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Številka: 090-81/2015/4 

Datum: 10. 6. 2015 

 

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega 

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 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega odstavka 252. 

člena in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – 

uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G; v 

nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 

Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. Su 1-9/2015 z dne 20. 2. 2015, v zadevi odobritve 

dostopa do informacije javnega značaja naslednjo  

 

                                                        

              O D L O Č B O: 

 

 

1. Pritožbi se ugodi in se odločba Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Su 1-9/2015 z dne 20. 2. 2015, delno 

odpravi ter se odloči: Organ mora prosilcu v roku enaintrideset (31) dni od prejema te odločbe posredovati 

fotokopije naslednjih dokumentov: 

- dokument št. Suk 4/15, instančne odločbe 2008-2014 za sodnico …….., 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za: Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: ……….; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2014; 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za: Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: ……………; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2013; 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za: Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: …………..; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2012; 

- statistika sodnice …………… na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014; 

- statistika sodnice …………… na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013; 

- statistika sodnice …………….na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012; 

- statistika sodnice ……………na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011; 

- statistika sodnice ……………na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, 

- statistika sodnice …………. .na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009; 

- statistika sodnice ………….. na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. 

 

2. Pritožba prosilca se zavrne glede poročil 4010, tabela 1, podatki za: Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, 

Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: Kazensko, Sodnik: ……….; Filter izbira obdobja: letno, za leta 2011, 

2010, 2009 in 2008, ker organ z njimi ne razpolaga. 

 

3. V tem postopku posebni stroški niso nastali. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Prosilec je dne 28. 1. 2015 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri zahteva 

podatek o številu zadev, ki jih vodi sodnica ………….., število rešenih zadev in rezultat pritožbenih postopkov 

zoper izdane sodbe te sodnice. Prosilec je navedel, da želi podatke za obdobje preteklih sedem let.  

 

Organ je dne 20. 2. 2015 izdal odločbo št. Su 1-9/2015, s katero je prosilcu zavrnil dostop do zahtevanih 

dokumentov. Organ v odločbi navaja, da so v obravnavanem primeru predmet presoje podatki o učinkovitosti 

sodnice, ki so del osebnih spisov sodnikov. Zahtevani podatki so tudi podlaga za izdelavo ocene sodniške 

službe in so tako del skupne ocene, saj so ti podatki vsebovani v t.i. kriteriju delovne sposobnosti ter kriteriju 
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sposobnosti reševanja pravnih vprašanj, ki sta dva izmed kriterijev za izdelavo ocene sodniške službe sodnikov 

(2. ter 3. točka 29. člena Zakona o sodniški službi (ZSS)). V skladu z 29. členom ZSS se ocena sodniške službe 

sestavi ob upoštevanju 9. kriterijev: 1. strokovno znanje, 2. delovne sposobnosti, 3. sposobnost razreševanja 

pravnih vprašanj, 4. opravljeno delo pri odpravi in preprečitvi sodnih zaostankov, 5. varovanje ugleda sodnika in 

sodišč, 6. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, 7. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, 

8. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela; 9. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta; in 

predstavlja pregled učinkovitosti in kvalitete dela sodnikov v nekem časovnem obdobju. Ocena sodniške službe 

se izdela na podlagi podatkov iz osebnega spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju kriterijev iz 29. 

člena tega zakona, kar po mnenju organa pomeni, da gre pri zahtevanih podatkih nedvomno za osebne 

podatke v smislu 3. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, saj je na podlagi navedenih podatkov oseba določljiva. 

Podatki, ki jih zahteva prosilec, so, po navedbah organa, del osebnega spisa vsakega sodnika in tudi sestavni 

del obrazložitve ocen sodniške službe, saj personalni svet tudi na podlagi teh podatkov izdela skupno oceno 

sodnika, zahtevani podatki pa so osnova za oceno 2. in 3. kriterija ocene sodniške službe. IP, navaja organ, je 

glede razkritja samih ocen sodniške službe že odločil, da ne predstavljajo informacije javnega značaja v celoti 

(odločba št. 090-164/2013-2 z dne 5. 8. 2013), temveč sta to le izrek ter končni skupni povzetek ocene na 

koncu obrazložitve. Prosilec pa zahteva ravno podatke, ki so del obrazložitve sodniške ocene. Organ 

pojasnjuje, da je transparentnost nadzora nad delom sodnikov dosežena že z dostopom do odločitve in 

povzetka v zadnjem odstavku obrazložitve zahtevanih odločb, kjer je z zakonskimi določbami pojasnjeno, 

katere kriterije iz 29. člena ZSS sodnik (ne)izpolnjuje. Preostalih informacij v obrazložitvi zahtevanih sodniških 

ocen pa v skladu z načelom sorazmernosti, ni mogoče uvrstiti med informacije v zvezi z opravljanjem javne 

funkcije, ki bi presegle izjemo varstva osebnih podatkov iz tretje točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Glede 

na dejstvo, da že sama obrazložitev ocene sodniške službe predstavlja varovane osebne podatke, je organ 

zaključil, da so podatki iz osebnih spisov sodnikov, ki so podlaga za izdelavo sodniških ocen, še toliko bolj 

varovani osebni podatki in niso informacija javnega značaja.  

