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Številka: 0900-216/2007/                                                
Datum: 29. 8. 2008 
 
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 
tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, številka 
51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o 
Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 
tretjega odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E in 65/08-ZUP-F; v nadaljevanju ZUP), o pritožbah ….. 
(v nadaljevanju prosilec), z dne 17. 12. 2007 in z dne 17. 1. 2008 zoper molk Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij 
javnega značaja naslednjo 
 
                                                               O D L O Č B O: 

 
1. Pritožba zoper molk organa z dne 17. 12. 2007 je utemeljena. 
 
2. Pritožba zoper molk organa z dne 17. 1. 2008 je utemeljena. 
 
3. Organ je dolžan:  
 

a)  v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe prosilcu v elektronski obliki posredovati naslednje 
dokumente: 

- Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za osebe, 
starejše od 65 let, ki se v elektronski obliki nahajajo v obliki Microsoft Wordovega dokumenta z 
naslovom »Navodila 2007-starejši od 65 končna.doc«; 

- Excelov delovni list z naslovom »Enoten obrazec 2007 v eurih.xls«, ki je namenjen 
izračunavanju cen v domovih za starejše, ki so namenjeni starejšim od 65 let; 

- Excelov delovni list z naslovom »Obrazec-posebni 2007 EUR.xls«, ki je namenjen 
izračunavanju cen v t. i. posebnih domovih, ki so namenjeni odraslim osebam s posebnimi 
potrebami; 

 
b)  v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe prosilcu v elektronski obliki posredovati naslednje 

dokumente: 
- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva odraslih s posebnimi 

potrebami v javnih zavodih za leto 2007, ki ima pri organu številko 40403-28/2007/8 in je bil s 
strani organa podpisan dne 6. 6. 2007; 

- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva starejših v javnih zavodih za 
leto 2007, ki ima pri organu številko 40403-28/2007/1 in je bil s strani organa podpisan dne 28. 
2. 2007; 

 
c)  v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe prosilcu omogočiti vpogled v naslednje dokumente: 

- Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok 
in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, 
št. 012-03-001/01-305 z dne 12. 6. 2001; 

- Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok 
in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, 
št. 012-03-001/02-208 z dne 22. 4. 2002, z obrazložitvijo; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, prvo 
vmesno poročilo, Draga, november 2000; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, drugo 
vmesno poročilo, Draga, april 2001; 
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- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Zdravstvo-program.doc«; 
- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Končna faza.doc«; 
- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Priloga ankete za starše.doc«; 
- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Priloga program izobraževanja.doc«; 
- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Priloga program sociala.doc«; 
- Microsoft Wordov dokument z naslovom »Priloga tujina.doc«; 
- Vizija razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje, prvo vmesno poročilo, Ljubljana, 

september 2003; 
- vabilo članicam in članom Strokovnega sveta za socialno varstvo, št. 01601-55/2004/1 z dne 

28. 10. 2004, na enajsto sejo Strokovnega sveta za socialno varstvo; 
- zapisnik enajste seje Strokovnega sveta za socialno varstvo, št. 01601-55/2004 z dne 3. 11. 

2004; 
 

d)  v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema te odločbe zahtevo prosilca z dne 3. 12. 2007 odstopiti v 
reševanje pristojnemu organu, in sicer ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, in hkrati o tem obvestiti 
prosilca. 

 
O b r a z l o ž i t e v: 

 
Prosilec je dne 25. 1. 2007 na organ naslovil zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, s katero je 
zahteval, da mu organ v obliki elektronske pošte posreduje naslednje dokumente: 

- zapisnik 9. seje in zapisnike naslednjih sej Strokovnega sveta za socialno varstvo pri organu (s 
pripadajočimi gradivi oziroma prilogami) o točkah, ki zadevajo problematiko standardov in 
normativov socialno varstvenih storitev; 

- program normativnega dela organa v letu 2007; 
- podrobnejša navodila kot tehnični pripomoček za izvajanje metodologije, ki je predpisana s 

Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/2006, 127/2006, 8/2007; v nadaljevanju Pravilnik), po 46. členu Pravilnika; 

- dogovor o načinu usklajevanja cen za posamezne skupine uporabnikov – na podlagi 24. člena 
Pravilnika, za leto 2007, po petem odstavku 44. člena Pravilnika.  

 
Iz dopisa prosilca z dne 3. 12. 2007, ki je naslovljen na organ, izhaja, da je organ prosilcu posredoval 
dokumente, ki jih je prosilec navedel v prvi in drugi alineji zahteve za dostop do informacij javnega značaja z 
dne 25. 1. 2007, dokumentov, navedenih v tretji in četrti alineji, pa organ prosilcu ni posredoval. Prosilec je v 
navedenem dopisu postavil tudi novo zahtevo za dostop do fotokopije predpisanih posebnih navodil oziroma 
poslovnika o delu komisij za razvrščanje in morebitnega drugega metodološkega gradiva, ki ureja razvrščanje 
oseb z razvojno motnjo (med drugim za potrebe uporabe standardov in normativov za opravljanje socialno 
varstvenih storitev). 
 
Dne 23. 10. 2007 je prosilec na organ naslovil zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, s katero je 
zahteval dostop do strokovnih gradiv, ki so leta 2004 narekovala takratno občutno izboljšanje normativov za 
otroke in mlajše odrasle osebe. 
 
Dne 17. 12. 2007 je Pooblaščenec prejel pritožbo zaradi molka organa, ki se je nanašala na zahtevo prosilca z 
dne 25. 1. 2007 in na zahtevo prosilca z dne 23. 10. 2007, na podlagi katere je Pooblaščenec na organ naslovil 
dopis št. 0900-216/2007/2 z dne 17. 12. 2007. Organ je odgovoril z dopisom, št. 66303-10/2006 z dne 19. 12. 
2007, v katerem je pojasnil, da dopisu prilaga Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen, ki so 
predpisana s Pravilnikom z dne 30. 1. 2007. V nadaljevanju dopisa je organ navedel, da Dogovor o načinu 
usklajevanja cen za varstvo odraslih s posebnimi potrebami za leto 2007 ni bil podpisan ter da je v letu 2007 šlo 
za prvo določitev cen na podlagi Pravilnika za institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami. Organ je 
navedel še, da je bil podpisan le dogovor za institucionalno varstvo starejših nad 65 let. Glede dostopa do 
strokovnih gradiv, ki so uporabljena v okviru strokovnih priprav novele Pravilnika o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/1995, 2/1998, 61/1998, 19/1999 (28/1999 - popr.), 127/2003, 
125/2004, 120/2005 Odl. US, (2/2006 - popr.), 140/2006; v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih) iz 
leta 2004, je organ v dopisu navedel, da je dostop možen na njegovi spletni strani, kjer je objavljena raziskava 
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pod naslovom Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje, in sicer Končno poročilo in 
Zaključno poročilo. 
 
Pooblaščenec je organ z dopisom, št. 0900-216/2007/4 z dne 27. 12. 2007, ponovno pozval, da ukrepa skladno 
z 22. členom ZDIJZ ter izda pisno odločbo, če zahtevo delno ali v celoti zavrne, in ga hkrati opozoril, da prosilec 
želi dostop do vseh strokovnih gradiv, ki so leta 2004 narekovala takratno občutno izboljšanje normativov za 
otroke in mlajše odrasle osebe in ne le Končno poročilo in Zaključno poročilo.  
 
Organ je nato o navedenih zahtevah prosilca odločil z odločbo, št. 66303-2/2007/13 z dne 7. 1. 2008. Prosilec je 
menil, da organ v navedeni odločbi ni odločil niti o informacijah, ki so bile predmet njegove zahteve z dne 25. 1. 
2007, niti o informacijah, ki so bile predmet njegove zahteve z dne 23. 10. 2007, zato je na organ dne 10. 1. 
2008 naslovil pritožbo zoper odločitev organa o njegovih zahtevah za dostop do informacij javnega značaja z 
dne 25. 1. 2007 in z dne 23. 10. 2007 na podlagi 4. odstavka 25. člena ZDIJZ in dne 11. 1. 2008 še dopolnitev 
te pritožbe.  
 
