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Številka: 090-9/2010/                                                
Datum: 31. 5. 2010 
 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 
2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007 -ZUstS-A), 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 – ZDavP2; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 252. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E in 65/2008-ZUP-F; v nadaljevanju ZUP) o pritoţbi Žurnal media, d.o.o., 
Braničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Andreja Basle, izvršna urednica časnika Žurnal24 (v 
nadaljevanju prosilka), zoper odločbo Univerzitetnega kliničnega centra, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, 
z dne 21. 12. 2009 (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo  
 
                                                           
              O D L O Č B O: 
 
 
1. Izpodbijana odločba z dne 21. 12. 2009 se odpravi. Zahtevi prosilke z dne 15. 10. 2009 se delno ugodi 

tako, da je organ dolţan prosilki v roku tridesetih (30) dni od vročitve te odločbe omogočiti vpogled v 
naslednje dokumente: 

- v 289 podjemnih pogodb, ki jih ima organ sklenjene z zaposlenimi za opravljanje samoplačniške 
dejavnosti in so zajete v obračunu dela po podjemnih pogodbah od januarja do oktobra 2009, pri 
čemer mora organ prekriti naslov sopogodbenika (zdravnika, medicinske sestre ali tehnika) in 

- v seznam vseh zdravnikov in medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki imajo z UKC 
Ljubljana tudi podjemne pogodbe, ker delajo še samoplačniško, ki ga je organ pripravil na podlagi 
podatkov iz obračunov osebnih prejemkov in povračil ter dela po podjemnih pogodbah in zajema 
obračun dela po podjemnih pogodbah od januarja do oktobra 2009, pri čemer je organ dolţan 
posredovati le imena in priimke medicinskih sester in zdravnikov, ne pa tudi podatke o ostalih 
profilih zaposlenih, ki imajo sklenjene te pogodbe. 

 
V preostalem delu se zahteva prosilke z dne 15. 10. 2009 zavrne. 

 
2. V tem postopku posebni stroški niso nastali. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Prosilka je dne 15. 10. 2009 na organ naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v zvezi z 
izvajanjem samoplačniške zdravstvene dejavnosti in zahtevala sledeče:   
3. Vpogled v vse pogodbe, ki jih ima UKC Ljubljana sklenjene za izvajanje samoplačniških dejavnosti 

(podjemne pogodbe, najemne pogodbe za ambulante in operacijske dvorane z izvajalci samoplačniških 
ordinacij); 

4. Seznam vseh zdravnikov in medicinskih sester, ki delajo pri UKC Ljubljana in imajo z UKC Ljubljana tudi 
podjemne pogodbe, ker delajo še samoplačniško; 

5. Za vse zdravnike in medicinske sestre iz prejšnje točke, na kakšen način se ta dejavnost samoplačniško 
izvaja, torej, ali imajo ti sklenjene pogodbe o najemu ordinacij, operacijskih dvoran in to, glede na to, da 
dejavnost opravljajo v javnem zavodu; 

6. V koliko primerih je izvajalec samoplačniške dejavnosti UKC in v koliko odstotkih so nosilci zdravniki oz. 
podjetja teh zdravnikov oz. tretja pravna oseba? 

7. Po kakšnih tarifah oz. na kakšen način poteka plačevanje zdravnikov, ki delajo samoplačniško (npr. urne 
postavke, mesečne pavšale, letne pogodbe,…). 

 
Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo, brez številke, z dne 21. 12. 2009, s katero je zahtevo delno zavrnil. 
Iz obrazloţitve izpodbijane odločbe je razvidno, da je organ zavrnil 1., 2. in 5. točko zahteve prosilke iz razloga, 
da zahtevane informacije niso povezane z opravljanjem javne sluţbe organa kot javnega zdravstvenega 
zavoda. Organ je namreč javni zdravstveni zavod in kot tak je lahko zavezan za dostop do informacij javnega 
značaja samo v tistem delu svoje dejavnosti, ki predstavlja javno sluţbo, ne pa tudi z ostalimi dejavnostmi, ki 
nimajo povezave z izvajanjem javne sluţbe. Organ opravlja še zasebnopravno, trţno dejavnost, v okviru katere 
pa ni zavezan za posredovanje informacij javnega značaja zato, ker v okviru trţne dejavnosti informacije 
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javnega značaja pojmovno ne morejo nastati. Izvajanje samoplačniške dejavnosti je trţna dejavnost organa in 
kot taka ne sodi v okvir javne sluţbe. Delavci, ki so sklenili podjemno pogodbo za opravljanje samoplačniške 
dejavnosti z organom in imajo hkrati z organom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, dela za samoplačniško 
dejavnost ne opravljajo v okviru delovnega časa, ko se opravljajo obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, torej v 
delovnem času, ki je financiran iz javnih sredstev. Delo po podjemnih pogodbah delavci izvajajo izven rednega 
delovnega časa, plačilo za opravljeno delo v okviru samoplačniške dejavnosti pa se črpa iz samoplačniških 
sredstev in ne iz javnih sredstev. Torej tudi iz stališča porabe javnih sredstev, zahtevani podatki niso informacija 
javnega značaja, saj se plačilo za opravljeno delo po podjemnih pogodbah ne črpa iz javnih sredstev. 
 
Glede 3. in 4. točke zahteve pa organ v obrazloţitvi odločbe pojasni, da organ sam izvaja samoplačniško 
dejavnost v svojem imenu. Organ nikomur ne oddaja v najem svojih prostorov za namen opravljanja 
samoplačniške dejavnosti. Za organ na podlagi podjemnih pogodb podjemniki izvajajo samoplačniško dejavnost 
v prostorih organa. Podjemniki prejmejo plačilo po opravljenem delu v okviru določb podjemnih pogodb, in sicer 
šele takrat, ko so pridobljena samoplačniška sredstva s strani pacientov samoplačnikov.       
 
Prosilka se je zoper odločbo organ pritoţila dne 7. 1. 2010 in navedla, da izključno z vpogledom v vse 
podjemne in druge pogodbe, ki se nanašajo na izvajanje samoplačniških storitev v organu, je mogoče 
ugotavljati, kako organ, ki je javni zavod, financiran z javnih sredstev, s katerimi je bil zgrajen in kupljena vsa 
oprema, ki jo uporablja, prav tako pa se iz teh sredstev financirajo tudi zaposleni in zdravila, razpolaga z javnimi 
sredstvi. Šele iz vpogleda v vso dokumentacijo na tem področju je mogoče ugotoviti, ali so nedvoumno ločena 
javna sredstva od samoplačniških. Brez vpogleda v vse pogodbe, cenike za delo, končne cene storitev in kako 
je urejeno nadomestilo za prostor in uporabljeno opremo ter zdravila in druge medicinske pripomočke v času 
izvajanja samoplačniških pregledov in operacij, ni mogoče ugotoviti, ali se samoplačniške storitve ne izvajajo na 
škodo organa kot javnega zavoda. Nadalje prosilka navaja, da vpogled v celotno dokumentacijo, kako je 
pogodbeno urejeno razmerje med organom, ki izvaja samoplačniško dejavnost in organom kot javnim 
zavodom, utemeljuje tudi z izsledki notranjega nadzora organa, ki ga je izvedla sluţba za notranjo revizijo 
organa, ki je pogledala področje podjemnih pogodb zdravnikov. Iz ugotovitev med drugim izhaja, da ţe same 
evidence o delovnem času zdravnikov niso vodene na tak način, da bi bilo mogoče na tej osnovi z gotovostjo 
zagotoviti, da se samoplačniška dejavnost ne izvaja tudi v sluţbenem času zdravnika. Iz tega izhaja, da so 
lahko nekatere podjemne pogodbe tako ohlapne, da za kršitelje (zdravnike) ne predvidevajo sankcij. Organ na 
drugi strani nima varnostnega mehanizma, ki bi preprečeval, da zdravnik v delovnem času ne bi sluţil dvojno – 
to je, da v rednem delovnem času izvaja »samoplačniško« dejavnost. Prav tako so prosilki poznani primeri, ko 
so zdravniki (prav tako iz organa) ţeleli v drugi bolnišnici najeti operacijsko dvorano, vendar na koncu do 
dogovora ni prišlo, saj se je zataknilo pri ceni in pogodbenih razmerjih. Bolnišnica je bila kirurgu pripravljena po 
pogodbi za določeno ceno ponuditi le prostor, brez osebja in brez uporabe zdravil. Kirurg pa je za to ceno 
pričakoval popolno storitev bolnišnice. Direktor je prosilki v tem primeru pojasnil, da bi bil tak dogovor škodljiv, 
saj se nikoli pri nobenem posegu natančno ne ve, koliko zdravil in medicinskega materiala se bo dejansko 
porabilo (daljša operacija, zapleti med in po operaciji, bolnišnična oskrba tega bolnika – zasebno ali javno). 
Prav zaradi takih situacij prosilko zanima, kako organ, ki samemu sebi oddaja ordinacije, opremo in operacijske 
dvorane za opravljanje trţne dejavnosti, skrbi za preglednost in gospodarnost javnega zavoda in javnih 
sredstev ter ali so na koncu cene samoplačniških storitev res trţne. Prosilka meni, da je v javnem interesu, da 
organ kot javni zavod, ki je za javne storitve v celoti financiran iz davkoplačevalskega denarja, omogoči vpogled 
v vse naštete pogodbe in podatke, saj je le tako mogoče ugotoviti, ali organ trţno dejavnost, ki jo opravlja 
znotraj iste pravne osebe, res opravlja na trţnih temeljih in ne na račun javnih sredstev. Interna revizija 
podjemnih pogodb, ki je potrdila neevidentiranje delovnega časa v organu za samoplačniške dejavnosti, 
namreč kaţe, da je lahko tako nejasno in negospodarno urejena tudi uporaba prostorov, zdravil, medicinskega 
materiala in ostalega osebja, kar pušča moţnost prelivanja javnega denarja za pokrivanje stroškov, ki nastajajo 
pri samoplačniški dejavnosti.  
 
