mnenj, niti nimajo 

evidence o opravljenih izvedenskih pregledih za potrebe izdelave izvedenskih mnenj (zapisnik o ogledu 

in camera z dne 6. 5. 2014 ter dopis organa z dne 16. 5. 2014 s prilogami). 

 

Klinični oddelek za intenzivno in interno medicino, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z 

dokumenti v materializirani obliki, saj tam zaposleni zdravniki ne izdelujejo izvedenskih mnenj in ne 

opravljajo pregledov za ta namen (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 



Na kliničnem oddelku za nefrologijo, ki deluje v okviru interne klinike, sicer vodijo evidenco izvedenskih 

pregledov, vendar dokumenta v materializirani obliki nimajo, saj v predmetnem obdobju ni bil opravljen 

noben pregled za potrebe izdelave izvedenskih mnenj (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z 

dokumenti v materializirani obliki, saj evidence o izvedenskih pregledih ne vodijo (priloga dopisu organa 

z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za revmatologijo, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z dokumentom v 

materializirani obliki, saj o izvedenskih mnenjih, ki jih je opravil dr. M.T., niso vodili pisnih evidenc, prav 

tako pa ne vodijo evidenc o sodno izvedenskih pregledih (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični oddelek za žilne bolezni, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga z dokumentom v 

materializirani obliki, saj v predmetnem obdobju ni bilo nobenega primera, ki bi bil zdravnik imenovan za 

sodnega izvedenca neposredno (zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Center za geriatrično medicino, ki deluje v okviru interne klinike, je pojasnil, da zdravniki na tem oddelku 

ne izdelujejo izvedenskih mnenj in zato z dokumentacijo, ki je predmet zahteve, ne razpolagajo 

(zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Center za zastrupitve, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolaga za dokumenti v materializirani 

obliki, saj ne vodi evidence zdravniških pregledov za potrebe izdelave izvedenskih mnenj, tam zaposleni 

zdravniki pa v citiranem obdobju tudi niso opravili nobenega izvedenskega pregleda (priloga dopisu 

organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Na internistični prvi pomoči, ki deluje v okviru interne klinike, ne razpolagajo z dokumenti v 

materializirani obliki, saj tam zaposleni zdravniki ne izdelujejo izvedenskih mnenj in tudi ne opravljajo 

zdravniških pregledov za te namene (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Na podlagi opravljenih poizvedb na posameznih kliničnih oddelkih kirurške klinike (klinični oddelek za 

abdominalno kirurgijo, klinični oddelek za travmatologijo, klinični oddelek za torakalno kirurgijo, klinični 

oddelek za otroško kirurgijo, klinični oddelek za plastično rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, 

klinični oddelek za anasteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, klinični oddelek za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo, klinični oddelek za urologijo, klinični oddelek za nevrokirurgijo, klinični 

oddelek za kirurške okužbe, klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja), je iz odgovora strokovnega 

direktorja kirurške klinike (priloga dopisu organa z dne 16. 5. 2014) razvidno, da tudi posamezni klinični 

oddelki znotraj kirurške klinike z dokumenti, ki so predmet zahteve, ne razpolagajo v materializirani 

obliki, saj posebnih evidenc v predmetnem obdobju niso vodili. Edina izjema je klinični oddelek za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo, ki je na podlagi ponovnega poziva Pooblaščenca z dne 1. 7. 2014, 

Pooblaščencu posredoval seznam pregledov, ki so bili opravljeni za namene izdelave sodnoizvednskih 

mnenj (o tem več v nadaljevanju). Iz pojasnila predstojnika kirurške klinike (priloga dopisu organa z dne 

16. 5. 2014) izhaja, da so bili na kliničnem oddelku za travmatologijo izvedenski pregledi sicer 

prijavljeni, ni pa se o tem vodila nobena posebna evidenca. Na podlagi odgovora kliničnega oddelka za 

kirurgijo srca in ožilja z dne 6. 5. 2014, na tem oddelku evidence o opravljenih sodno izvedenskih 

pregledih ne vodijo, pri čemer se je organ zavezal preveriti navedeno dejstvo še pri dr. G.. Na podlagi 

ponovnega poziva Pooblaščenca z dne 1. 7. 2014 je organ Pooblaščencu, z dopisom z dne 4. 7. 2014, 

posredoval odgovor, iz katerega izhaja, da tudi dr. G. v obdobju od septembra 2013 do konca januarja 