Ker organ prosilcu ni odgovoril na njegova dopisa z dne 10. 1. 2008 in z dne 11. 1. 2008, je prosilec dne 17. 1. 
2008 pri Pooblaščencu vložil pritožbo zaradi molka organa, ki ji je priložil tudi dopisa z dne 10. 1. 2008 in z dne 
11. 1. 2008, v katerih je organu podrobneje pojasnil, zakaj meni, da dokumenti, o katerih je odločal organ z 
odločbo, št. 66303-2/2007/13 z dne 7. 1. 2008, niso informacije, ki jih je zahteval, in sicer: 

1. Podrobnejša navodila kot tehnični pripomoček za izvajanje metodologije, ki je predpisana s 

Pravilnikom: prosilec ugotavlja, da dokument, ki ga je prejel, ni informacija, ki jo je zahteval, temveč 
zgolj delovno gradivo za ta dokument z datumom nastanka 30. 1. 2007, poleg tega je to dokument, ki 
se nanaša le na del socialno varstvenih zavodov, in sicer  sodeč po podnaslovu dokument ne velja za t. 
i. zavode za usposabljanje; prosilec vztraja, da mu organ posreduje veljavna Navodila za izvajanje 
metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (z enotnim elektronskim obrazcem o 
stroških storitev - z vnesenimi parametri za leto 2007), če ne obstajajo enotna (veljavna) Navodila in 
obrazec za vse vrste zavodov, potem želi prosilec prejeti veljavne dokumente za vsako vrsto zavodov 
posebej. 

2. Dogovor o načinu usklajevanja cen za posamezne skupine uporabnikov, za leto 2007:  prosilec 
ugotavlja, da iz dopisa in iz odločbe organa sledi, da dogovor o načinu usklajevanja cen za varstvo 
odraslih s posebnimi potrebami za leto 2007 ni bil podpisan, vendar pa vztraja pri svoji zahtevi, ki je 
vsebinsko širša in zajema vse skupine uporabnikov, zato prosi organ, da mu posreduje dogovor za 
institucionalno varstvo starejših nad 65 let, ki ga je organ že podpisal, kot izhaja iz njegovega dopisa.  

3. Dostop do strokovnih gradiv, ki so leta 2004 narekovala takratno občutno izboljšanje normativov 

za otroke in mlajše odrasle osebe: prosilec navaja, da ga je organ kot odgovor na zahtevo napotil na 
poročilo o raziskavi Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje, ki je objavljena (v dveh 
inačicah z vsebinsko enakima naslovoma poročil – Končno poročilo in Zaključno poročilo) na spletni 
strani organa (na naslovu Publikacije – raziskave) in pri kateri gre za mnogo širše zasnovano študijo, 
kakor pa je revizija standardov in normativov institucionalnega varstva oseb z motnjo v razvoju, o čemer 
zgovorno pričajo cilji in vsebine projekta, ki so zapisani na 6. strani Končnega poročila. 

Prosilec še posebno podrobno pojasnjuje, da je v zahtevi za dostop do strokovnega gradiva  o noveli Pravilnika 
o standardih in normativih iz leta 2004 imel v mislih predvsem gradiva (pisne prispevke oziroma dokumente), ki 
so jih pripravile podkomisije oziroma komisija, ki jo je za pripravo sprememb Pravilnika o standardih in 
normativih posebej imenoval takratni minister dr. V. Dimovski. Znana so imena strokovnjakov, ki so bili takrat 
imenovani s strani ministra in so sodelovali v pripravi novele Pravilnika o standardih in normativih in obstajati 
mora dokumentacija o njihovem delu (Sklep ministra o imenovanju komisije in podkomisij, individualni prispevki 
članov komisije, skupna stališča oziroma predlogi podkomisij in komisije, zapisniki sestankov komisije in 
podkomisij, morebitni predlogi ali stališča zavodov, zapisniki sej Strokovnega sveta za socialno varstvo, ki je na 
koncu potrdil predloge komisij oziroma komisije ipd.). Vsako od teh podkomisij je vodil uslužbenec organa. 
Prosilec meni, da že samo bežen pogled v spremembe kadrovskih normativov (npr. v priložene tabele, ki 
prinašajo pomembno spremenjene kadrovske normative za varuhinje pri treh osnovnih različnih storitvah, t.j. pri 
varstvu otrok in mladostnikov, pri varstvu odraslih in pri t.i. vodenju, varstvu in zaposlovanju oziroma VDC-jih) 
pokaže, da strokovna podlaga zanje ne morejo biti koncepti in splošne smernice, ki jih prinaša naloga Vizija 
razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje. Zato prosilec meni, da poskusa organa, da prosilcu - kot 
odziv na njegovo zahtevo za vpogled v strokovne podlage novele Pravilnika o standardih in normativih iz leta 
2004, predvsem v razloge za takratno občutno izboljšanje normativa za varuhinje pri otrocih in mlajših odraslih 
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osebah - ponudi dokument Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje, ne more sprejeti. 
Prosilec meni, da takšnega postopka organa ne more dojeti drugače kakor kot poskus zavajanja in posledično 
nezakonitega oviranja pri dostopu do informacije javnega značaja.  
 
Poleg navedenega je prosilec dne 17. 1. 2008 vložil še pritožbo zaradi molka organa, ker ni odločil o njegovi 
zahtevi z dne 3. 12. 2007, s katero je zahteval fotokopijo predpisanih posebnih navodil oziroma poslovnika o 
delu komisij za razvrščanje in morebitnega drugega metodološkega gradiva, ki ureja razvrščanje oseb z 
razvojno motnjo (med drugim za potrebe uporabe standardov in normativov za opravljanje socialno varstvenih 
storitev).  
  
Pooblaščenec je z dopisom št. 0900-216/2007/11 z dne 18. 1. 2007, organ pozval, da o pritožbi prosilca z dne 
10. 1. 2008 in z dne 11. 1. 2008 in o zahtevi z dne 3. 12. 2007 odloči skladno z določbami ZDIJZ. Na navedeni 
dopis Pooblaščenca je organ odgovoril z dopisom, št. 66303-2/2007-19 z dne 24. 1. 2008, v katerem se sklicuje 
na dopis, št. 66303-2/2007-17 z dne 16. 1. 2008, ki je bil poslan prosilcu in s katerim je bilo po navedbah organa 
v celoti odločeno o zahtevah prosilca. 
 
Pooblaščenec je dne 24. 1. 2008 prejel dopis, v katerem prosilec sporoča, da je prejel dopis organa, št. 66303-
2/2007-17 z dne 16. 1. 2008, s katerim pa niso ustregli nobeni izmed njegovih zahtev, zato po mnenju prosilca 
še vedno ostajajo neizpolnjene naslednje zahteve: 

1. navodila (kot tehnični pripomoček) za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, t.j. elektronski obrazec in besedilo navodil za izpolnjevanje obrazca, za leto 2007;  

2. dogovor o načinu usklajevanja cen socialno varstvenih storitev za skupino  starejših nad 65 let – na 
podlagi 24. člena Pravilnika, za leto 2007 (po 5. odst. 44. člena Pravilnika); 

3. strokovna gradiva, ki so leta 2004 narekovala (takratno) občutno izboljšanje normativov za otroke in 
mlajše odrasle osebe (v primerjavi s tistimi za odrasle); 

4. predpisana posebna navodila oziroma poslovnik o delu komisij za razvrščanje in morebitno drugo 
metodološko gradivo, ki ureja razvrščanje oseb z razvojno motnjo (med drugim za potrebe uporabe 
standardov in normativov za opravljanje socialno varstvenih storitev). 

 
Ker so se izjave prosilca in navedbe prvostopenjskega organa razlikovale, je Pooblaščenec z namenom 
razjasnitve dejanskega stanja in ugotovitve, ali zahtevane informacije javnega značaja obstajajo, dne 15. 2. 
2008 pri organu 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 pritožbeni organ sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na možne 
škodljive posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov. Pooblaščenec mora namreč kot pritožbeni 
organ imeti polna pooblastila za preiskovanje vseh pritožb, 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 pojasnil, da je na podlagi 46. člena Pravilnika izdal dvoje navodil, ki se nanašajo 
na cene, in sicer: 

- Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za odrasle s 
posebnimi potrebami, ki se v elektronski obliki nahajajo v obliki Microsoft Wordovega dokumenta z 
naslovom »Navodila 2007-odr. s pos.potr. končna.doc«; 

- Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za osebe,starejše od 
65 let, ki se v elektronski obliki nahajajo v obliki Microsoft Wordovega dokumenta z naslovom »Navodila 
2007-starejši od 65 končna.doc«. 