Organ je pritoţbo prosilke kot dovoljeno, pravočasno in po upravičeni osebi vloţeno, dne 13. 1. 2010 odstopil v 
pristojno reševanje Pooblaščencu. Po pozivu Pooblaščenca je organ naknadno posredoval prvostopno zadevo 
in seznam zdravnikov in medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki imajo z UKC LJ tudi podjemne 
pogodbe, ker delajo še samoplačniško. Glede podjemnih pogodb pa je navedel, da jih je več kot tisoč in jih 
nemudoma ne more posredovati in predlagal ogled oz. da Pooblaščenec določi vzorec pogodb, ki se bodo 
fotokopirale in posredovale.   
 
Pritožba je delno utemeljena. 
 

1.   Uvodoma 
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Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da se v postopku dostopa do informacij javnega značaja subsidiarno 
uporabljajo določbe ZUP (drugi odstavek 15. člena ZDIJZ), kar pomeni, da je Pooblaščenec, kot organ druge 
stopnje, v skladu z 247. členom ZUP dolţan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. 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. 
 
Organ je z izpodbijano odločbo zahtevo prosilke z dne 15. 10. 2009 delno zavrnil. V skladu s prvim odstavkom 
213. člena ZUP se v izreku odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank. Nadalje šesti odstavek 
določa, da mora biti izrek kratek in določen; če je potrebno, se lahko razdeli tudi na več točk. Izrek ali dispozitiv 
je najpomembnejši del upravne odločbe, ker med vsemi sestavnimi deli edini pridobi status dokončnosti, 
pravnomočnosti in izvršljivosti. Pravnomočen postane namreč le izrek odločbe in le-ta ima pravne učinke vse 
dotlej, dokler ni na zakonit način odločba odpravljena ali razveljavljena. Zato je treba v samem izreku odločiti o 
predmetu postopka in vseh zahtevkih strank. Hkrati pa mora biti izrek jasen, kratek in določen, vendar kratkost 
ne sme iti na račun nedvoumnosti. Izčrpnosti je sicer mesto v obrazloţitvi odločbe, ne v izreku. Kadar se odloča 
o več pravicah ali obveznostih, o več različnih delih zahtevka, ki so med seboj ločljivi, o več vprašanjih, o več 
zahtevkih, med katerimi se nekaterim ugodi in drugim ne, se izrek zaradi jasnosti formulira v obliki več točk. 
 
Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da je izrek izpodbijane odločbe nejasen, saj iz izreka ni razvidno, v 
katerem delu se zahtevi prosilke ugodi in v katerem delu se zahteva zavrne, kar predstavlja bistveno kršitev 
pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena ZUP, saj je izrek oz. odločba kot celota taka, da je ni 
mogoče preizkusiti. Bistvene kršitve postopka glede pomanjkljivosti izreka kot temeljnega elementa same 
odločbe pa so lahko sankcionirane ţe v samem pritoţbenem postopku. Pooblaščenec je tako na podlagi prvega 
odstavka 252. člena ZUP v celoti odpravil izrek izpodbijane odločbe in sam rešil zadevo. 
 
Hkrati pa Pooblaščenec ugotavlja in tako izhaja tudi iz pritoţbe prosilke, da se je prosilka pritoţila na celotno 
odločbo oz. glede vseh točk svoje zahteve. 
 

2. Ogled in camera 
 

Z namenom razjasnitve dejanskega stanja je Pooblaščenec pri organu dne 5. 2. 2010 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 na ogledu in camera, in naknadno dne 18. 2. 2010, trdil, da podjemne pogodbe za samoplačniško 
dejavnost ne spadajo v izvajanje javne sluţbe, gre za trţno dejavnost. Tako tudi seznam vseh zdravnikov in 
medicinskih sester, ki delajo pri UKC Ljubljana in imajo z UKC Ljubljana tudi podjemne pogodbe, ker delajo še 
samoplačniško, in podatek po kakšnih tarifah oz. na kakšen način poteka plačevanje zdravnikov, ki delajo 
samoplačniško, ne sodi v izvajanje javne sluţbe. 
 
Glede zahtevanega seznama je organ pojasnil, da posredovan seznam predstavlja seznam realiziranih 
podjemnih pogodb za mesec september 2009, ker sovpada z obračunom plač za september. Ob tem je bilo 
dodano, da je dejansko sklenjenih več podjemnih pogodb, kot pa jih vsebuje posredovan seznam, saj nekatere 
niso realizirane in torej niso bile obračunane in zato niso zajete v tem seznamu. Organ je dne 18. 2. 2010 
posredoval nov seznam podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniške dejavnosti za zaposlene pri UKC 
Ljubljana za mesec oktober 2009, s pojasnilom, kaj pomeni posamezen stolpec. Na vprašanje, koliko 
podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniške dejavnosti za zaposlene so imeli sklenjenih na dan vloţitve 
zahteve 15. 10. 2009, organ pojasni, da ne razpolaga z računalniškim programom, ki bi iz sistema izločil samo 
sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje samoplačniške dejavnosti za zaposlene. Vodijo namreč kadrovski 
računalniški program, ki zajema vse sklenjene pogodbe (podjemne pogodbe več vrst za zaposlene in zunanje, 
pogodbe o delu). Omenjeni seznam je organ pripravil s sodelovanjem računovodske sluţbe na podlagi 
podatkov iz obračunov osebnih prejemkov in povračil ter dela po podjemnih pogodbah. 
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Organ je prav tako podal pojasnilo glede samoplačniške zdravstvene dejavnosti in spremljanje javne sluţbe in 
trţne dejavnosti v poslovnih knjigah organa.  
 