 

Prosilec je zoper odločbo organa dne 2. 3. 2015 pravočasno vložil pritožbo, v kateri navaja, da zavrnitev 

njegove prošnje ni utemeljena in da je prvostopenjski organ napačno uporabil materialno pravo. Pri tem 

opozarja na odločbo IP, številka 021-101/2006/6, s katero je IP dne 22. 1. 2007 v zvezi s podobno prošnjo 

prosilca istemu organu, odločil v korist prosilca in pri tem ugotovil, da organ vodi statistične podatke o številu 

rešenih, odprtih in pritožbenih zadevah po posameznih sodnikih in po posameznih mesecih v koledarskem letu, 

organ vodi podatke o reševanju zadev po posameznih sodnikih in po koledarskih mesecih ter podatke o izdanih 

odločbah (sklepih v insolvenčnih postopkih), ki se štejejo v normativ kot opravljeno delo posameznega sodnika. 

Po mnenju prosilca ni mogoče slediti razmišljanju organa, da gre pri zahtevanih podatkih za »posebne osebne 

podatke zaupne narave«, ki jih je imel zakonodajalec namen dvigniti nad raven navadnih osebnih podatkov, kar 

naj bi izhajalo iz 72. člena ZSS. Zahtevani podatki, navaja prosilec, ne predstavljajo ocene dela konkretnega 

sodnika. Prosilec poudarja, da je njegova zahteva z dne 28. 1. 2015 identična tisti, na katero se nanaša zgoraj 

citirana odločba IP, le da je tedaj šlo za stečajnega, v sedanjem primeru pa gre za kazenskega sodnika, zato se 

prosilec sklicuje na prej navedene argumente tudi v tej zadevi.  

 

Organ po prejemu pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je dne 17. 3. 2015, na podlagi 245. člena ZUP, 

odstopil v reševanje IP, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Organ je IP, skupaj s 

pritožbo, posredoval tudi vso dokumentacijo, ki je predmet pritožbe oziroma zahteve prosilca in s katero 

razpolaga. 

 

IP je dne 28. 5. 2015 organ pozval za dodatna pojasnila. Organ je na poziv IP odgovoril dne 2. 6. 2015.  

 

Pritožba je delno utemeljena. 

 

V postopku dostopa do informacij javnega značaja se subsidiarno uporabljajo določbe ZUP (drugi odstavek 15. 

člena ZDIJZ), kar pomeni, da je IP, kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti 

odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni 
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dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen 

materialni zakon. 

 

V obravnavani zadevi ni sporno, da je organ zavezanec po 1. členu ZDIJZ, prav tako ni sporno, da zahtevane 

informacije spadajo v delovno področje organa.   

  

IP ugotavlja, da so v tem pritožbenem postopku predmet njegove presoje naslednji dokumenti, do katerih je 

organ prosilcu zavrnil dostop: 

- dokument št. Suk 4/15, instančne odločbe 2008-2014 za sodnico …………; 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za. Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: …………..; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2014; 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za. Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: ………….; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2013; 

- poročilo 4010, tabela 1, podatki za. Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: 

Kazensko, Sodnik: …………….; Filter izbira obdobja: letno, Leto: 2012; 

- statistika sodnice …………… na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014; 

- statistika sodnice …………… na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013; 

- statistika sodnice ……………. na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012; 

- statistika sodnice …………… na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011; 

- statistika sodnice ……………. na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010; 

- statistika sodnice ……………. na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009; 

- statistika sodnice …………….. na obrazcu Sodnega sveta za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. 

 

Organ je dostop do zgoraj navedenih dokumentov zavrnil zaradi varstva osebnih podatkov ter se pri tem 

skliceval na dejstvo, da so ocene sodniške službe sodnikov in sodnic izdelane na podlagi ZSS in predstavljajo 

pregled učinkovitosti in kvalitete dela sodnikov v nekem časovnem obdobju. Ocena sodniške službe se izdela 

na podlagi podatkov iz osebnega spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju kriterijev iz 29. člena ZSS, 

kar pomeni, da vsebuje osebne podatke v smislu 3. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ.  