Organ je pojasnil, da je prosilec dne 11. 1. 2008 po pošti prejel Navodila za izvajanje metodologije za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za odrasle s posebnimi potrebami, ki niso javno objavljena, vendar 
so edina obstoječa verzija teh navodil, čeprav z oznako »delovno gradivo«, ki jo je organ spregledal in jo zato 
pozabil odstraniti. Navodil za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za osebe, 
starejše od 65 let, organ prosilcu ni posredoval, ker je menil, da prosilec z zahtevo z dne 25. 1. 2007 zahteva le 
Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za odrasle s posebnimi 
potrebami. Sestavni del obeh dokumentov sta tudi tabeli v elektronski obliki, ki ju je organ dne 15. 2. 2008 
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Pooblaščencu posredoval po opravljenem ogledu in camera, in sicer »Enoten obrazec 2007 v eurih.xls«, ki je 
namenjen izračunavanju cen v domovih za starejše, ki so namenjeni starejšim od 65 let in »Obrazec-posebni 
2007 EUR.xls«, ki je namenjen izračunavanju cen v t. i. posebnih domovih, ki so namenjeni odraslim osebam s 
posebnimi potrebami. 
 
Glede dogovora o načinu usklajevanja cen socialno varstvenih storitev je organ na ogledu in camera pojasnil, 
da obstajata dva dogovora, in sicer: 
- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami v javnih 

zavodih za leto 2007, ki ima pri organu številko 40403-28/2007/8 in je bil s strani organa podpisan dne 6. 6. 
2007; 

- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva starejših v javnih zavodih za leto 2007, ki 
ima pri organu številko 40403-28/2007/1 in je bil s strani organa podpisan dne 28. 2. 2007. 

Organ je pri tem pojasnil, da je pri odgovoru prosilcu prišlo do napake, zaradi katere navedena dogovora nista 
bila posredovana prosilcu. 
 
Nadalje je organ na ogledu in camera pojasnil, da je razvoj posameznega področja potrebno spremljati in kot 
rezultat takšnega dela je nastala tudi »Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje«. Rezultate 
te vizije je uporabila tudi komisija pri pripravi novele Pravilnika o standardih in normativih leta 2004, pri čemer se 
je komisija v okviru strokovnih priprav novele Pravilnika o standardih in normativih leta 2004 opirala na 
Zaključno poročilo in Končno poročilo, ki sta objavljena na spletni strani organa, o čemer je prosilec prejel 
napotilo. Na ogledu in camera pa se je organ zavezal, da bo poiskal še morebitno dodatno gradivo, ki je 
predmet tega dela zahteve prosilca in bo o tem obvestil Pooblaščenca.  
 
Na ogledu in camera je organ še pojasnil, da predpisana posebna navodila oziroma poslovnik o delu komisij za 
razvrščanje in morebitno drugo metodološko gradivo, ki ureja razvrščanje oseb z razvojno motnjo, sodi v 
pristojnost Ministrstva za šolstvo in šport, o čemer je prosilca poučil z dopisom, št. 66303-2/2007-17 z dne 16. 1. 
2008. Zahteve prosilca pa organ ni odstopil pristojnemu organu v reševanje. 
 
Dne 26. 2. 2008 je Pooblaščenec pri organu na podlagi dogovora na ogledu in camera z dne 15. 2. 2008 opravil 
dodatni ogled in camera, na katerem je organ pojasnil, da je s pogodbo, št. 600-008/00-02 z dne 16. 10. 2000, 
naročil izvajalcu Center Dolfke Boštjančič – Draga izdelavo raziskave »Program celostne skrbi za otroke in 
mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi potrebami«. Iz druge točke navedene pogodbe izhaja, da je bil 
izvajalec med drugim dolžan izdelati: 

- predlog organizacijskih oblik in standardov za obravnavano področje; 
- strokovne podlage in predlog rešitev organizacijskih oblik, standardov in normativov za obravnavano 

področje z navedbo potreb. 
 

Po mnenju organa so to strokovna gradiva, na katera se je opirala komisija v okviru strokovnih priprav novele 
Pravilnika o standardih in normativih leta 2004. Organ pa vztraja, da se je glede drugih strokovnih gradiv o delu 
te komisije, opredelil v odločbi, št. 66303-2/2007/13 z dne 7. 1. 2008. Po mnenju organa gradiva, ki jih je imel 
prosilec »v mislih«, niso strokovna gradiva, kot na primer Sklep ministra o imenovanju komisije za pripravo 
pravilnika, temveč gre za delovna gradiva. Pooblaščenec je na ogledu in camera v spis vzel naslednje 
dokumente: 

- fotokopija Pogodbe o financiranju raziskave  »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike ter 
odrasle osebe s posebnimi potrebami«, št. 600-008/00-02 z dne 10. 10. 2000; 

- Vizija razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje, prvo vmesno poročilo, Ljubljana, 
september 2003; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, prvo 
vmesno poročilo, Draga, november 2000; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, drugo 
vmesno poročilo, Draga, april 2001; 

- fotokopija Sklepa o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev standardov 
in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z 
zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-001/01-247 z dne 
11. 5. 2001; 
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- fotokopija Sklepa o dopolnitvi sklepa o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in 
dopolnitev standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo 
otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 
012-03-001/01-305 z dne 12. 6. 2001; 

- fotokopija Sklepa o dopolnitvi sklepa  o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in 
dopolnitev standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo 
otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 
012-03-001/02-208 z dne 22. 4. 2002, z obrazložitvijo. 

 
Organ je Pooblaščencu dne 26. 2. 2008 v elektronski obliki posredoval naslednje Microsoft Wordove 
dokumente, ki se nanašajo na »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi 
potrebami«: 

- Zdravstvo-program.doc; 
- Končna faza.doc; 
- Priloga ankete za starše.doc; 
- Priloga program izobraževanja.doc; 
- Priloga program sociala.doc; 
- Priloga tujina.doc. 

 
Pooblaščenec je v vednost prejel dopis organa, št. 66303-2/2007-25 z dne 7. 3. 2008, s katerim je organ 
prosilca obvestil, da lahko vpogleda v strokovna in delavna gradiva komisije za pripravo Pravilnika o standardih 
in normativih iz leta 2004.  
 
Prosilec je Pooblaščenca z dopisom z dne 16. 4. 2008 obvestil, da se je dne 25. 3. 2008 na podlagi poziva 
organa oglasil pri svetovalki, da bi si ogledal strokovna gradiva, ki so nastala v toku pripravljanja novele 
Pravilnika o standardih in normativih iz leta 2004. Zapisnik o tem vpogledu je prosilec priložil dopisu. Prosilec je 
pojasnil, da v dokumentih, v katere je vpogledal, ni bilo dokumentov, ki so bili predmet zahteve, in sicer: 

- kakršnegakoli strokovnega gradiva, ki bi, ne le na splošno, omenjalo potrebo po prenovi kadrovskih 
normativov, temveč neposredno utemeljevalo konkretne, dejansko uveljavljene spremembe v 
Pravilniku o standardih in normativih iz leta 2004; 

- zapisnikov sestankov (osrednjega in področnega) kolegija na organu o tej temi v letu 2004, v 
katerem so novelo Pravilnika o standardih in normativih pripravili in na koncu leta tudi izdali; 

- zapisnikov sestankov komisije in podkomisij za izdelavo sprememb Pravilnika o standardih in 
normativih, v letu 2004; 

- zapisnikov sestankov in zapisov sklepov oziroma stališč Strokovnega sveta za socialno varstvo pri 
organu, ki je leta 2004 (po izjavi predstavnikov organa) vsebinsko oziroma strokovno soglašal z 
izdano novelo Pravilnika o standardih in normativih iz leta 2004.  