Samoplačniška dejavnost v organu omogoča dostop do zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja drţavljanov Republike Slovenije, kot so na primer estetske operacije in implantati. 
Hkrati omogočajo drţavljanom dostop do vseh zdravstvenih storitev za drţavljane in nedrţavljane Republike 
Slovenije, ki nimajo urejenega statusa zavarovanca. Področje samoplačništva v Republiki Sloveniji ni natančno 
zakonsko urejeno, zato so s soglasjem Ministrstva za zdravje, z namenom skrajševanja čakalnih dob in 
pribliţevanja nadstandardnih storitev bolnikom, s samoplačniškimi storitvami ponudili neposreden dostop do 
storitev brez čakalne dobe ali je ta minimalna oz. dostop do izbranega specialista, in sicer tistim uporabnikom, ki 
to ţelijo in so pripravljeni storitve v celoti plačati sami iz svojega ţepa. Uporabniki storitev morajo predhodno 
podpisati izjavo, da bodo vse storitve, kakor tudi posebej zaračunljiv material, zdravila, dodatne specialistične 
preglede, laboratorijske in rentgenske preiskave v okviru obravnave v samoplačniški dejavnosti plačali sami po 
opravljeni storitvi in da nimajo pravice do povrnitve plačanega zneska od ustrezne zavarovalnice. 
Samoplačniška dejavnost se lahko organizira na organizacijski enoti, ki izpolnjuje redni program dogovorjen s 
pogodbo z ZZZS in kjer čakalna doba za redni program ne presega s pogodbo z ZZZS dogovorjene čakalne 
dobe. Samoplačniška dejavnost se opravlja izven rednih delovnih obveznosti kamor sodi tudi delo preko 
polnega delavnega časa. Izvajanje samoplačniških storitev ne sme povzročiti podaljšanje čakalne dobe za 
enake zdravstvene storitve, katerih plačnik je ZZZS. Storitve lahko opravlja zdravnik specialist s petletno prakso 
po opravljenem specialističnem izpitu in ob pogoju izpolnjenih vseh svojih obveznosti po pogodbi o zaposlitvi in 
izpolnjevanju obveznosti do neprekinjenega zdravstvenega varstva. Cena samoplačniške zdravstvene storitve 
vključuje: 
- stroške honorarjev vseh sodelavcev z vsemi prispevki in davki (bruto II); 
- materialne stroške (MS) – v to skupino stroškov prištejejo tudi cene storitev laboratorijskih preiskav, prevez, 

hospitalne nege, zdravil, ipd.; 
- splošne stroške poslovanja v višini 17,5 % stroškov honorarjev in MS skupaj – sem spadajo stroški 

elektrike, vode, ogrevanja, prostora ipd. Pri tem so v letu 2006 sledili razmerju, ki ga je takrat ZZZS 
priznaval v ceni zdravstvene storitve; 

- amortizacijo v višini 5 % cene storitve – obraba aparatur, prostora,…; 
- rezervni sklad v višini 1 % cene storitve za SA in 10 % cene za SH za morebitne nepredvidene stroške. 
Organ poudari, da se iz sredstev amortizacije in rezervnega sklada nabavlja oprema, za katero ni na voljo 
rednih denarnih sredstev in se ta oprema uporablja tudi za opravljanje redne zdravstvene dejavnosti (npr. 
kolonoskop 28.560 EUR). Nadalje organ pojasni, koliko zdravstvenih storitev v hospitalni obravnavi so opravili v 
letu 2009 in da so pacienti prišli iz Bosne, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Madţarske, Makedonije, Srbije in Švice. 
 
Glede pravne podlage za sklepanje pogodb organ pojasni, da je pravna podlaga pred 16. 5. 2009 obligacijski 
zakonik, po tem datumu pa je podlaga Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb 
civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreţi javne zdravstvene sluţbe, lahko pa tudi Obligacijski 
zakonik.  
 
Pooblaščenec je vpogledal v podjemne pogodbe za izvajanje samoplačniške dejavnosti za zdravnika, 
medicinsko sestro in zdravstvenega tehnika, ter jih nekaj prevzel v spis. Organ pojasni, da so pogodbe tipske, 
razlikujejo se po plačilu za opravljeno delo, lahko je plačilo določeno ali pa se plačilo določa po priloţenem 
ceniku ter po opisu nalog.  
 

3. Ali so zahtevani dokumenti informacija javnega značaja? 
 

Po definiciji iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ je informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira iz 
delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali 
dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih 
oseb. Iz navedene definicije so razvidni 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; 
3.) nahajati se mora v neki materializirani obliki. 
 
Glede vprašanja, ali je organ zavezanec po ZDIJZ, je Pooblaščenec ugotovil, da je organ pravna oseba javnega 
prava, in sicer javni zdravstveni zavod, ki izvaja javno sluţbo. Javni zavodi, predvsem njihova statusna 
vprašanja, so v pravnem redu Republike Slovenija urejena v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 ter 
spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju ZZ). V skladu s 1. členom ZZ so zavodi organizacije, ki se ustanovijo 
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za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, 
otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
 
Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni 
klinični center (Uradni list RS, št. 138/2006 in 27/2007; v nadaljevanju Odlok) namreč v 2. členu določa, da je 
Univerzitetni klinični center pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Temeljne dejavnosti UKC 
so zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraţevalna dejavnost in raziskovalna dejavnost 
(prvi odstavek 4. člena Odloka). 
 
Organ je kot vrsta zavoda z zdravstvenega področja posebej urejen še v Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E in 77/2008-ZDZdr; v 
nadaljevanju ZZDej-UPB2), in sicer v določbah od 25. do 34. člena. Podrobneje je v Statutu Kliničnega centra 
Ljubljana (v nadaljevanju Statut), ki ga je na svoji seji dne 5. 4. 2007 in na seji 30. 7. 2007 sprejel Svet zavoda 
Univerzitetnega kliničnega centra in h kateremu je dala soglasje Vlada RS, določeno, da je organ pravna oseba 
in javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraţevalno in 
raziskovalno dejavnost na področju zdravstva (1. in 3. člen Statuta). 
 

3.1 Ali zahtevane informacije spadajo v delovno področje organa? 
 

Po mnenju organa zahtevane informacije sodijo v zasebnopravno, trţno dejavnost organa, v okviru katere pa ni 
zavezan za posredovanje informacij javnega značaja. Izvajanje samoplačniške dejavnosti je namreč trţna 
dejavnost organa in kot taka ne sodi v okvir javne sluţbe. Delo po podjemnih pogodbah delavci izvajajo izven 
rednega delovnega časa, plačilo za opravljeno delo v okviru samoplačniške dejavnosti pa se črpa iz 
samoplačniških sredstev in ne iz javnih sredstev. Iz navedenega izhaja, da organ smiselno zatrjuje, da ne gre 
za informacijo javnega značaja, ker zahtevane informacije ne spadajo v delovno področje organa, saj ni 
povezana z izvajanjem javne sluţbe. 
 
V teoriji ni sporno, da je javni zdravstveni zavod ena od oblik, s katero se zagotovi izvajanje javne sluţbe. Za 
vse izvajalce javnih sluţb pa je značilno, da so lahko zavezani za dostop do informacij javnega značaja samo v 
tistem delu svoje dejavnosti, ki predstavlja izvajanje javne sluţbe, ne pa tudi z ostalimi dejavnostmi, ki nimajo 
povezave z izvajanjem javne sluţbe. Iz tega razloga je treba potegniti mejo med obema vrstama dejavnosti in 
razmejiti dejavnost, ki pomeni izvajanje javne sluţbe, od preostalih dejavnosti. Zastavi se torej 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 sluţbe organa kot javnega zdravstvenega zavoda. Za izvajalce 
javnih sluţb je namreč značilno, da lahko opravljajo še zasebnopravne, trţne dejavnosti, v okviru katerih niso 
zavezani za posredovanje informacij javnega značaja zato, ker v trţni sferi podvrţenem delu dejavnosti 
informacije javnega značaja pojmovno ne morejo nastati. Informacije javnega značaja namreč lahko nastajajo 
samo v tistem delu dejavnosti izvajalca javne sluţbe, ki pomeni izvajanje javne sluţbe, to pa ne morejo biti tiste, 
ki izvirajo iz zasebne dejavnosti načeloma zavezanega subjekta. To izhaja iz namena ZDIJZ, ki je v 
zagotavljanju izvajanja nadzora nad subjekti, ki delujejo v javnem interesu, oziroma, ki so v primeru javnih sluţb 
izvajalci servisne, storitvene dejavnosti javnega sektorja. Javne sluţbe lahko izvajajo pravne osebe javnega 
prava ali zasebnega prava. Trţna dejavnost, četudi jo opravlja subjekt, ki obenem izvaja tudi javno sluţbo, pa je 
izvzeta iz kroga organov zavezancev po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ, kakor tudi iz namena ZDIJZ, da 
zagotavlja nadzor nad javnopravnim delovanjem. Podobno je tudi mnenje avtorjev Komentarja Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (doc. dr. Senko Pličanič et al., Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 
Ljubljana, 2005, str. 63-64): »V primeru pa, da gre za javni zavod (ali javno podjetje), ki je bil ustanovljen za 
opravljanje dejavnosti, ki ni javna sluţba (torej za neke trţne dejavnosti), se zastavlja vprašanje, ali je takšna 
oseba zavezanec po zakonu, ker je pač oseba javnega prava. Pooblaščenec meni, da je v takšnih primerih 
ustrezno stališče, da ne gre za zavezance po zakonu, čeprav gre za osebe javnega prava.« 
 
Zaradi tega Pooblaščenec ugotavlja, da je organ kot javni zdravstveni zavod, zavezan po ZDIJZ le v delu, ko 
izvaja javno sluţbo, ne pa tudi v delu, ko opravlja zasebnopravno oziroma trţno dejavnost, saj je v tem delu 
podvrţen trţnim zakonitostim in trţnemu delovanju. Na podlagi navedenega je Pooblaščenec pred presojo 
vprašanja, ali so zahtevani dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja ali izjeme od prostega 
dostopa, moral upoštevati tudi, ali gre za informacije, povezane z izvajanjem javne sluţbe organa. To obenem 
pomeni, da so načeloma informacije javnega značaja pri organu le tiste, ki so povezane z opravljanjem 
javnopravne dejavnosti organa, ne pa z opravljanjem njegovih trţnih, zasebnopravnih dejavnosti. 
 