2014 ni opravljal zdravniških pregledov za potrebe izdelave izvedenskih mnenj in o tem tudi ne vodi 

nobene evidence. Iz navedenega tako izhaja, da organ z dokumenti v materializirani obliki, ki bi se 

nanašali na zdravniške preglede, ki jih za potrebe izdelave sodno izvedenskih mnenj opravljajo 

neposredno od sodišča imenovani zdravniki kirurške klinike, razen na kliničnem oddelku za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo, ne razpolaga. 

 

Oddelek za urgentno medicino z dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj tam zaposleni 

zdravniki ne opravljajo sodno izvedenskih pregledov in mnenj (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 



Na dermatovenerološki kliniki z dokumentacijo ne razpolagajo, saj nobeden izmed zdravnikov v 

predmetnem obdobju ni izdeloval izvedenskega mnenja (zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Ginekološka klinika z dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj doslej niso vodili evidence 

pregledov za izdelavo izvedenskih mnenj, kar pa nameravajo storiti (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 

2014). 

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo ne razpolaga z dokumentom v materializirani obliki, saj med 

zaposlenimi zdravniki ni sodnih izvedencev (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični inštitut za kemijo in klinično biokemijo z dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj pri 

njih zaposleni zdravniki ne opravljajo pregledov za potrebe izdelave izvedenskih mnenj (priloga dopisu 

organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Klinični inštitut za radiologijo ne razpolaga z dokumenti v materializirani obliki, saj v obravnavanem 

obdobju ni bilo nobenega izvedenskega pregleda (zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Klinika za nuklearno medicino z dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj evidence o sodno 

izvedenskih pregledih ne vodi (zapisnik o ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Negovalni oddelek ne razpolaga z dokumentom v materializirani obliki, saj tam zaposleni zdravniki ne 

izdajajo sodno izvedenskih mnenj in za te potrebe tudi ne opravljajo pregledov (priloga dopisu organa z 

dne 30. 5. 2014). 

 

Očesna klinika z dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga, saj ne vodi evidence o opravljenih 

zdravstvenih pregledih za potrebe izdelave izvedenskih mnenj (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 

2014). 

 

ORL klinika z dokumenti ne razpolaga, saj ne vodi evidence o delu sodnih izvedencev (zapisnik o 

ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

Pediatrična klinika ne razpolaga z dokumentom v materializirani obliki, saj v predmetnem obdobju niso 

opravljali izvedenskih mnenj (priloga dopisu organa z dne 30. 5. 2014). 

 

Na stomatološki kliniki so pojasnili, da v predmetnem obdobju ni bil imenovan noben od tam zaposlenih 

zdravnikov za sodnega izvedenca, zato z dokumenti v materializirani obliki ne razpolagajo (zapisnik o 

ogledu in camera z dne 6. 5. 2014). 

 

5.3.1. O dokumentaciji, ki se nanaša na opravljanje pregledov za potrebe sodnega izvedenstva s 

strani sodišča neposredno imenovanih zdravnikov, s katero organ razpolaga. 

 

5.3.1.1. Nevrološka klinika 

 

Kot je bilo ugotovljeno na ogledu in camera ima nevrološka klinika seznam opravljenih pregledov, ki so 

bili opravljeni za potrebe izdelave izvedenskih mnenj in se nanašajo na predmetno obdobje. Organ je 

Pooblaščencu predložil seznam, za katerega Pooblaščenec ugotavlja, da vsebuje podatke o zdravniku, 

ki je opravljal pregled (ime in priimek), označbo zadeve z navedbo inicialk pregledane osebe, navedbo 

naročnika (sodišča, ki je odredilo izdelavo izvedenskega mnenja), datum pregleda ter lokacijo pregleda. 

 

Ob pregledu dokumenta Pooblaščenec ugotavlja, da razen osebnih podatkov, to je imena in priimka 

zdravnika, ki je opravljal pregled, na seznamih ni drugih informacij, ki bi predstavljale izjemo po 1. 

odstavku 6. člena ZDIJZ.  