Prosilec je navedel tudi, da je bilo v eni od map, v katere je vpogledal, poročilo o raziskovalni nalogi ''Vizija 
razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje'', ki je v dveh inačicah objavljeno  tudi na spletni strani 
organa in ga je organ v odločbi  navedel  kot edini obstoječi odgovor na zahtevo prosilca. Prosilec je navedel še, 
da je moč s preprostim ''search'' poizvedovalnim postopkom ugotoviti, da to ni informacija, ki jo je zahteval. V isti 
mapi je naletel tudi na: 

- sklep ministra Dimovskega o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnite 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve, z dne 11. 5. 2001, na podlagi 
katerega bi morala komisija svoje delo končati do 1. 12. 2001; 

- pogodbo med organom in CUDV Draga o financiranju raziskave »Program celostne skrbi za otroke 
in mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi potrebami«, z dne 16. 10. 2000, ki bi morala biti 
končana dne 15. 10. 2001; 

- rezultate naloge »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi 
potrebami« (s prilogami), ki jih je prosilcu po njegovih navedbah organ posredoval že 28. 3. 2007 – 
prosilec navaja, da je bilo gradivo končano oktobra 2001 in ni (moglo biti) strokovna podlaga za 
opisano noveliranje  normativov v letu 2004, poleg tega se s kadrovskimi normativi ukvarja le na 
splošno (na ravni splošne zahteve, češ da jih je treba izboljšati); 
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- spisek datumsko opredeljenih sej komisije za standarde in normative (dr. Dimovskega), ki se konča 
z datumom 21. 3. 2002 (7. seja komisije). 

Prosilec je še navedel, da je iz spiska posredno razvidno, da se je delo komisije za prenovo Pravilnika o 
standardih in normativih po dveh letih nekakšnega mrtvega teka odločilno pospešilo po seji (področnega) 
kolegija dne 26. 5. 2003 (zahteve po poenotenju prej ločenega dela po podkomisijah), dejansko pa se je v 
vsebinskem pogledu odvilo v letu 2004, ko naj bi se sklenilo s sejo Strokovnega sveta za socialno varstvo dne 
28. 10. 2004. Ustreznih gradiv in zapisnikov o teh sejah v mapi ni bilo. Prosilec zlasti pogreša standardno pisno 
obrazložitev predlaganih sprememb Pravilnika o standardih in normativih in zapis razprave ter stališč (sklepov) 
Strokovnega sveta z dne 28. 10. 2004. Prosilec je še pojasnil, da vpogled v zahtevane dokumente ni dal 
pričakovanih rezultatov. Prosilec je še vedno prepričan, da vsaj zapisniki navedenih kolegijskih, strokovnih in 
delovnih teles o tem (iz leta 2004) obstajajo in vztraja pri vseh svojih zahtevah. 
 
Dne 8. 4. 2008 je prosilec Pooblaščencu posredoval dopis št. 150/06 z dne 20. 2. 2007, ki ga je Skupnost 
organizacij za usposabljanje poslala organu, s čimer je želel dokazati, da pri organu obstaja gradivo, ki se 
nanaša na delo komisij za razvrščanje, ker navedeni dopis vsebuje predloge Skupnosti organizacij za 
usposabljanje za pripravo uvodnega besedila o sestavi in delu komisije za razvrstitev. Prosilec je pri tem 
ponovno poudaril, da mu organ ni omogočil dostopa do zapisnikov kolegijskih organov organa, zapisnikov 
komisij oziroma podkomisij za prenovo normativov in zapisnikov strokovnega sveta za socialno varstvo iz leta 
2004, ko se je novela sprejela, prosilec je še posebej izpostavil zapisnik 11. seje strokovnega sveta z dne 28. 
10. 2004. 
 
Ker je prosilec dne 8. 4. 2008 Pooblaščencu predložil dokumente, ki kažejo na to, da organ kljub navedbam na 
že opravljenih ogledih in camera razpolaga z dokumenti, ki so predmet prosilčevih zahtev, je Pooblaščenec dne 
5. 5. 2008 opravil dodatni ogled in camera, na katerem je organ pojasnil, da z dopisom, št. 150/06 z dne 20. 2. 
2007, ki naj bi ga Skupnost organizacij za usposabljanje poslala organu, ne razpolaga. Organ je opravil 
poizvedbo o obstoju tega dokumenta v glavni pisarni organa in pri pošiljatelju, ki je z dopisom, št. 442/08 z dne 
29. 4. 2008, pojasnil, da je dopis, št. 150/06 z dne 20. 2. 2007, poslal organu po redni pošti, česar pa ne more 
dokazati, ker nima potrdila o priporočeni pošiljki. Organ je na ogledu in camera pojasnil tudi, da zapisnik seje 
strokovnega sveta z dne 28. 10. 2004 ne obstaja, našel pa je vabilo članicam in članom Strokovnega sveta za 
socialno varstvo, št. 01601-55/2004/1 z dne 28. 10. 2004, na enajsto sejo Strokovnega sveta za socialno 
varstvo, o kateri je bil sestavljen zapisnik, št. 01601-55/2004 z dne 3. 11. 2004. Navedeno vabilo in zapisnik je 
Pooblaščenec vzel v spis. 
  
Pritožbi prosilca z dne  17. 12. 2007 in z dne 17. 1. 2008 sta utemeljeni. 

 
Splošno o ugotovitvah Pooblaščenca 

 
Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je opredeljena v drugem odstavku 39. člena Ustave RS. 
Konkretizacijo te pravice predstavlja ZDIJZ, v katerem je urejen postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in 
ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, 
javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. 
ZDIJZ posega v širok spekter delovanja javnega sektorja, in sicer ne le v delu, ko med zavezance zajema širok 
krog organov javnega sektorja, ki morajo na prvi stopnji slediti določilom zakona, temveč tudi v delu same 
definicije informacije javnega značaja. Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost 
delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije, 
pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti 
o svojem delu. V prvem in drugem odstavku 5. člen ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop do informacij, ne 
glede na pravni interes. Načelo prostega dostopa pomeni tudi, da so vse informacije vseh zavezancev dostopne 
vsakomur. Organ nosi dokazno breme za dokazovanje, da so določene informacije izvzete iz prostega dostopa, 
če pa z zahtevano informacijo ne razpolaga, mora o zahtevi prosilca odločiti z odločbo na podlagi drugega 
odstavka 22. člena ZDIJZ. 
  
Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija 
javnega značaja  informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, 
op. Pooblaščenca), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz 
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navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o 
obstoju informacije javnega značaja, in sicer: 

- informacija mora  izvirati iz delovnega področja organa, 
- organ mora z njo razpolagati in 
- nahajati se mora v neki materializirani obliki. 

 
Pooblaščenec je ugotovil, da dokumenti, ki jih je zahteval prosilec in so v prejšnjih odstavkih obrazložitve te 
odločbe navedeni v 1., 2. in 3. točki, sodijo v delovno področje organa, ker se nanašajo na urejanje socialno 
varstvenih storitev, za katere je pristojen organ. V nadaljevanju je bilo tako potrebno najprej ugotoviti, s katerimi 
izmed teh dokumentov organ v konkretnem primeru sploh razpolaga, to je, ali je glede dokumentov, ki jih 
zahteva prosilec, izpolnjen t. i. kriterij materializirane oblike za obstoj informacije javnega značaja, in nato, ali je 
morda podana katera izmed izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Glede dokumentov, ki so 
predmet zahteve prosilca, ki je v prejšnjih odstavkih te obrazložitve navedena v 4. točki, pa je Pooblaščenec 
ugotovil, da organ z njimi zagotovo ne razpolaga, zato je Pooblaščenec v nadaljevanju obrazložitve ugotavljal, 
ali je organ to zahtevo posredoval pristojnemu organu v reševanje. 
 

1. Podrobnejša navodila kot tehnični pripomoček za izvajanje metodologije, ki je predpisana s 

Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  
 
Pooblaščenec je v primeru pritožbe prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do podrobnejših navodil kot 
tehnični pripomoček za izvajanje metodologije, ki je predpisana s Pravilnikom, moral ugotoviti, ali gre pri 
zahtevani informaciji za informacijo javnega značaja v smislu ZDIJZ. Ker se je organ skliceval na to, da je 
prosilcu zahtevano informacijo že posredoval in ker pritožba prosilca temelji na navedbah, da informacije, ki mu 
jih je posredoval organ, niso informacije, ki jih je zahteval v zahtevi, ter izhaja iz domneve o obstoju zahtevanih 
informacij, je bilo potrebno razjasniti vprašanje, ali zahtevani dokumenti sploh obstajajo oziroma, ali organ z 
njimi razpolaga. 
 