Kot določa prvi odstavek 4. člena ZDIJZ, je eno izmed treh meril za obstoj informacije javnega značaja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448


6/14 

povezanost informacije z delovnim področjem organa. To v prvi vrsti pomeni, da je informacija javnega značaja 
le tista informacija, ki jo organ izdela 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. Pojem delovno področje 
po ZDIJZ se namreč razteza na vsak podatek, ki je nastal v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v 
zvezi z dejavnostjo organa (prim. doktorska disertacija mag. Urške Prepeluh, Pravica dostopa do informacij 
javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 149). Podobno izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča RS I 
Up 122/2006 z dne 25. 4. 2007, in sicer, da je za pojem informacije javnega značaja odločilno, da gre za 
informacije s področja izvajanja določenih nalog oziroma dejavnosti, ki jih urejajo javnopravni predpisi. Pri 
javnopravnem delovanju pa ni pomembna konkretna oblika tega delovanja (oblastno odločanje ali ne-oblastno 
zagotavljanje določenih storitev), temveč, da se javne naloge ali dejavnosti skladno z načelom zakonitosti 
izvršujejo na podlagi norm javnega prava, v okviru, ki ga te norme za to dejavnost določajo, ter skladno z 
namenom varstva javnega interesa. Informacija javnega značaja je torej tista informacija, ki sluţi uradnemu 
namenu organa, gre torej za informacije, povezane s katerokoli javno (public) ali upravno funkcijo organa (tako 
tudi Priporočilo št. 2 (2002) Odbora ministrov drţavam članicam o dostopu do uradnih dokumentov in 
Obrazloţitveni memorandum, sprejet v okviru Sveta Evrope z dne 21. 2. 2002). 
 
V skladu z opisano definicijo informacije javnega značaja je bilo potrebno v pritoţbenem postopku najprej 
razjasniti vprašanje, ali je izpolnjeno prvo merilo, in sicer, ali zahtevani dokumenti sploh spadajo v delovno 
področje oziroma v javnopravno delovanje organa. Ključnega pomena v tej zadevi je torej odgovor na 
vprašanje, ali gre pri zahtevanih dokumentih za informacije, ki so povezane z javnopravnim delovanjem organa. 
Pri tem je treba opozoriti, da so vse zahtevane informacije povezane z izvajanjem samoplačniške dejavnosti, 
zato je moral Pooblaščenec ugotoviti, ali se samoplačniška dejavnost opravlja kot javna sluţba organa kot 
javnega zdravstvenega zavoda.  
 
Pri tem se je treba seznaniti s temeljnimi značilnostmi javne sluţbe. Javna sluţba pomeni takšno ureditev 
posameznih dejavnosti, da njihovo izvajanje zagotavlja drţava. Drţava mora določene dejavnosti zagotavljati 
kot javno sluţbo zaradi odsotnosti delovanja trţnih mehanizmov oziroma, ker bi podvrţenost trţnim 
zakonitostim vodila do hudih motenj v delovanju druţbe, neenakomerni porazdeljenosti posameznih dobrin 
oziroma storitev in bi v končni posledici privedla do pojavov neenakosti ter socialne, druţbene nepravičnosti. 
Izvajanje zdravstvene dejavnosti spada med tipične dejavnosti, ki se izvajajo kot javna sluţba, 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 trţnega sistema. 
Drţava mora sprejeti odločitev o tem, ali se bo določena dejavnost opravljala v pravnem reţimu javne sluţbe. 
Ker je javna sluţba normativni pojav, se namreč mora vedno določiti s pravnim predpisom oziroma v 
slovenskem pravnem redu z zakonom, ki določi obseg javne sluţbe, temeljne pogoje za dostop do javnih dobrin 
oziroma storitev, način opravljanja dejavnosti, financiranje, pogoje za prenehanje… 
 
Kot je bilo ţe ugotovljeno, je organ javni zdravstveni zavod, organiziran po določbah od 25. do 34. člena ZZDej-
UPB2, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Ta v skladu z določbo 1. člena ZZDej-UPB2 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 terciarni ravni, ki obsega, po 
četrtem odstavku 2. člena ZZDej-UPB2, opravljanje dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter 
drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov. Za obravnavani primer je osrednjega pomena, da zakon določa tudi 
tiste dejavnosti, ki se morajo nujno opravljati v pravnem reţimu javne sluţbe. V skladu z drugim odstavkom 3. 
člena ZZDej-UPB2, namreč med drugim, javni zdravstveni zavodi opravljajo zdravstveno dejavnost kot javno 
sluţbo pod enakimi pogoji. V tretjem odstavku 3. člena ZZDej-UPB2 so izrecno določene tiste dejavnosti, ki se 
lahko izvajajo samo kot javna sluţba. Dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov, 
socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost, lekarniška dejavnost, 
preskrba s krvjo, krvnimi pripravki in z organi za presajanje ter mrliško pregledna sluţba se opravljajo samo kot 
javna služba.  
 
V skladu s 17. členom ZZDej-UPB2 dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov obsega 
znanstvenoraziskovalno in vzgojnoizobraţevalno delo za medicinsko fakulteto in druge visoke in višje šole ter 
opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev na ambulantni  ali bolnišnični način, ki jih zaradi strokovne, 
kadrovske, tehnološke in organizacijske zahtevnosti ni moţno niti ni smotrno opravljati na niţjih ravneh. V okviru 
svoje dejavnosti klinike, klinični inštituti ali klinični oddelki opravljajo najzahtevnejše specialistično ambulantno in 
bolnišnično zdravljenje, oblikujejo doktrino stopenjske diagnostike in zdravljenja na svojem področju ter jo 
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posredujejo drugim bolnišnicam, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem. Klinike, klinični inštituti ali 
klinični oddelki sodelujejo s pristojnimi zbornicami pri oblikovanju in izvajajo podiplomsko izobraţevanje 
zdravnikov, zobozdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev z visoko izobrazbo. 
 
Statut v 7. členu določa, da so temeljne dejavnosti organa zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni 
ravni, izobraţevalna dejavnost in raziskovalna dejavnost. Nadalje 8. člena Statuta natančno določa, kaj obsega 
zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega 
specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje in medicinsko 
rehabilitacijo in zdravstveno nego. To dejavnost opravlja organ za območje ljubljanske zdravstvene regije in 
drugih zdravstvenih regij, če nimajo organizirane ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni. Terciarna 
zdravstvena dejavnost obsega razvijanje specialističnih zdravstvenih dejavnosti v drţavi, v skladu z njihovim 
razvojem v svetu, oblikovanje kliničnih smernic, uvajanje novih zdravstvenih metod, posredovanje novega 
znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom ter izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev.     
 
Tretji odstavek 3. člena ZZDej-UPB3 jasno določa, da se dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih 
oddelkov lahko opravljajo samo kot javna sluţba. Med dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov 
pa nedvomno spada zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, ki je določena tudi v 8. členu 
Statuta. Zahtevane informacije se nanašajo na izvajanje samoplačniške zdravstvene dejavnosti, ki obsega 
zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, ki predstavlja temeljno dejavnost organa kot klinike, 
kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka, ki pa se lahko opravljajo samo kot javna sluţba. Ţe iz namena 
ustanovitve organa kot javnega zdravstvenega zavoda izhaja, da je osnovni namen in cilj izvajanje zdravstvene 
dejavnosti kot javne sluţbe. Pooblaščenec ugotavlja in tako izhaja iz določb ZZDej-UPB2, da predstavlja javno 
sluţbo organa dejansko vsa dejavnost, ki je določena z ZZDej- UPB2.  
 