 

Ime in priimek zdravnika, ki je opravljal preglede, na katere se nanaša zahteva, sicer predstavlja 

varovan osebni podatek, ki se skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 

št. 86/20014 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) lahko obdeluje, če obdelavo 



osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih 

osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Zakonsko podlago za razkritje osebnih 

podatkov javnih uslužbencev, in sicer tistih osebnih podatkov, ki se nanašajo na njihovo delovno 

razmerje, predstavlja 3. odstavek 6. člena ZDIJZ. Ta namreč določa, da se ne glede na določbe 1. 

odstavka 6. člena (v 3. točki 1. odstavka 6. člena ZDIJZ so kot izjema od prostega dostopa določeni 

varovani osebni podatki) dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke, povezane z 

opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. 

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

določata drugače. Upoštevajoč 3. odstavek 6. člena ZDIJZ Pooblaščenec tako ugotavlja, da ime in 

priimek zdravnika, ki je javni uslužbenec, predstavlja podatek, ki je neposredno povezan z opravljanjem 

dela javnega uslužbenca in je zato pravna podlaga za njegovo razkritje podana v 3. odstavku 6. člena 

ZDIJZ.  

 

V seznamu navedeni zdravnik je javni uslužbenec, saj je kot zdravnik zaposlen pri organu, zato 

Pooblaščenec ugotavlja, da mora organ prosilcu posredovati dokument, naslovljen kot "SEZNAM 

OPRAVLJENIH IZVEDENSKIH MNENJ NA NK od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014", ki je označen kot priloga 

1 zapisnika o ogledu z dne 6. 5. 2014, ne da bi (ob uporabi 7. člena ZDIJZ) prekril osebne podatke 

zdravnika, ki so v njem navedeni. 

 

Pooblaščenec je ugotovil, da organ z dokumenti, ki se nanašajo na izdajo soglasij za mesto in čas 

pregledov na nevrološki kliniki, ne razpolaga. Organ je pri tem pojasnil, da je zdravnik, ki je opravljal 

preglede za potrebe izdelave izvedenskih mnenj, hkrati tudi strokovni direktor nevrološke klinike, zato 

soglasja nadrejenega za čas in mesto izvedenskih pregledov, na tej kliniki nimajo (priloga dopisa organa 

z dne 16. 5. 2014). 

 

5.3.1.2. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 

 

Poleg nevrološke klinike evidenco o opravljenih pregledih od septembra 2013 vodi tudi klinika za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja. Z dopisom z dne 16. 5. 2014 je organ Pooblaščencu predložil 

dokument, naslovljen kot "EVIDENCA SODNO IZVEDENSKIH PREGLEDOV NA KLINIKI ZA 

INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA", v kateri je navedena številka spisa, pregledovanec,  

datum pregleda, ura pregleda ter zdravnik, ki je pregled opravil. 

 

Ob pregledu dokumenta Pooblaščenec ugotavlja, da razen osebnih podatkov pregledovanca ter 

zdravnika, ki je opravljal pregled, na seznamu ni drugih informacij, ki bi predstavljale izjemo po 1. 

odstavku 6. člena ZDIJZ. Pooblaščenec ugotavlja, da so podatki o pregledovancu varovani osebni 

podatki, ki glede na 3. točko 1. odstavka 6. člena ZDIJZ predstavljajo izjemo od prostega dostopa do 

informacij javnega značaja. Gre namreč za osebne podatke o osebi, ki je bila subjekt pregleda, teh 

podatkov pa tudi ni mogoče uvrstiti med podatke, ki bi bili dostopni na podlagi 3. odstavka 6. člena 

ZDIJZ.  

 

Drugače, kot to velja za osebne podatke pregledovanca, osebni podatki zdravnika - javnega 

uslužbenca, ki je opravljal pregled, iz enakih razlogov, kot so navedeni v prejšnji (5.3.1.1.) točki 

obrazložitve, ne sodijo med izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja. 

 

Če dokument ali le njegov del vsebuje osebne podatke in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 

ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani 

prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta (7. člena ZDIJZ – v teoriji t. i. institut delnega dostopa). 