Kot izhaja iz določbe prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi iz določbe prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, 
informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga 
je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot 
»kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so dolžni omogočiti dostop le do že 
obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga 
v času zahteve nimajo. 
 
Pooblaščenec uvodoma ugotavlja, da 46. člen Pravilnika določa, da organ, do izdaje sklepa o določitvi 
standardov stroškov iz 29. člena Pravilnika, izdela podrobnejša navodila kot tehnični pripomoček za izvajanje 
metodologije po tem Pravilniku. 
 
Prosilec v pritožbi navaja, da je dokument, ki mu ga je organ posredoval, zgolj delovno gradivo za zahtevani 
veljavni dokument, in da se posredovani dokument nanaša le na del socialno varstvenih zavodov, zato ne 
predstavlja dokumenta, ki ga je zahteval v zahtevi z dne 25. 1. 2007.  
 
Na podlagi navedb organa na ogledu in camera Pooblaščenec ugotavlja, da je organ na podlagi 46. člena 
Pravilnika izdal dve vrsti navodil za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki se 
nanašata na dve različni kategoriji oseb, in sicer: 

- Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za odrasle s 
posebnimi potrebami, ki se v elektronski obliki nahajajo v obliki Microsoft Wordovega dokumenta z 
naslovom »Navodila 2007-odr. s pos.potr. končna.doc«; 

- Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za osebe, starejše od 
65 let, ki se v elektronski obliki nahajajo v obliki Microsoft Wordovega dokumenta z naslovom »Navodila 
2007-starejši od 65 končna.doc«. 

Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da sta sestavna dela navedenih navodil tudi tabeli v obliki Microsoft 
Excelovega delovnega lista z naslovoma »Enoten obrazec 2007 v eurih.xls«, ki je namenjen izračunavanju cen 
v domovih za starejše, ki so namenjeni starejšim od 65 let, in »Obrazec-posebni 2007 EUR.xls«, ki je namenjen 
izračunavanju cen v t. i. posebnih domovih, ki so namenjeni odraslim osebam s posebnimi potrebami.  
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Pooblaščenec skladno z navedbami prosilca ugotavlja, da imajo Navodila za izvajanje metodologije za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za odrasle s posebnimi potrebami, ki jih je organ že posredoval 
prosilcu, oznako »delovno gradivo«, vendar pri tem ne vidi razumnega razloga, da bi podvomil v navedbe 
organa na ogledu in camera, iz katerih izhaja, da je prosilcu dne 11. 1. 2008 posredovana verzija navedenih 
navodil edina obstoječa. Oznako »delovno gradivo« je organ namreč spregledal in jo zato pozabil odstraniti. 
Navedeno dejstvo torej ne kaže na to, da bi morala obstajati še kakšna druga verzija v tem odstavku 
obravnavanih navodil.  
 
Ker je Pooblaščenec ugotovil, da organ razpolaga z navodili za izvajanje metodologije, ki je predpisana s 
Pravilnikom v obliki besedila in v obliki tabel, je v nadaljevanju preizkusil, ali gre pri tej informaciji za v celoti 
prosto dostopno informacijo javnega značaja, ali pa je podana katera izmed izjem od prostega dostopa po 
prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ter ugotovil, da slednje niso podane. 
 
Kot izhaja iz navedb prosilca v pritožbi in navedb organa na ogledu in camera, je organ prosilcu po pošti 
posredoval dne 11. 1. 2008 le Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
za odrasle s posebnimi potrebami, ne pa tudi Navodil za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev za osebe, starejše od 65 let, ter obeh Excelovih delovnih listov, ki so del navedenih navodil. 
Pooblaščenec zato ugotavlja, da je organ dolžan prosilcu posredovati še preostale tri navedene dokumente. 
 
Drugi odstavek 5. člena ZDIJZ določa, da ima vsak prosilec na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa 
informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen 
elektronski zapis. 2. točka drugega odstavka 17. člena ZDIJZ pa določa, da mora prosilec v zahtevi opredeliti, 
na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski 
zapis). Iz navedenih pravnih podlag sledi, da je prosilec tisti, ki odloča, v kakšni obliki želi prejeti zahtevano 
informacijo, zato mora organ prosilcu v obravnavanem primeru posredovati zahtevane dokumente v 
elektronskem zapisu. Organ je dolžan to izvršiti  v roku 15 (petnajstih) dni od prejema te odločbe.  
 
Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da organ na prvi stopnji v roku, ki ga določa 23. člen ZDIJZ, 
ni v celoti odločil o zahtevi prosilca, ki se nanaša na Navodila za izvajanje metodologije za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev, zato je Pooblaščenec ugotovil, da je pritožba prosilca zoper molk organa 
utemeljena. Pooblaščenec je, na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP, prevzel zadevo v reševanje ter jo 
sam rešil tako, kot izhaja iz 3.a) točke izreka te odločbe. 
 

2. Dogovor o načinu usklajevanja cen za posamezne skupine uporabnikov, za leto 2007   
 

Pooblaščenec je v primeru pritožbe prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do dogovora o načinu 
usklajevanja cen za posamezne skupine uporabnikov, za leto 2007, moral razjasniti vprašanje, ali zahtevani 
dokumenti sploh obstajajo oziroma ali organ z njimi razpolaga, ker jih organ prosilcu ni posredoval. 
 
Pooblaščenec uvodoma ugotavlja, da iz petega odstavka 44. člena Pravilnika v povezavi s prvim odstavkom 44. 
člena Pravilnika izhaja, da se bo usklajevanje cen socialno varstvenih storitev z veljavnim kadrovskim 
normativom za opravljanje socialno varstvenih storitev izvajalo vsakega prvega februarja in postopoma do leta 
2010, in sicer se navedena uskladitev izvede na podlagi dogovora o načinu usklajevanja cen za posamezne 
skupine uporabnikov iz 24. člena tega Pravilnika (za osebe starejše od 65 let in za odrasle s posebnimi 
potrebami), ki ga za vsako leto sprejmeta ministrstvo, pristojno za socialno varstvo in Skupnost socialnih 
zavodov Slovenije.  
 
Pooblaščenec je na podlagi navedb organa na ogledu in camera ugotovil, da sta bila v letu 2007 med organom 
in Skupnostjo socialnih zavodov na podlagi petega odstavka 44. člena in 45. člena Pravilnika sklenjena dva 
dogovora  o načinu usklajevanja cen, in sicer: 
- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami v javnih 

zavodih za leto 2007, ki ima pri organu številko 40403-28/2007/8 in je bil s strani organa podpisan dne 6. 6. 
2007; 

- Dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva starejših v javnih zavodih za leto 2007, ki 
ima pri organu številko 40403-28/2007/1 in je bil s strani organa podpisan dne 28. 2. 2007. 
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Iz navedb organa na ogledu in camera nadalje izhaja, da prosilcu navedenih dokumentov ni posredoval, ker je 
prišlo do napake pri odgovoru na zahtevo prosilca z dne 25. 1. 2007.   
 
Ker je Pooblaščenec ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti, ki so predmet v tej točki obravnavanega dela 
zahteve prosilca z dne 25. 1. 2007, je v nadaljevanju  preizkusil, ali gre pri tej informaciji za v celoti prosto 
dostopno informacijo javnega značaja, ali pa je podana katera izmed izjem od prostega dostopa po prvem 
odstavku 6. člena ZDIJZ ter ugotovil, da slednje niso podane. 
 
Upoštevaje navedeno Pooblaščenec zaključuje, da je organ prosilcu dolžan v roku 15 (petnajstih) dni od 
prejema te odločbe posredovati oba navedena dogovora o načinu usklajevanja cen v elektronskem zapisu, ki ga 
je prosilec v zahtevi z dne 25. 1. 2007 navedel kot obliko, v kateri želi prejeti zahtevano informacijo.  
 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da organ na prvi stopnji v roku, ki ga določa 23. člen ZDIJZ, 
ni odločil o zahtevi prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do dogovora o načinu usklajevanja cen za 
posamezne skupine uporabnikov, za leto 2007, zato je Pooblaščenec ugotovil, da je pritožba prosilca zoper 
molk organa utemeljena. Pooblaščenec je, na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP, prevzel zadevo v 
reševanje ter jo sam rešil tako, kot izhaja iz 3.b) točke izreka te odločbe. 
 