Organ izvaja samoplačniško zdravstveno dejavnost tako, da z zaposlenimi sklene še podjemno pogodbo za 
izvajanje samoplačniške dejavnosti. Organ v obrazloţitvi izpodbijane odločbe trdi, da delavci samoplačniške 
dejavnosti ne opravljajo v okviru delovnega časa, ko se opravljajo obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, torej v 
delovnem času, ki je financiran iz javnih sredstev. Delo po podjemnih pogodbah poteka izven rednega 
delovnega časa, plačilo za opravljeno delo v okviru samoplačniške dejavnosti pa se črpa iz samoplačniških 
sredstev in ne iz javnih sredstev. Organ torej trdi, da tudi iz stališča porabe javnih sredstev, zahtevani podatki 
niso informacija javnega značaja, saj se plačila za opravljeno delo po podjemnih pogodbah ne črpajo iz javnih 
sredstev.   
 
Zakon o zdravniški sluţbi (Uradni list RS, št. 72/2006-uradno prečiščeno besedilo, 15/2008-ZPacP in 58/2008; v 
nadaljevanju ZZdrS-UPB3) v drugem odstavku 65. člena določa, da če je to potrebno zaradi nemotenega 
izvajanja zdravstvene dejavnosti, lahko javni zdravstveni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki 
opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene sluţbe, sklene za opravljanje zdravniške sluţbe 
podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava z zdravnikom, zaposlenim pri tem javnem zdravstvenem 
zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ne glede na to, za kakšen 
delovni čas je ta zdravnik zaposlen. Podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava je mogoče skleniti le 
v primerih, če:  
- za izvajanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi 

občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega,  
- obstaja pomanjkanje ustrezno usposobljenih zdravnikov,  
- se izvajajo zdravstvene storitve izven rednega programa dela javnega zdravstvenega zavoda oziroma 

druge pravne ali fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost ali  
- zdravnik izvaja druge zdravstvene storitve, ki niso zajete v okviru del in nalog, ki so določene s pogodbo o 

zaposlitvi.  
Podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava je mogoče skleniti največ za tolikšen obseg zdravstvenih 
storitev, da čas, potreben za njihovo izvedbo, ne presega tretjine polnega delovnega časa zdravnika, pri čemer 
je trajanje pogodbe lahko največ šest mesecev. Pri izvajanju podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega 
prava morajo biti zdravniku, upoštevaje tudi njegovo delo po pogodbi o zaposlitvi, zagotovljeni počitki skladno z 
41.d členom tega zakona (tretji odstavek 65. člena ZZdrS-UPB3).  
 
Če je zdravnik zaposlen pri javnem zdravstvenem zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja 
zdravstveno dejavnost, s katero sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava, mora javni 
zdravstveni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, predhodno 
zagotoviti, da zdravnik v okviru pogodbe o zaposlitvi opravi s to pogodbo, splošnim aktom ali delovnim načrtom 
določen obseg dela oziroma zdravstvenih storitev. Če je zdravnik zaposlen pri drugem javnem zdravstvenem 
zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, mora za sklenitev podjemne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3076
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
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pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava predhodno pridobiti pisno soglasje delodajalca (četrti odstavek 65. 
člena ZZdrS-UPB3). 
 
V podjemni pogodbi ali drugi pogodbi civilnega prava stranki dogovorita plačilo v odvisnosti od števila in vrste 
zdravstvenih storitev, v skladu z merili, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (peti odstavek 65. člena ZZdrS-
UPB3). 
 
Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb, ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih 
storitev v mreţi javne zdravstvene sluţbe (Uradni list RS, št. 36/2009; v nadaljevanju Uredba) določa merila za 
sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, ki jih za opravljanje zdravstvenih storitev v mreţi 
javne zdravstvene sluţbe lahko sklene javni zdravstveni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki 
opravlja zdravstveno dejavnost v mreţi javne zdravstvene sluţbe, z zdravnikom ali drugim zdravstvenim 
delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem, zaposlenim pri njem ali v drugem zdravstvenem zavodu. 
 
Pooblaščenec ugotavlja, in tako tudi jasno izhaja iz določb ZZdrS-UPB3 in Uredbe, da se lahko podjemne 
pogodbe sklenejo le za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene sluţbe, torej izvajanje 
samoplačniške dejavnosti na podlagi podjemnih pogodb pomeni izvajanje javne zdravstvene sluţbe in tako sodi 
v delovno področje organa, glede katerega je zavezanec po ZDIJZ.  
 
31. člen ZZDej –UPB2 določa, da pridobiva zdravstveni zavod sredstva za delo:  
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi,  
– s plačili za storitve,  
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz 

republiškega proračuna,  
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. 
 
Prav tako 88. člen Statuta določa, da organ pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti: 
- od ZZZS po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; 
- od drugih zdravstvenih zavarovalnic po pogodbah o izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja; 
- iz drţavnega proračuna za namene, za katere je to z zakonom določeno; 
- s prodajo storitev na trgu; 
- z donacijami in sponzorstvom; 
- iz drugih virov.    
 
Organ je na ogledu in camera in naknadno pojasnil, da pri opravljanju dejavnosti organ pridobiva prihodke iz 
naslova javne sluţbe in trţne dejavnosti. Javna sluţba je lahko financirana iz sredstev javnih financ (javni 
prihodki – obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS), sredstev proračuna (npr. ministrstva)) ali pa iz nejavnih, 
zasebnih in drugih sredstev (nejavni prihodki). V organu med prihodke iz opravljanja javne sluţbe iz nejavnih 
prihodkov uvrščajo tudi vse tiste prihodke iz opravljanja zdravstvene dejavnosti, ki niso vezani na obvezno 
zdravstveno zavarovanje in ZZZS. Tako sem uvrščajo tudi trţenje zdravstvenih storitev drugim zdravstvenim 
zavodom in zasebnikom, samoplačnikom in nadstandardne zdravstvene storitve. Med prihodke trţne dejavnosti 
pa v organu prikazujejo prihodke, ki ne izhajajo iz opravljanja javne sluţbe in gre za nezdravstvene storitve. Ti 
nastajajo z opravljanjem naslednjih trţnih dejavnosti (storitev): 
- izobraţevalna dejavnost – organizacija in izvedba seminarjev, delavnic, tečajev; 
- klinično preizkušanje zdravil in testiranje preparatov; 
- uporabnine za poslovne prostore, opremo in stanovanja; 
- prodaja hrane, priprava razpisne dokumentacije in drugo. 
V kontnem načrtu organa imajo za vsako skupino plačnikov zdravstvenih storitev posebne analitične konte, na 
katerih se evidentirajo tovrstni poslovni dogodki in se spremlja njihova realizacija tudi po posameznih 
organizacijskih enotah. Za razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne sluţbe oziroma na trţno 
dejavnost, uporabljajo sodilo – in sicer razmerje med prihodki od poslovanja, doseţenimi pri opravljanju 
dejavnosti javne sluţbe in tistimi, doseţenimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Taka metodologija se upošteva 
od veljave novega Zakona o računovodstvu od leta 2000 dalje. Glede na to, da ni bilo izdanih natančnih 
dokončnih navodil za razmejevanje prihodkov na javno sluţbo in trţno dejavnost, se organ posluţuje 
priporočila, da je dejavnost zavoda javna sluţba vsa tista, ki je določena z zakonom o zdravstvu in je bilo le 
malo storitev opredeljenih kot trţna dejavnost. Po tej metodologiji razmejuje in izkazuje v Izkazu prihodkov in 
odhodkov po vrstah dejavnosti, ki ga vsako leto pripravi za Letno poročilo zavoda. Pri določanju cen 
posameznih storitev za zunanje institucije ali posameznike se upoštevajo pravila kalkulacije cen storitve. Na 
koncu organ omenja, da se terminologija javna sluţba, nejavni prihodki, nepridobitna dejavnost, pridobitna 
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dejavnost in trţna dejavnost v praksi ne upošteva dosledno in vsebinsko pravilno in se marsikatere izraze med 
seboj enači. Posamezni izrazi imajo lahko različne pomene, odvisno z vidika katerega zakona jih obravnavamo 
(Zakon o DDV, Zakon o dohodku pravnih oseb, Zakon o zavodih, Zakon o računovodstvu). 
 