Skladno s citirano zakonsko določbo bo tako organ moral prosilcu posredovati dokument, naslovljen kot 

"EVIDENCA SODNO IZVEDENSKIH PREGLEDOV NA KLINIKI ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN 

VROČINSKA STANJA" na način, da bo v dokumentu prikril imena in priimke posameznih 

pregledovancev. 

 

Na tem mestu Pooblaščenec še dodaja, da je v zvezi z evidenco, ki jo o opravljenih zdravniških 

pregledih vodi klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, predstojnik klinike pojasnil, da je 

mogoče, da evidenca ni popolna. 



 

5.3.1.3. Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

 

Z dopisom z dne 16. 5. 2014 je organ Pooblaščencu predložil dokument, ki se nanaša na zaprosilo 

zdravnice A. F. za opravljanje zdravniškega pregleda, in sicer dne 28. 10. 2013 po 16. uri in na katerem 

je podpis in odobritev predstojnice dr. M.D.F..  

 

Ob pregledu dokumenta Pooblaščenec ugotavlja, da razen osebnih podatkov zdravnice, ki je zaprosila 

za opravljanje pregleda ter zdravnice, ki je pregled odobrila, ni drugih informacij, ki bi predstavljale 

izjemo po 1. odstavku 6. člena ZDIJZ. Ker sta obe zdravnici hkrati tudi javni uslužbenki, se skladno s 3. 

odstavkom 6. člena v 3. točki 1. odstavka 6. člena določene izjeme na podatke o njunih imenih in 

priimkih, ne nanašajo (glej obrazložitev iz točke 5.3.1.1.). 

 

Ob navedenem Pooblaščenec tako zaključuje, da je organ dolžan prosilcu posredovati dokument z dne 

25. 10. 2013, ki vsebuje soglasje za opravljanje pregleda na dan 28. 10. 2013. 

 

5.3.1.4. Ortopedska klinika 

 

Iz dokumentacije, ki jo je organ Pooblaščencu predložil z dopisom z dne 30. 5. 2014, izhaja, da 

ortopedska klinika razpolaga le s pisno evidenco o opravljenih izvedenskih pregledih v predmetnem 

obdobju za prof. dr. V. A., pisne evidence o opravljenih pregledih drugih zaposlenih ter soglasjih 

nadrejenih za čas in mesto pregleda ortopedska klinika nima; v bodoče bodo vodili pisno evidenco. 

Navedeno izhaja iz elektronskega sporočila, naslovljenega kot "evidenca", ki je bilo posredovano pravni 

službi organa dne, 2. 6. 2014 ob 7:57 uri. 

 

Ob pregledu dokumenta, ki ga je preko pravne službe organa Pooblaščencu posredoval prof. dr. V.A., in 

ki vsebuje informacije javnega značaja, Pooblaščenec ugotavlja, da vsebuje nekatere osebne podatke 

javnih uslužbencev, in sicer imena in priimke ter elektronske naslove javnih uslužbenk, preko katerih je 

potekala korespondenca znotraj organa ter ime in priimek ter akademski naziv zdravnika, ki je opravljal 

zdravniške preglede, na katere se nanaša zahteva prosilca. Imena in priimki javnih uslužbencev, kot 

tudi akademski naziv zdravnika, kot javnega uslužbenca, sicer sodijo v kategorijo varovanih osebnih 

podatkov, vendar gre za podatke, za katerih obdelavo oziroma razkritje obstaja zakonska pravna 

podlaga v 3. odstavku 6. člena ZDIJZ, saj gre za podatke, ki se nanašajo na delovno razmerje javnih 

uslužbencev in zato podlago za njihovo razkritje predstavlja 3. odstavek 6. člena ZDIJZ (glej 

obrazložitev točke 5.3.1.1.). 

 

Drugače pa velja glede elektronskega naslova javne uslužbenke, ki je poslala elektronsko sporočilo ter 

elektronskega naslova javne uslužbenke, ki je elektronsko sporočilo prejela. Čeprav gre za elektronske 

naslove javnih uslužbencev, v obravnavnem primeru Pooblaščenec ocenjuje, da gre za varovane 

osebne podatke, ki z »izjemo od izjem« iz 3. odstavka 6. člena ZDIJZ niso zajeti, saj gre za elektronske 

naslove, ki so bili očitno uporabljeni za interno korespondenco med posameznimi oddelki oziroma 

klinikami v organu. O javnosti elektronskih naslov je Pooblaščenec že odločal. Tako npr. v odločbi, št. 