 

Ocena sodniške službe je sestavljena iz izreka - odločitve in iz obrazložitve ocene, ki zajema nabor različnih 

osebnih podatkov sodnikov, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti (ne)izpolnjevanje pogojev iz 29. čl. ZSS: 1. 

strokovno znanje, 2. delovne sposobnosti, 3. sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, 4. opravljeno delo pri 

odpravi in preprečitvi sodnih zaostankov, 5. varovanje ugleda sodnika in sodišč, 6. sposobnost ustnega in 

pisnega izražanja, 7. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, 8. odnos do sodelavcev pri 

opravljanju sodniškega dela; 9. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta.  

 

V 29. členu ZSS je podrobno opredeljeno, za vsak kriterij posebej, kaj mora biti predmet preizkusa, kar pomeni, 

da je personalni svet zavezan posamezne kriterije vsebinsko napolniti z obrazložitvijo, ki ob tem nujno kaže tudi 

na osebne lastnosti, sposobnosti in značilnosti sodnika (način reševanja zadev, strokovnost, ali so odločbe 

pravilne in kvalitetne, pripravljenost za dodatno delo, dogodki izven službe v povezavi z ugotavljanjem 

varovanja ugleda sodnika in sodišča, …). Obrazložitev ocene sodniške službe je namenjena izključno 

ocenjevani osebi, primarno, da lahko zavaruje svoje pravice z vidika pravnega varstva, prav tako pa je na 

podlagi ugotovitev seznanjena, ali delo opravlja kvalitetno oz. lahko izve, kakšne so njene pomanjkljivosti. 

Podrobne ugotovitve v obrazložitvi ocene sodniške službe pa rezultirajo v sami odločitvi – oceni in v zadnjem 

odstavku obrazložitve, kjer personalni svet zgolj povzame zakonske določbe za vsak kriterij posebej, ali jih 

sodnik izpolnjuje ali ne.  

 

Ker prosilec v pritožbi navaja, da sploh ni zahteval ocene sodniške službe, temveč le statistične podatke o delu 

sodnice, je IP najprej ugotavljal, ali zahtevani podatki predstavljajo oceno sodniške službe za imenovano 

sodnico. IP je zato organ pozval, naj mu pošlje primer ocene sodnice. Po prejemu ocene sodnice je IP 

ugotavljal, ali zgoraj navedeni dokumenti ustrezajo oceni sodnice (dokumentu). 
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IP na podlagi pregleda vseh zgoraj navedenih dokumentov in ocene sodnice pojasnjuje, da ni sledil navedbam 

organa, da prosilec zahteva podatke o oceni sodniške službe.  

 

Po ugotovitvah IP, prosilec zahteva le del podatkov iz evidence učinkovitosti dela, na podlagi katerih ni mogoče 

sklepati, kakšno učinkovitost dela dosega navedena sodnica in kakšna je ocena njenega dela. Ta je namreč 

odvisna od različnih dejavnikov, ki prosilcu niso znani, seznanitve z njimi pa niti ne zahteva. Po pregledu s strani 

personalnega sveta ovrednotenih podatkov iz evidence učinkovitosti dela v oceni sodnice, IP ugotavlja, da s 

strani prosilca zahtevani podatki, nikakor ne predstavljajo ocene sodniške službe za imenovano sodnico. Pri 

zahtevanih dokumentih gre zgolj za statistične, številčne podatke – za število izdanih sodb. Iz samega števila 

izdanih sodb ne izhajajo nobene osebne lastnosti, sposobnosti in kvalitete dela sodnika, to se zgodi šele takrat, 

ko personalni svet te številčne podatke ovrednoti s svojo obrazložitvijo in mnenjem. Šele tako ovrednoteni 

podatki predstavljajo oceno sodniške službe.   

  

IP je tako ugotovil, da podatki, ki jih je prosilec zahteval dne 28. 1. 2015, ne predstavljajo ocene sodniške 

službe, zato navedbe organa, da je IP o tem vprašanju že odločal in zavzel stališče, da gre za varovane osebne 

podatke, niso utemeljene.  

 

Ob tem pa IP opozarja, da zahtevani podatki nedvomno predstavljajo osebne podatke v smislu 6. člena ZVOP-

1, ki določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej 

posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na 

katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s 

pomočjo njenih identifikacijskih številk ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, 

duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih 

stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.  

 

Zgoraj navedeni dokumenti, ki so predmet odločanja IP, vsebujejo naslednje osebne podatke: 

- ime, priimek, delovno mesto, število zadev (rešenih, potrjenih, spremenjenih, razveljavljenih) sodnice, 

- ime, priimek in delovno mesto direktorice sodišča, 

- ime, priimek in delovno mesto tajnice kazenskega oddelka na sodišču. 

 

Že iz določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ pa izhaja, da nima vsak osebni podatek hkrati statusa t.i. 

varovanega osebnega podatka oziroma povedano drugače, razkritje osebnega podatka je v določenih primerih 

lahko dopustno, kar velja tudi za razkritje v okviru izvrševanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja.  