Pooblaščenec ugotavlja, da je treba ločiti med vprašanjem načina financiranja in vprašanjem, ali gre za 
javno službo ali za tržno dejavnost. Kot ţe omenjeno, se lahko podjemne pogodbe sklenejo za opravljanje 
zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene sluţbe, kar pomeni, da izvajanje samoplačniške dejavnosti na 
podlagi podjemnih pogodb pomeni izvajanje javne zdravstvene sluţbe, zato samoplačniška zdravstvena 
dejavnost nikakor ni trţna dejavnost in so trditve organa o trţnosti v tem delu brez pravne podlage. Način 
financiranja dejavnosti, ki se izvaja kot javna sluţba, namreč ne spremeni njene narave. Konstitutiven element 
dejavnosti, ki se izvaja kot javna sluţba, namreč ni v financiranju s strani proračuna, temveč v načinu izvajan ja 
dejavnosti (torej obveznost izvajanja javne zdravstvene sluţbe) oziroma v dejstvu, da gre za dejavnost, ki se 
mora izvajati v javnem interesu. Glede na navedeno, in tako trdi tudi organ, predstavlja samoplačniška 
zdravstvena dejavnost prihodek javne sluţbe, ki ga organ deli na javne in nejavne prihodke javne sluţbe. Po 
mnenju Pooblaščenca gre v obeh primerih za financiranje javne sluţbe in torej organ ne more za prihodke, ki 
predstavljajo prihodek javne sluţbe, določiti, da nekateri prihodki javne sluţbe izpolnjujejo pogoj informacije 
javnega značaja, nekateri pa ne, samo z lastno odločitvijo, kaj so javni in kaj nejavni prihodki javne sluţbe. 
Prihodki se lahko kvečjemu delijo le na prihodke javne sluţbe in prihodke trţne dejavnosti. Glede na navedeno 
izvajanje samoplačniške zdravstvene dejavnosti nikakor ne predstavlja prihodka trţne dejavnosti, ampak 
predstavlja prihodek javne sluţbe.  
 
Pooblaščenec meni, da gre v konkretnem primeru za porabo javnih sredstev. Ker ZDIJZ ne vsebuje definicije 
javnih sredstev, se je Pooblaščenec pri opredelitvi pojma javnih sredstev oprl na določbe Zakona o računskem 
sodišču (Uradni list RS, št. 11/2001 in 20/2006-ZNOJF-1, v nadaljevanju ZRacS-1). ZRacS-1 namreč v prvem 
odstavku 20. člena določa, da Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, iz petega 
odstavka istega člena, ki določa, kdo so uporabniki javnih sredstev po ZRacS-1, pa je moč razbrati, katera 
sredstva predstavljajo javna sredstva. Peti odstavek 20. člena ZRacS-1 določa, da je po ZRacS-1 uporabnik 
javnih sredstev:   
1. pravna oseba javnega prava ali njena enota; 
2. pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: 
- da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, drţavnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;    
- da izvaja javno sluţbo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije; 
- da je gospodarska druţba, banka ali zavarovalnica, v kateri imata drţava in lokalna skupnost večinski deleţ; 
3. fizična oseba, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: 
- prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, drţavnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 
- da izvaja javno sluţbo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije. 
 
Iz navedene določbe ZRacS-1 izhaja, da spada med uporabnike javnih sredstev vsaka oseba (pravna ali 
fizična), če izvaja javno sluţbo. Kot je bilo ţe pojasnjeno, se dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih 
oddelkov izvaja kot javna sluţba, kar pomeni, da se zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni kot 
temeljna dejavnost organa, kamor sodi tudi izvajanje samoplačniške zdravstvene dejavnosti, izvaja kot javna 
sluţba. Organ je torej v delu, ko izvaja samoplačniško zdravstveno dejavnost kot javno sluţbo, uporabnik javnih 
sredstev. Iz določbe petega odstavka 20. člena ZRacS-1 izhaja logičen sklep, da pojem javnih sredstev ne 
zajema zgolj proračunskih sredstev, pač pa tudi sredstva, ki jih izvajalec javne sluţbe za izvajanje javne sluţbe 
pridobi iz drugih virov. Do istega zaključka pridemo tako z jezikovno razlago, kot tudi z logično razlago 
(argumentum a contrario) 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Zakonodajalec je namreč zapisal, da se 
dostop do informacije dovoli, če gre za porabo javnih sredstev in ne, da se dostop dovoli, če gre (zgolj) za 
porabo proračunskih sredstev. Če bi zakonodajalec ţelel določiti dostop zgolj do tistih informacij, ki so vezana 
na porabo proračunskih sredstev, bi to nedvomno izrecno zapisal, a tega ni storil. Zaradi tega je po oceni 
Pooblaščenca potrebno pojem javna sredstva iz 1. alineje tretjega odstavka 6. člena razumeti širše, in ga 
nikakor ne enačiti s pojmom proračunska sredstva. Četudi v primeru izvajanja samoplačniške zdravstvene 
dejavnosti ne gre za neposredno, niti za posredno porabo proračunskih sredstev, pa nedvomno gre za porabo 
javnih sredstev. Gre za porabo sredstev, ki so jih uporabniki plačali za javno sluţbo (izvajanje zdravstvene 
dejavnosti), ki jo po zakonu izvaja organ. Pooblaščenec je ugotovil, da organ, na podlagi pravnih aktov, ki 
opredeljujejo njegovo delovno področje, nima pravne podlage, po kateri bi lahko izvajal samoplačniško 
zdravstveno dejavnost kot trţno, gospodarsko dejavnost, saj tako iz določb ZZDej-UPB2, ZZdrS-UPB3, kot iz 
Statuta posredno izhaja, da je samoplačniška zdravstvena dejavnost dejansko zdravstvena dejavnost, ki se kot 
javna sluţba opravlja v okviru mreţe javne zdravstvene sluţbe, to je v javnem interesu. Samoplačniška 
zdravstvena dejavnost pomeni le eno obliko izvajanja zdravstvene dejavnosti kot javne sluţbe, ki se pač mora 
plačati. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=752
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Upoštevaje vse navedeno je Pooblaščenec zaključil, da zahtevane informacije spadajo v delovno področje 
organa in tako izpolnjujejo prvi kriterij informacije javnega značaja. Pooblaščenec tako v nadaljevanju presoja, 
ali sta izpolnjena še preostala dva kriterija, tj. ali se informacija nahaja v materializirani obliki in ali organ z njo 
razpolaga. 
 

3.2 Kriterij materializirane oblike 
 

Iz obrazloţitve izpodbijane odločbe, in tako je pojasnil tudi organ na ogledu in camera, izhaja, da najemne 
pogodbe za ambulante in operacijske dvorane za izvajanje samoplačniške dejavnosti ne obstajajo, saj je nosilec 
izvajanja samoplačniške dejavnosti sam organ. Organ torej nikomur od delavcev, zaposlenih pri njem ali drugim 
fizičnim ali pravnim osebam, ne oddaja v najem prostorov za opravljanje samoplačniške dejavnosti.   
 
Organ se sklicuje na to, da ne razpolaga z najemnimi pogodbami za ambulante in operacijske dvorane z 
izvajalci samoplačniških ordinacij (del 1. točke zahteve prosilke), z dokumenti, ki vsebujejo podatek na kakšen 
način se ta dejavnost samoplačniško izvaja, torej ali imajo ti sklenjene pogodbe o najemu ordinacij, operacijskih 
dvoran in to, glede na to, da dejavnost opravljajo v javnem zavodu (3. točka zahteve prosilke) in z dokumenti, ki 
vsebujejo podatek v koliko primerih je izvajalec samoplačniške dejavnosti organ in v koliko odstotkih so nosilci 
zdravniki oz. podjetja teh zdravnikov oz. tretja pravna oseba (4. točka zahteve prosilke), zato je moral 
Pooblaščenec v pritoţbenem postopku razjasniti vprašanje, ali omenjene zahtevane informacije javnega 
značaja sploh obstajajo. Kot izhaja iz določbe prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe prvega odstavka 
1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki ţe obstaja, je ţe ustvarjen, oziroma 
dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja ţe izdelal oziroma pridobil. Gre za pogoj, ki je v 
teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolţni omogočiti 
dostop le do ţe obstoječih informacij in niso dolţni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti 
dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. 
 