090-179/2010/4 z dne 1. 12. 2010, odločbi, št. 090-59/2009 z dne 13. 07. 2009, odločbi št. 090-

252/2013/11 z dne 17. 6. 2014 Pooblaščenec ugotavlja, da gre v primerih elektronskih naslovov 

zaposlenih za varovane osebne podatke, ki niso v neposredni zvezi z izvajanjem nalog iz delovnega 

razmerja javnega uslužbenca oz. v zvezi z opravljanjem javne funkcije. Upoštevaje navedeno imajo 

zaposleni v tem delu pravico do zasebnosti in posledično do tega, da njihovi elektronski naslovi in 

telefonske številke niso posredovani javnosti. Z vidika namena ZDIJZ je bistveno, da je javnosti 

omogočen način, da lahko stopi v stik z javnimi uslužbenci. To pa je izpolnjeno, kolikor so javnosti npr. 

na razpolago preko telefonske centrale organa oz. preko telefonskih številk in elektronskih naslovov, ki 

so javno dostopni na spletu, ipd. Za potrebe uresničevanja delovnega razmerja organ, kot delodajalec, 

o zaposlenih zbira in obdeluje številne osebne podatke, vendar pa se zaposleni s tem, ko sklenejo 

pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju, ne odpovedo v celoti zasebnosti na delovnem mestu, v krog 

katere sodijo tudi njihov elektronski naslov in telefonske številke. Iz tega razloga je organ, ob 

posredovanju zahtevanih dokumentov, dolžan prekriti elektronske naslove posameznikov.  

 



Glede na navedeno, mora organ dokument, in sicer elektronsko sporočilo, naslovljeno kot "evidenca", ki 

ga je I.C. poslala 2. junija 2014 ob 7:57 uri, prosilcu posredovati na način, da bo v navedenem 

dokumentu prikril elektronski naslov pošiljateljice ter elektronski naslov prejemnice tega elektronskega 

sporočila. 

 

5.3.1.5. Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo 

 

Z dopisom z dne 4. 7. 2014 je organ Pooblaščencu predložil dokument, ki se nanaša evidenco 

pregledov, ki sta jih za potrebe izdelave izvedenskih mnenj opravila s strani sodišča neposredno 

imenovana zdravnika dr. V.D. in dr. A.K., v času od septembra 2013 do konca januarja 2014. Kot izhaja 

iz pojasnila organa, je bilo v času od septembra 2013 do konca januarja 2014 na Kliničnem oddelku za 

maksilofacialno kirurgijo opravljenih 5 izvedenskih pregledov, sicer po predhodnem soglasju nadrejenih 

in izven rednega delovnega časa, pri čemer na oddelku nimajo pisne evidence o soglasjih nadrejenih za 

čas in mesto pregleda. 

 

Ob pregledu dokumenta, naslovljenega kot "PREGLEDI", ki ga je organ označil s št. 01-105/45-14, 

Pooblaščenec ugotavlja, da razen osebnih podatkov pacientov oziroma pregledovancev ter zdravnikov 

(izvedencev), ki sta opravljala preglede, na seznamu ni drugih informacij, ki bi predstavljale izjemo po 1. 

odstavku 6. člena ZDIJZ. Pooblaščenec ugotavlja, da so podatki o pacientih, in sicer njihova imena in 

priimki, varovani osebni podatki, ki glede na 3. točko 1. odstavka 6. člena ZDIJZ predstavljajo izjemo od 

prostega dostopa do informacij javnega značaja. Gre namreč za osebne podatke o osebi, ki je bila 

subjekt pregleda, teh podatkov pa tudi ni mogoče uvrstiti med podatke, ki bi bili dostopni na podlagi 3. 

odstavka 6. člena ZDIJZ.  

 

Drugače, kot to velja za osebne podatke pacientov, imena in priimki zdravnikov - javnih uslužbencev, ki 

sta opravljala preglede, iz enakih razlogov, kot so navedeni v  točki 5.3.1.1. obrazložitve, ne sodijo med 

izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja. 