 

Ustava RS v prvem odstavku 129. člena določa, da je funkcija sodnika trajna ter da sodnike voli državni zbor na 

predlog sodnega sveta (130. člen). Da sodniki opravljajo javno funkcijo, je razvidno tudi iz 1. člena Zakona o 

sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/2007), ki določa, da sodnik, izvoljen v  sodniško funkcijo, dobi položaj, ki 

mu ga zagotavljajo ustava, zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč in ta zakon. Najpreciznejšo definicijo 

funkcionarjev pa vsebuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 

25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15, ZSPJS), ki v 3. točki 2. člena določa, da so funkcionarji osebe, ki 

pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije 

izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali predstavniškem 

telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci 

zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti. Iz navedenih določb izhaja, da so sodniki javni funkcionarji, ki opravljajo 

javno funkcijo, kar pomeni, da pride v poštev določba 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki predstavlja 

izjemo od izjem in določa, da se ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ dostop do zahtevane 

informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali 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. To pomeni, da v 

primeru, ko gre za osebne podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije, ne gre za izjemo iz 3. točke 

prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, zato osebno ime, delovno mesto in podatki o »golem« številu rešenih, 

potrjenih, spremenjenih ali razveljavljenih zadev,  niso varovani osebni podatki.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
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IP ob tem še dodaja, da sta tudi direktorica sodišča in tajnica kazenskega oddelka v smislu 1. člena Zakona o 

javnih uslužbencih (Uradni list RS; št. 56/2002 ter spremembe, ZJU) javni uslužbenki, zato v skladu s 3. točko 

prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in zgoraj citirano določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, podatka o 

njunem osebnem imenu in delovnem mestu, ki se tudi pojavljata na zahtevanih dokumentih, ne predstavljata 

varovanih osebnih podatkov. 

 

Upoštevaje navedeno in dejstvo, da je bilo v konkretnem postopku ugotovljeno, da je prosilec zahteval 

statistične podatke o opravljenem delu posamezne sodnice, ki nedvomno predstavljajo podatke, povezane z 

opravljanjem njihove javne funkcije, ni upravičeno sklicevanje organa na izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. 

člena ZDIJZ. IP je pritožbi prosilca v tem delu ugodil, izpodbijano odločbo delno odpravil in organu naložil, da 

prosilcu posreduje dokumente, kot je določeno v prvi točki izreka te odločbe. 

 

IP je nadalje v postopku odločanja ugotovil, da v spisovni dokumentacije ne razpolaga s poročilom 4010, tabela 

1, podatki za: Vrsta sodišča: Okrožno sodišče, Sodišče: OZ v Ljubljani, Področje: Kazensko, Sodnik: ……….; 

Filter izbira obdobja: letno, za leta 2011, 2010, 2009 in 2008, zato je dne 28. 5. 2015 organ dodatno pozval, naj 

mu pošlje dodatno dokumentacijo za leta 2011, 2010, 2009 in 2008 oziroma v primeru, da z dokumenti ne 

razpolaga, pojasni, zakaj teh dokumentov nima.  

 

Organ je dne 2. 6. 2015 pojasnil, da so tabele »poročilo 4010« izdelane s pomočjo računalniškega programa, s 

katerim upravlja Vrhovno sodišče in je vir podatkov šele od 1. 1. 2012 dalje. Za predhodno obdobje se število 

zadev niti ni vodilo po sodnikih, ampak le glede na oddelek. Evidenc o rešenih, nerešenih in zadevah v delu 

posameznih sodnikov pred 1. 1. 2012 organ torej ne vodi, temveč razpolaga le s podatkom celotnega 

Kazenskega oddelka.  

 

IP je ocenil, da ni razloga, da ne bi sledil prepričljivim navedbam organa in je ugotovil, da organ dejansko ne 

razpolaga z dokumentom, ki bi vseboval v tem delu zahtevane informacije. Ker organ z dokumentom, ki ga 

zahteva prosilec, ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu s 4. členom ZDIJZ dolžni omogočiti dostop le do že 

obstoječih informacij ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali 

analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, IP zaključuje, da pritožbi prosilca v tem delu ni mogoče 

ugoditi. Iz obrazložitve izhaja, da je organ na prvi stopnji v tem delu zahteve odločil pravilno in zakonito, zato je 

IP pritožbo prosilca, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, v tem delu kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 2. 

točke izreka te odločbe. 

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali.  

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno 

prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse. 

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki 

se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, 

pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje 

priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se 

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

 

 

Postopek vodila: 

Petra Lešnik Kromar, univ.dipl.prav., 

svetovalka pooblaščenca 
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Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 