Pooblaščenec ob reševanju pritoţbe ni mogel posumiti, da organ prve stopnje razpolaga z zahtevanimi 
informacijami. V podporo prepričanju Pooblaščenca, da verjame navedbam organa o neobstoju zahtevane 
informacije, je zlasti dejstvo, da je Pooblaščenec na ogledu in camera preverjal obstoj zahtevanih informacij in 
ugotovil, da organ z zahtevanimi informacijami ne razpolaga.  
 
Smisel dostopa do informacij javnega značaja je treba iskati v javnem in odprtem delovanju zavezanca, preko 
katerega se lahko preizkusi tudi pravilnost in zakonitost delovanja. Ob tem pa je treba upoštevati, da se lahko 
zagotovi prost dostop zgolj do informacij, ki dejansko ţe obstajajo. Pritoţbeni postopek ne more biti namenjen 
prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Pooblaščenec je namreč 
organ, ki je, na podlagi prvega odstavka 2. člena ZInfP, pristojen za odločanje o pritoţbi zoper odločbo, s katero 
je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega 
značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Zato Pooblaščenec, skladno z načelom 
zakonitosti, organu ne more naloţiti, naj prosilcu posreduje dokumentacijo, s katero ne razpolaga. Organi, ki so 
zavezani po ZDIJZ, so dolţni omogočiti dostop le do ţe obstoječih informacij in niso dolţni ustvariti novega 
dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav, ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. Izjema 
od napisanega so le informacije, ki se nahajajo v računalniških bazah, nastalih v zvezi z dejavnostjo organa. 
Dolţnost posredovanja informacij se namreč nanaša le na tako imenovane »surove« informacije (več: Komentar 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, doc. dr. Senko Pličanič s soavtorji, Inštitut za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, 2005, str. 83). Upoštevaje navedeno Pooblaščenec nima pravne podlage, da bi v 
konkretni zadevi odločal o nujnosti oziroma obveznosti organa, da ustvari dokumente, ki so predmet zahteve 
prosilca. Organi so dolţni prosilcu posredovati zahtevane informacije v zahtevani obliki le ob predpostavki, da 
razpolagajo tako z informacijo kot tudi z ustreznimi napravami, da je priklic informacij mogoč. 
 
Iz navedb organa v izpodbijani odločbi in na ogledu in camera izhaja, da organ z omenjenimi zahtevanimi 
informacijami ne razpolaga, Pooblaščenec pa nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da 
zahtevani dokumenti ne obstajajo, poleg tega Pooblaščenec tudi ob reševanju te pritoţbe ni mogel posumiti, da 
organ z zahtevanimi informacijami razpolaga, vendar jih v celoti ne posreduje oziroma ne ţeli posredovati (drugi 
odstavek 10. člena ZInfP). Zato Pooblaščenec ugotavlja, da zahtevam prosilke v točkah 1 (izvzeta zahteva po 
vpogledu v podjemne pogodbe) in 3 ter 4 zahteve prosilke z dne 15. 10. 2009 ni mogoče ugoditi in se zavrnejo, 
ker ji organ dokumentov, ki niso nastali, ne more posredovati. Ker je Pooblaščenec zaključil, da ne obstaja 
dvom v pravilnost te ugotovitve organa, se v konkretnem pritoţbenem postopku zaradi neobstoja zahtevane 
informacije niti ni potrebno spuščati v presojo prosto dostopne narave posameznih podatkov, ki naj bi sestavljali 
zahtevane informacije. Pooblaščenec na tem mestu znova poudarja, da ustvarjanje novega dokumenta, 
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zbiranje informacij ali analiziranje podatkov predstavlja ravnanje organa, ki je zunaj dometa temeljne funkcije 
pravice dostopa do informacij javnega značaja in ga skladno z navedenim ni mogoče zahtevati na podlag i 
določb ZDIJZ.   
 
Glede preostalega dela zahteve prosilke (del 1. točke – podjemne pogodbe, 2. točka in 5. točka) je 
Pooblaščenec ugotovil, da ni dvoma, da organ z zahtevano informacijo razpolaga in da se ta nahaja v 
materializirani obliki.  
 
Pooblaščenec je ugotovil, da seznam vseh zdravnikov in medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki 
imajo z UKC Ljubljana sklenjene tudi podjemne pogodbe, ker delajo še samoplačniško, ki ga je organ 
posredoval dne 18. 2. 2010, predstavlja seznam vseh realiziranih podjemnih pogodb za samoplačniško 
dejavnost oz. da je seznam pripravljen na podlagi podatkov iz obračunov osebnih prejemkov in povračil ter dela 
po podjemnih pogodbah. V seznamu je zajet obračun dela po podjemnih pogodbah od januarja do oktobra 
2009, kar pomeni, da se imena in priimki dejansko ponavljajo (eni celo 10 krat). Tako lahko iz navedenega 
sklepamo, da dejansko ne gre za 1397 podjemnih pogodb, kolikor je vrstic na seznamu, ampak za 289 
podjemnih pogodb za opravljanje samoplačniške dejavnosti. Seznam je sestavljen iz 15 stolpcev, in sicer leto 
dela, mesec dela, tip izvajalca, profil, klinika, klinični oddelek, vrsta storitve po podjemni pogodbi, mat. številka, 
priimek, ime, bruto znesek, enota mere, 1 cena na enoto mere, 2 cena na enoto mere in 3 cena na enoto mere. 
Seznam vsebuje tako imena in priimke zdravnikov, medicinskih sester kot tudi zdravstvenih tehnikov. 
 
Glede na navedeno organ razpolaga z 289-imi podjemnimi pogodbami za izvajanje samoplačniške dejavnosti, 
ki jih prosilka zahteva pod točko 1 svoje zahteve in iz katerih izhaja tudi podatek, po kakšnih tarifah oz. na 
kakšen način poteka plačevanje zdravnikov, ki delajo samoplačniško (npr. urne postavke, mesečne pavšale, 
letne pogodbe,…), ki ga je prosilka zahtevala pod  točko 5 svoje zahteve ter s seznamom vseh zdravnikov in 
medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki imajo z UKC Ljubljana tudi podjemne pogodbe, ker delajo še 
samoplačniško, ki ga je prosilka zahtevala pod točko 2 svoje zahteve z dne 15. 10. 2009.  
 
Pooblaščenec se je v nadaljevanju glede omenjenih zahtevanih dokumentov opredelil do tega, ali gre za prosto 
dostopno informacijo, ali pa je podana katera izmed izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, zaradi katere se 
dostop do zahtevane informacije lahko zavrne. 
 

4. Izjeme od prostega dostopa  
 

Če zahtevani dokumenti vsebujejo informacije javnega značaja, ima do njih v skladu z določili ZDIJZ dostop 
vsakdo. Edini razlog za zavrnitev dostopa je v teh primerih morebitni obstoj kakšne izmed izjem, ki jih določa 
ZDIJZ. Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca, če ugotovi, da zahtevani podatek oziroma 
dokument predstavlja katerokoli v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ določeno izjemo. Ta taksativno določa enajst 
izjem, ko lahko organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije. 
 
Organ se ni skliceval na nobeno izjemo, vendar je Pooblaščenec na podlagi drugega odstavek 247. člena ZUP 
opravil preizkus, ali zahtevana informacija morebiti ne predstavlja katere izmed izjem za dostop do informacij 
javnega značaja. 
 
Pooblaščenec pripominja, da je pri odločanju vezan na zahtevek prosilke, zato opozarja, da se celotna vsebina 
dokumenta »Seznam podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniške dejavnosti za zaposlene pri UKC Ljubljana 
za mesec oktober 2009«, ki vsebuje podatke iz prosilkine zahteve pod točko 2, ne nanaša na njeno zahtevo, 
zaradi česar se Pooblaščencu ni treba spuščati v ugotavljanje, ali so tudi preostali deli navedenega dokumenta 
prosto dostopne informacije. Kot omenjeno, so predmet presoje le imena in priimki zdravnikov in medicinskih 
sester na Seznamu vseh zdravnikov in medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki imajo z UKC 
Ljubljana tudi podjemne pogodbe, ker delajo še samoplačniško. 
 