 

Ob navedenem bo moral organ dokument, naslovljen kot "PREGLEDI", ki ga je označil s št. 01-105/45-

14, prosilcu posredovati na način, da bo v njem prikril imena in priimke posameznih pregledovancev 

oziroma pacientov. 

 

5.4. O odgovoru na vprašanje, ali je vodstvo UKC Ljubljana naredilo kakšen izredni nadzor nad 

upoštevanjem sklepa sveta zavoda (v zvezi z izvedenstvom) ter obstoju dokumentacije v 

zvezi z morebitnim nadzorom (7. točka zahteve). 

 

Organi zavezanci so na podlagi določb ZDIJZ dolžni prosilcu posredovati že obstoječe dokumente. V 

delu, kjer prosilec želi odgovor na vprašanje, ali je vodstvo UKC Ljubljana naredilo izredni nadzor nad 

upoštevanjem sklepa sveta zavoda, prosilec tako terja od organa odgovor na vprašanje, do česar pa na 

podlagi določb ZDIJZ ni upravičen. V drugem delu, kjer je prosilec zahteval predložitev že obstoječega 

dokumenta, to je listin, ki se nanašajo na (morebitni že opravljeni) nadzor, pa je organ že v izpodbijani 

odločbi prosilcu pojasnil, da s to dokumentacijo ne razpolaga. 

 

Ker organ ne razpolaga z dokumenti v materializirani obliki, Pooblaščenec ugotavlja, da je bila zahteva 

prosilca v tem delu utemeljeno zavrnjena. 

 

5.5. O odgovorih na vprašanja, (1) kdo bo znotraj organa preverjal morebitne kršitve, (2) ali lahko 

posamezni zdravniki koristijo prostore organa za opravljanje zdravniških pregledov, ko le-ti 

niso imenovani s strani organa ter (3) ali bo organ pripravil pravilnik oziroma cenik 

koriščenja javnega prostora, ki je v lasti Republike Slovenije (8. točka zahteve). 

 

Tudi v tem delu prosilec želi od organa pridobiti odgovore na vprašanja, ki bi jih organ lahko posredoval 

zgolj na način, da bi ustvaril nov dokument. Zahteva prosilca se namreč v tem delu ne nanaša na 

predložitev že obstoječega dokumenta, pač pa prosilec želi pridobiti načelno stališče organa do 

določenih vprašanj, do česar na podlagi ZDIJZ ni upravičen.  

 



Pooblaščenec ugotavlja, da je bila zahteva prosilca v tem delu tako pravilno zavrnjena in pritožbo v tem 

delu zavrača. 

  

6. Sklepno 

 

Ob navedenem in na podlagi citiranih pravnih podlag je Pooblaščenec ugotovil, da je pritožba zaradi 

bistvenih kršitev pravil postopka in posledično nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, delno 

utemeljena in da je treba izpodbijano odločbo delno odpraviti ter dopolniti postopek. Na podlagi novo 

ugotovljenih dejstev v okviru pritožbenega postopka je Pooblaščenec presodil, da je treba zadevo delno 

rešiti drugače, kot je bila rešena z izpodbijano odločbo in je zato, na podlagi drugega odstavka 251. 

člena ZUP, odločbo prve stopnje delno odpravil in odločil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V 

preostalih delih (to je v delih, v katerih je ugotovil, da organ z zahtevanimi informacijami ne razpolaga v 

materializirani obliki in v delih, kjer se informacije nanašajo na varovane osebne podatke), je pritožbo 

prosilca, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, zavrnil in potrdil odločbo organa, kot to izhaja iz 2. 

točke izreka te odločbe, pri čemer je razloge za delno zavrnitev prosilkine zahteve navedel v obrazložitvi 

te odločbe.  

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – 

UPB5) oproščena plačila upravne takse. 

 

Pouk o pravnem sredstvu: 

 

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s 

tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba 

se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za 

dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh 

izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 

 

 

Postopek vodila: 

Katarina Medved, univ. dipl. prav. 

Državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov 

                            

                       

                                     

  

Informacijski pooblaščenec:  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,  

pooblaščenka 

 