3. Strokovna gradiva, ki so leta 2004 narekovala takratno občutno izboljšanje normativov za otroke 

in mlajše odrasle osebe  
 

Pooblaščenec je v primeru pritožbe prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do strokovnih gradiv, ki so leta 
2004 narekovala takratno občutno izboljšanje normativov za otroke in mlajše odrasle osebe, moral ugotoviti, ali 
gre pri zahtevani informaciji za informacijo javnega značaja v smislu ZDIJZ. Ker se je organ skliceval na to, da 
je prosilcu zahtevano informacijo že posredoval v obliki napotila na Končno poročilo in Zaključno poročilo, ki se 
nahaja na spletni strani organa, in ker pritožba prosilca temelji na navedbah, da informacije, ki mu jih je 
posredoval organ, niso informacije, ki jih je zahteval v zahtevi, ter izhaja iz domneve o obstoju zahtevanih 
informacij, je bilo v pritožbenem postopku potrebno razjasniti vprašanje, ali zahtevani dokumenti sploh obstajajo 
oziroma ali organ z njimi razpolaga. 
 
Upoštevaje pritožbene navedbe prosilca in glede na navedbe organa v dopisih in na ogledih in camera, 
Pooblaščenec najprej ugotavlja, da se je organ zahtevo prosilca v tem delu razlagal zelo ozko, kar je v nasprotju 
z določili ZDIJZ in ZUP.  
 
ZDIJZ v drugem odstavku 17. člena poleg zahteve po opredelitvi načina seznanitve z vsebino informacije 
javnega značaja, prosilcu nalaga opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti. Osrednji in najpomembnejši 
del zahteve je opis informacije javnega značaja, s katero se upravičenec želi seznaniti, kar predstavlja zahtevek 
stranke v smislu prvega odstavka 66. člena ZUP. Želene informacije morajo biti opisane tako natančno, da 
organ zahtevek lahko obravnava, ni pa potrebno, da so opredeljene do potankosti. Organ od prosilca ne sme 
zahtevati podrobnosti, ki za identifikacijo iskanega dokumenta niso neizogibno potrebne, če ima na razpolago 
dovolj drugih podatkov, po katerih lahko dokument oziroma dokumente najde, pa čeprav ima zaradi tega več 
dela. Organ ne sme zahtevati podatkov, kot so npr. opravilne številke spisov, saj je to njegova interna šifra, ki 
zunanjim subjektom ni nujno znana. Tudi natančni datumi ali zaporedne številke seje niso nujno potrebni 
podatki, če prosilec okvirno navede dovolj omejeno časovno obdobje ali druge podatke za iskanje. Upoštevati 
moramo tudi dejstvo, da uporabnik pogosto ne ve, koliko dokumentov določene vrste organ poseduje. 
Priporočljivo je, da stranka navede vse, kar o iskanem dokumentu ve, kot na primer kdaj in kje je nastal, kateri 
organ ga je ustvaril oziroma poslal, kakšna je njegova vsebina, številka, oblika ipd.  
   

Zahteva po opisu želene informacije javnega značaja pomeni, da mora prosilec informacijo opisati s tako 
stopnjo določnosti, da lahko organ zahtevek obravnava (primerna stopnja določnosti), ne pomeni pa, da je 
potrebno informacijo povsem določno identificirati. Primerna stopnja določnosti pomeni, da mora biti opis 
informacije natančen do te mere, da omogoča določljivost informacije oziroma dokumenta. Podobno izhaja tudi 
iz 6. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (v nadaljevanju Uredba), ki določa, da se prošnje dajejo dovolj 
natančno, da lahko institucija ugotovi, za kateri dokument gre. V primeru, da način hrambe dokumentov in 
razpoložljivi podatki organu omogočajo, da zahtevano informacijo najde, organ od prosilca ne sme zahtevati 
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podrobnega opisovanja oziroma podrobne identifikacije informacije oziroma dokumenta. Takšna zahteva bi bila 
upravičena zgolj v primeru, ko bi bile dodatne podrobnosti nujno potrebne, da bi organ zahtevo sploh lahko 
obravnaval. Pri tem pa količina dela, ki bi jo organ imel zaradi omejenega opisa zahtevane informacije oziroma 
dokumenta, ni pomembna. ZDIJZ torej nalaga prosilcu opredelitev želene informacije v razumnih mejah, te pa 
so nedvomno povezane s prosilčevim omejenim poznavanjem dela organa. Potrebno je namreč upoštevati, da 
bi dosledno vztrajanje pri absolutni določenosti želene informacije oziroma dokumenta v praksi lahko pomenilo 
de facto negacijo pravice do dostopa do informacije javnega značaja. 
 
Pooblaščenec na tem mestu poudarja, da drugi odstavek 18. člena ZDIJZ zavezuje uradno osebo, ki je pri 
organu imenovana za posredovanje informacij javnega značaja, da prosilcu pri morebitni dopolnitvi zahteve nudi 
ustrezno pomoč. Navedena določba je specifičen izraz načela varstva pravic strank, ki ga določa 7. člen ZUP in 
v skladu s katerim morajo organi pri postopanju in odločanju strankam med drugim omogočiti, da čim lažje 
zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Podobno zahtevo po zagotovitvi pomoči prosilcu pri razjasnitvi prošnje 
določa tudi Uredba v 6. členu. Organ mora nuditi ustrezno pomoč ne samo v primeru, ko kot prosilci nastopajo 
prava neuke stranke, pač pa tudi v primeru, ko zahtevo poda pooblaščenec, ki je odvetnik. Ob generalni zahtevi 
po »ustrezni pomoči«, ZDIJZ ali ZUP ne določata konkretno, na kakšen način, v kakšni obliki ter v kakšnem 
obsegu mora organ prosilcu nuditi pomoč. Kljub temu ni nobenega dvoma, da je organ v primeru, ko meni, da 
zahteva ni dovolj opredeljena, da bi jo bilo mogoče obravnavati, zavezan na formalen (npr. pisno ali z vabilom) 
ali manj formalen (npr. po telefonu) način, vzpostaviti stik s prosilcem in mu pojasniti vse okoliščine, povezane z 
zahtevanimi informacijami in dokumentarnim gradivom, s katerim organ razpolaga, ki bi lahko pripomogle k 
določnejši opredelitvi prosilčeve zahteve. 
 
Na podlagi navedenih določb Pooblaščenec ugotavlja, da navedbe organa, da prosilcu ni posredoval določenih 
dokumentov, ki jih prosilec primeroma navaja v njegovi zahtevi, ker po njegovem mnenju gradiva, ki jih je imel 
prosilec »v mislih«, niso strokovna gradiva, kot na primer Sklep ministra o imenovanju komisije za pripravo 
Pravilnika o standardih in normativih, temveč gre po mnenju organa za delovna gradiva, ne zdržijo presoje. 
Prosilec namreč dokumentov ni dolžan opredeliti z besedami, s katerimi zahtevane dokumente poimenuje 
organ, zadostuje že, če jih opiše tako natančno, da organ zahtevek lahko obravnava. Prosilec je v konkretnem 
primeru obsežno opisal, do katerih dokumentov želi dostop, poleg tega pa je tudi primeroma naštel, katere vrste 
dokumentov ima v mislih, kot je to razvidno tudi iz obrazložitve te odločbe. Iz navedenega izhaja, da je organ 
dolžan zahtevo prosilca razumeti kot zahtevo za dostop do strokovnih gradiv o noveli Pravilnika o standardih in 
normativih iz leta 2004, in sicer, kot navaja prosilec, gre pri tem za gradiva o delu komisije oziroma podkomisij 
(Sklep ministra o imenovanju komisije in podkomisij, individualni prispevki članov komisije, skupna stališča 
oziroma predlogi podkomisij in komisije, zapisniki sestankov komisije in podkomisij, morebitni predlogi ali 
stališča zavodov, zapisniki sej Strokovnega sveta za socialno varstvo, ki je na koncu potrdil predloge komisij 
oziroma komisije ipd.).  
 