4.1 Izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ 
 
3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ kot izjemo od prosto dostopnih informacij določa osebni podatek, 
katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Zakon, ki ureja varstvo podatkov, je Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1). Namen ZVOP-1-UPB1 je preprečevanje 
neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov (1. člen ZVOP-1-
UPB1). 
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Po določilu 1. točke prvega odstavka 6. člena ZVOP-1-UPB1 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. ZVOP-1-
UPB1 ne varuje osebnih podatkov na splošno, ampak omogoča le preprečevanje neustavnih, nezakonitih in 
neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov. 
 
Ob upoštevanju zgoraj citirane določbe ZVOP-1-UPB1, Pooblaščenec pojasnjuje, da sicer sama navedba 
imena in priimka, brez česarkoli drugega (npr. navedbe naslova, izobrazbe, rojstnega datuma, enotne matične 
številke občana ali kateregakoli drugega enoličnega identifikacijskega znaka), še ni nujno osebni podatek, 
ampak ga za takšnega naredijo šele dodatni podatki, ki se nanašajo na posameznika in iz katerih je mogoče 
določiti fizično osebo. Smiselno enako izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-
229/03-18, z dne 9. 2. 2006, v kateri je ustavno sodišče med drugim zapisalo, da zgolj podatek o imenu in 
priimku še ne zadostuje za identifikacijo posameznika in je zato potreben še dodaten podatek. Izjeme po ZDIJZ 
tako npr. ne morejo predstavljati podatki o osebi, na podlagi katerih osebe ni mogoče identificirati oziroma jo je 
mogoče identificirati samo z velikimi stroški, nesorazmerno velikim naporom ali z veliko časa. Merilo za to, kako 
velika je moţnost identifikacije osebe, je treba ocenjevati glede na standard povprečno razumne osebe, pri 
čemer bi bilo v zadevi dostopa do informacije javnega značaja napačno, če bi bila zmoţnost identifikacije osebe 
zoţena le na določen (ozek) krog ljudi.  
 
Ker razkritje osebnega podatka, skladno s 3. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1, predstavlja obdelavo osebnih 
podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih 
podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu (javni sektor) ZVOP-1-UPB1. 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. 
 
Pooblaščenec je temeljito pregledal dokumente, ki so predmet tega pritoţbenega postopka in ugotovil, da 
podjemne pogodbe vsebujejo naslednje osebne podatke: 

- ime in priimek zastopnika organa, ki je generalna direktorica organa; 
- ime in priimek zdravnika, medicinske sestre ali tehnika; 
- naslov zdravnika, medicinske sestre ali tehnika ter 
- podatek o plačilu za opravljeno delo. 

 
Seznam vseh zdravnikov in medicinskih sester, zaposlenih v UKC Ljubljana, ki imajo z UKC Ljubljana tudi 
podjemne pogodbe, ker delajo še samoplačniško za mesec oktober 2009, vsebuje imena in priimke zdravnikov 
in medicinskih sester. 
 
Iz določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ obenem izhaja, da nima vsak osebni podatek hkrati statusa 
t.i. varovanega osebnega podatka, kar pomeni, da je razkritje osebnega podatka v določenih primerih lahko 
dopustno. Razkritje osebnega podatka je tako lahko, pod določenimi pogoji, dopustno tudi v okviru izvrševanja 
pravice do dostopa do informacij javnega značaja. Glede osebnih podatkov oseb, zaposlenih v javnem sektorju, 
javnih usluţbencev, Pooblaščenec najprej pojasnjuje, da imajo javni usluţbenci 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 določba prve alineje 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. Zakon o javnih 
usluţbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A in 69/2008-
ZZavar-E; v nadaljevanju ZJU) v 1. členu določa, da 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. V ta 
sklop torej sodijo tudi zaposleni pri organu, glede katerih 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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
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Upoštevaje navedeno sledi, da pri organu zaposleni (generalna direktorica organa, zdravniki, medicinske sestre 
in tehniki) nedvomno spadajo med javne usluţbence. Glede na navedeno ne predstavljajo varovanih osebnih 
podatkov imena in priimki zaposlenih pri organu, zato v tem delu ni podana izjema od prostega dostopa do 
informacij javnega značaja po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
Pooblaščenec je ob pregledu zahtevanih dokumentov, in sicer podjemnih pogodb, ugotovil tudi, da poleg 
osebnega imena vsebujejo druge osebne podatke (naslov stalnega prebivališča). Glede na predhodno 
predstavljene ugotovitve in zakonska določila je Pooblaščenec ugotovil, da podatki v zahtevanih dokumentih, in 
sicer naslov stalnega prebivališča, ni javen oziroma ni prosto dostopen in pomeni izjemo v skladu s 3. točko 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ti podatki morajo ostati varovani v skladu z načelom sorazmernosti obdelave 
osebnih podatkov (3. člen ZVOP-1-UPB1), ker niso nujno potrebni za uresničevanje načela javnosti. Naslov 
stalnega prebivališča zato po svoji vsebini ni informacija javnega značaja, pač pa izjema od prosto dostopnih 
informacij. Na podlagi navedenega je Pooblaščenec zaključil, da mora organ na zahtevanih podjemnih 
pogodba, v skladu s pravilom delnega dostopa, ki ga določa 7. člen ZDIJZ, izbrisati podatke o naslovu stalnega 
prebivališča. 
 
Podatek o plačilu za opravljeno delo po podjemni pogodbi za opravljanje samoplačniške dejavnosti  predstavlja 
podatek o zasluţku prejemnika honorarja in je kot tak v osnovi osebni podatek po ZVOP-1-UPB1. Vendar pa 
Pooblaščenec opozarja na ţe zgoraj omenjeno določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri se 
ne glede na določbo prvega odstavka (kjer je opredeljenih 11 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. in 5. 
do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, 
določata drugače. Pooblaščenec tako zaključuje, kot omenjeno ţe v poglavju 3.2 obrazloţitve te odločbe, da gre 
v konkretnem primeru pri izplačilih za opravljeno delo po podjemnih pogodba za opravljanje samoplačniške 
zdravstvene dejavnosti, za porabo javnih sredstev. Glede na navedeno je potrebno dostop do teh podatkov 
razkriti na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. 
 

5. Institut delnega dostopa 
 

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 prosilki omogočiti delni 
dostop do zahtevanih dokumentov. 
 
Institut delnega dostopa je urejen v 7. člen ZDIJZ, ki določa, da v kolikor dokument ali njegov del le delno 
vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ (npr. 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, št. 76/2005 in 119/2007) ne bi bilo izvedljivo oziroma, ko (in če) delno razkritje ne bi ogrozilo zaupnosti 
varovanih informacij. 16. 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 (prvi odstavek). Ne glede na zapisano se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, 
če je bilo tako izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu (drugi odstavek). 
 
Pooblaščenec ocenjuje, da je v obravnavanem primeru z institutom delnega dostopa mogoče omogočiti dostop 
do zahtevanih dokumentov, ne da bi s tem posegli v varovane osebne podatke. Z izbrisom osebnih podatkov na 
način, kot izhaja iz izreka te odločbe, postanejo ti podatki anonimizirani, kar pomeni, da je identifikacija 
posameznika onemogočena. Z anonimizacijo podatkov se torej izgubi prepoznavnost in določljivost 
posameznika (več o tem glej Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem, urednica in redaktorica Nataša 
Pirc Musar, Ljubljana 2006, komentar k 13. člen ZVOP-1).  
 
Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da je pritoţba utemeljena in da je organ na prvi stopnji 
napačno uporabil materialno pravo, zato je Pooblaščenec pritoţbi prosilke ugodil ter na podlagi prvega odstavka 
252. člena ZUP odločbo organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te odločbe. 
 
V tem postopku posebni stroški niso nastali. 
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Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, pač pa lahko prosilka sproţi upravni spor. Upravni spor se sproţi s 
toţbo, ki se vloţi v 30 dneh od vročitve 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. 

 
 

Informacijski pooblaščenec            
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 
pooblaščenka 
             