Upoštevaje pritožbene navedbe prosilca in glede na navedbe organa v dopisih in na ogledih in camera, 
Pooblaščenec ugotavlja, da je spremembo oziroma dopolnitev normativov za otroke in mlajše odrasle osebe v 
letu 2004 pripravljala komisija za pripravo sprememb in dopolnitev standardov in normativov za izvajanje 
socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v 
razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni 
razbremenitvi družine. Navedena komisija je bila imenovana s sklepom, katerega fotokopijo je organ izročil 
Pooblaščencu na ogledu in camera, in sicer: 

- Sklep o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev standardov in 
normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z 
zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-001/01-247 z dne 
11. 5. 2001.  

Poleg tega je organ Pooblaščencu na ogledu in camera izročil tudi fotokopiji dopolnitev navedenega sklepa, in 
sicer: 

- Sklep o dopolnitvi sklepa imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-
001/01-305 z dne 12. 6. 2001; 
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- Sklep o dopolnitvi sklepa  imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-
001/02-208 z dne 22. 4. 2002, z obrazložitvijo. 

 
Kot izhaja iz navedb organa na ogledu in camera, je razvoj področja, na katerega se nanašajo dokumenti, ki so 
predmet v tem delu obrazložitve obravnavane zahteve prosilca, potrebno spremljati dalj časa. Pri tem je organ 
pojasnil, da je komisija, ki je pripravljala spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih in normativih, pri 
svojem delu uporabila gradivo, ki je nastalo v okviru raziskave »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike 
ter odrasle osebe s posebnimi potrebami«. Navedeno gradivo je sicer res širše zasnovano in je nastalo že pred 
imenovanjem komisije, kot to ugotavlja tudi prosilec v pritožbenih navedbah, vendar Pooblaščenec ne vidi 
razumnega razloga, da bi podvomil v te navedbe organa, saj tudi iz druge točke Pogodbe o financiranju 
raziskave »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi potrebami«, št. 600-
008/00-02 z dne 10. 10. 2000, izhaja, da je bil izvajalec med drugim dolžan izdelati dokumente, katerih vsebina 
se nanaša na spremembe standardov in normativov, in sicer: 

- predlog organizacijskih oblik in standardov za obravnavano področje; 
- strokovne podlage in predlog rešitev organizacijskih oblik, standardov in normativov za obravnavano 

področje z navedbo potreb. 
Na podlagi navedene pogodbe so nastali naslednji dokumenti, ki jih je organ izročil Pooblaščencu na ogledu in 

camera v fizični obliki: 
- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, prvo 

vmesno poročilo, Draga, november 2000; 
- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, drugo 

vmesno poročilo, Draga, april 2001; 
Na podlagi navedene pogodbe pa so nastali tudi naslednji Microsoft Wordovi dokumenti, ki jih je organ 
posredoval Pooblaščencu dne 26. 2. 2008 v elektronski obliki: 

- Zdravstvo-program.doc; 
- Končna faza.doc; 
- Priloga ankete za starše.doc; 
- Priloga program izobraževanja.doc; 
- Priloga program sociala.doc; 
- Priloga tujina.doc. 

 
Po navedbah organa je bila kot rezultat spremljanja razvoja področja, v katerega sodijo zahtevani dokumenti, 
izdelana tudi raziskovalna naloga z naslovom »Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje«. 
Rezultate te raziskovalne naloge je uporabila tudi komisija pri pripravi novele Pravilnika o standardih in 
normativih leta 2004, pri čemer je organ pojasnil, da se je komisija v okviru strokovnih priprav novele Pravilnika 
o standardih in normativih leta 2004 opirala na Zaključno poročilo in Končno poročilo, ki sta objavljena na spletni 
strani organa, o čemer je organ prosilcu posredoval napotilo. Na ogledu in camera pa je organ Pooblaščencu 
izročil tudi dokument z naslovom Vizija razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje, prvo vmesno 
poročilo, Ljubljana, september 2003, ki je nastal v okviru navedene raziskovalne naloge. Tudi v tem delu 
Pooblaščenec ugotavlja, da v tem odstavku navedeni dokumenti predstavljajo del strokovnega gradiva, ki je leta 
2004 narekovalo občutno izboljšanje normativov za otroke in mlajše odrasle osebe. 
 
Odsotnost dvoma v trditve organa potrjuje dejstvo, da so nekateri posamezniki kot člani komisije sodelovali tudi 
v prejšnjih odstavkih navedenih raziskavah. Iz dokumenta z naslovom Vizija razvoja socialno-varstvenih 
zavodov za usposabljanje, prvo vmesno poročilo, Ljubljana, september 2003, in iz dokumenta z naslovom 
Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, prvo vmesno poročilo, 
Draga, november 2000, namreč izhaja, da so …, ki so bili člani komisije, ki je pripravljala spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o standardih in normativih leta 2004, sodelovali tudi v raziskavi z naslovom »Program 
celostne skrbi za otroke in mladostnike ter odrasle osebe s posebnimi potrebami«, … pa sta sodelovala tudi v 
raziskovalni nalogi z naslovom »Vizija razvoja socialno varstvenih zavodov za usposabljanje«. Na podlagi 
navedenega Pooblaščenec zaključuje, da so ti posamezniki pri pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
standardih in normativih leta 2004 zagotovo uporabljali znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri navedenih 
raziskavah, zato Pooblaščenec ugotavlja, da ne obstaja nikakršen dvom v resničnost navedb organa na ogledu 
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in camera, da v prejšnjih odstavkih navedeni dokumenti predstavljajo strokovna gradiva, ki so leta 2004 
narekovala takratno občutno izboljšanje normativov za otroke in mlajše odrasle osebe.  
 

Nadalje Pooblaščenec ugotavlja, da organ razpolaga tudi z vabilom članicam in članom Strokovnega sveta za 
socialno varstvo, št. 01601-55/2004/1 z dne 28. 10. 2004, na enajsto sejo Strokovnega sveta za socialno 
varstvo, o kateri je bil sestavljen zapisnik, št. 01601-55/2004 z dne 3. 11. 2004. Druga točka dnevnega reda 
navedene seje je nosila naslov Spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih in normativih (institucionalno 
varstvo in varstveno delovni centri), torej glede na zahtevo prosilca tudi navedena dokumenta predstavljata 
strokovno gradivo na področju, na katerega se nanaša zahteva prosilca, ki je obravnavana v 3. točki 
obrazložitve te odločbe. 
 
Po preučitvi celotne zadeve Pooblaščenec na podlagi informacij in dokumentov, pridobljenih na ogledu in 

camera, ugotavlja, da ne obstaja nikakršen dvom v resničnost navedb organa, s katerimi zatrjuje, da so v 
prejšnjih odstavkih 3. točke obrazložitve te odločbe navedeni dokumenti vsi dokumenti, ki predstavljajo 
zahtevane dokumente in s katerimi organ razpolaga, torej glede katerih je podan t. i. »kriterij materializirane 
oblike«. Pooblaščenec pri tem pripominja, da organu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokumentacijo, s 
katero ne razpolaga. Organi, ki so zavezani po ZDIJZ, so dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij 
in niso dolžni 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. Dolžnost 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). Pooblaščenec pojasnjuje, da je 
kot pritožbeni organ v zadevah dostopa do informacij javnega značaja upravičen odločati samo o dostopu do 
informacij javnega značaja, nima pa pristojnosti, da bi se spuščal v ustreznost dela komisije, ki je pripravljala 
spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih in normativih. Pooblaščenec namreč ni pristojen za vsebinski 
nadzor nad delom organa. Zato odločanje o tem, ali je komisija na ustrezen način pripravljala spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o standardih in normativih in svoje delo primerno zabeležila (npr. v obliki naslednjih 
dokumentov, ki jih primeroma navaja prosilec: zapisniki sestankov in stališč komisije, zapisi individualnih 
prispevkov komisije, dokumenti o predlogih ali stališčih zavodov), ne sodi v pristojnost Pooblaščenca. 
Pooblaščenec se zato ni opredeljeval do vprašanj, ali je komisija ustrezno pripravila dokumente, temveč je kot 
pritožbeni organ v okviru zakonskih pooblastil iz 2. člena ZInfP pri odločanju o pritožbi presojal obstoj in prosto 
dostopnost zahtevanih informacij.  
 
Ker je Pooblaščenec ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti, ki so navedeni v prejšnjih odstavkih in so hkrati 
predmet zahteve prosilca z dne 23. 10. 2007, je v nadaljevanju preizkusil, ali gre pri teh informacijah za v celoti 
prosto dostopne informacije javnega značaja, ali pa je podana katera izmed izjem od prostega dostopa po 
prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ter ugotovil, da slednje niso podane. 
 
Na podlagi navedb prosilca v dopisu z dne 16. 4. 2008 Pooblaščenec ugotavlja, da je organ prosilcu  dne 25. 3. 
2008 že omogočil dostop do naslednjih dokumentov: 

- Sklep o imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev standardov in 
normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z 
zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-001/01-247 z dne 
11. 5. 2001; 

- Pogodba o financiranju raziskave  »Program celostne skrbi za otroke in mladostnike ter odrasle 
osebe s posebnimi potrebami«, št. 600-008/00-02 z dne 10. 10. 2000. 

 
Glede na to, da je prosilec v zahtevi z dne 23. 10. 2007 navedel le, da želi dostop do zahtevanih dokumentov, 
torej ni navedel natančno, na kakšen način želi, da mu organ omogoči dostop do zahtevanih dokumentov, dne 
25. 3. 2008 pa ni oporekal organu, ki mu je omogočil vpogled v določene dokumente v zvezi z obravnavano 
zahtevo, Pooblaščenec zaključuje, da je organ v tem delu zahteve prosilca dolžan omogočiti vpogled v 
zahtevane dokumente.   
 
Upoštevaje navedeno Pooblaščenec zaključuje, da je organ prosilcu dolžan v roku 15 (petnajstih) dni od 
prejema te odločbe omogočiti vpogled v naslednje dokumente: 



 14 

- Sklep o dopolnitvi sklepa imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-
001/01-305 z dne 12. 6. 2001; 

- Sklep o dopolnitvi sklepa  imenovanju in nalogah komisije za pripravo sprememb in dopolnitev 
standardov in normativov za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine, št. 012-03-
001/02-208 z dne 22. 4. 2002, z obrazložitvijo; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, prvo 
vmesno poročilo, Draga, november 2000; 

- Program celostne skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, drugo 
vmesno poročilo, Draga, april 2001; 

- Zdravstvo-program.doc; 
- Končna faza.doc; 
- Priloga ankete za starše.doc; 
- Priloga program izobraževanja.doc; 
- Priloga program sociala.doc; 
- Priloga tujina.doc; 
- Vizija razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje, prvo vmesno poročilo, Ljubljana, 

september 2003; 
- vabilo članicam in članom Strokovnega sveta za socialno varstvo, št. 01601-55/2004/1 z dne 28. 10. 

2004, na enajsto sejo; 
- zapisnik enajste seje Strokovnega sveta za socialno varstvo, št. 01601-55/2004 z dne 3. 11. 2004. 

 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da organ na prvi stopnji v roku, ki ga določa 23. člen ZDIJZ, 
ni odločil o zahtevi prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do dogovora o načinu usklajevanja cen za 
posamezne skupine uporabnikov, za leto 2007, zato je Pooblaščenec ugotovil, da je pritožba prosilca zoper 
molk organa utemeljena. Pooblaščenec je, na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP, prevzel zadevo v 
reševanje ter jo sam rešil tako, kot izhaja iz 3.c) točke izreka te odločbe. 
 

4. Predpisana posebna navodila oziroma poslovnik o delu komisij za razvrščanje in morebitno 

drugo metodološko gradivo, ki ureja razvrščanje oseb z razvojno motnjo  
 
Pooblaščenec je v primeru pritožbe prosilca, ki se nanaša na zahtevo za dostop do predpisanih posebnih 
navodil oziroma poslovnika o delu komisij za razvrščanje in morebitnega drugega metodološkega gradiva, ki 
ureja razvrščanje oseb z razvojno motnjo, moral ugotoviti, ali gre pri zahtevani informaciji za informacijo javnega 
značaja v smislu ZDIJZ. Organ se je pri odgovoru na poziv Pooblaščenca, št. 0900-216/2007/11 z dne 18. 1. 
2008, z dopisom, št. 66303-2/2007-19 z dne 24. 1. 2008, skliceval na to, da je prosilcu zahtevano informacijo že 
posredoval v obliki obvestila, s katerim je prosilcu sporočil, da je področje usmerjanja v pristojnosti Ministrstva 
za šolstvo in šport. Iz navedb organa na ogledu in camera izhaja, da organ zahteve prosilca ni posredoval 
pristojnemu organu v reševanje. Ker prosilec v pritožbi zaradi molka navaja, da vztraja pri svoji zahtevi z dne 3. 
12. 2007, je bilo v pritožbenem postopku potrebno razjasniti vprašanje, ali z zahtevanimi dokumenti organ res 
ne razpolaga, in posledično, ali je organ zahtevo prosilca z dne 3. 12. 2007 posredoval pristojnemu organu v 
reševanje.  
 
Pooblaščenec ugotavlja, da glede navedb organa, ki se nanašajo na dokumente, navedene v prejšnjem 
odstavku, ni razlogov, na podlagi katerih bi Pooblaščenec podvomil v njihovo resničnost. Ker organ navedbe, da 
z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, opira na dejstvo, da ni pristojen za področje, kamor sodijo obravnavani 
dokumenti, Pooblaščenec uvodoma navaja, da stvarna pristojnost pomeni pristojnost glede na vsebino zadeve 
in je pogojena z organiziranostjo javne uprave. Za določanje stvarne pristojnosti v upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti so relevantni predpisi o organizaciji državne uprave in področni predpisi, ki pogosto vsebujejo tudi 
organizacijske določbe (določbe o stvarni pristojnosti). 
Pooblaščenec ugotavlja, da 22. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
3/2007; v nadaljevanju ZUOPP-UPB1) določa, da organizacijo in način dela komisij za usmerjanje ter kriterije za 
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opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in potrebne obrazce 
določi minister, pristojen za šolstvo. ZUOPP-UPB1 le v 37. členu omenja ministrstvo, pristojno za družino in 
socialne zadeve, in sicer, ko določa, da se osebni podatki otroka s posebnimi potrebami, ki se zbirajo v skladu z 
ZUOPP-UPB1, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe vzgoje in izobraževanja in posredujejo 
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu za družino in socialne zadeve, za izvajanje z 
zakonom določenih nalog. Na podlagi navedenih določb Pooblaščenec zaključuje, da predpisana posebna 
navodila oziroma poslovnik o delu komisij za razvrščanje in morebitno drugo metodološko gradivo, ki ureja 
razvrščanje oseb z razvojno motnjo, sodijo v pristojnost ministrstva, pristojnega za šolstvo in ne v pristojnost 
organa. 
 

Upoštevaje navedeno Pooblaščenec pojasnjuje, da ZDIJZ v 20. členu izrecno določa, da če organ, ki je prejel 
zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacijo, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih dni od dneva 
prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o 
tem obvestiti prosilca. 
 

Iz navedb organa izhaja, da zahteve prosilca z dne 3. 12. 2007 ni odstopil organu, ki je glede na vsebino 
zahteve pristojen za njeno reševanje, kot to določa 20. člen, temveč je prosilcu poslal zgolj obvestilo o 
nepristojnosti, kljub temu da je, kot to izhaja iz dopisa organa, št. 66303-2/2007-19 z dne 24. 1. 2008, z 
gotovostjo vedel, da je področje usmerjanja v pristojnosti ministrstva, pristojnega za šolstvo. 
 
Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da so bila v postopku pred organom nepravilno uporabljena 
postopkovna pravila, in sicer, da organ ni postopal skladno z 20. členom ZDIJZ, na podlagi katerega bi moral v 
roku 3 delovnih dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo. Glede na 
navedeno Pooblaščenec zaključuje, da organ na prvi stopnji v roku, ki ga določa 23. člen ZDIJZ, v postopku z 
zahtevo za dostop do predpisanih posebnih navodil oziroma poslovnika o delu komisij za razvrščanje in 
morebitnega drugega metodološkega gradiva, ki ureja razvrščanje oseb z razvojno motnjo, ni ravnal skladno s 
postopkovnimi določbami ZDIJZ, zato je Pooblaščenec ugotovil, da je pritožba prosilca zoper molk organa 
utemeljena. Pooblaščenec je, na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP, prevzel zadevo v reševanje ter jo 
sam rešil tako, kot izhaja iz 3.4. točke izreka te odločbe. 
 

Zaključek 

 
Po preučitvi celotne zadeve Pooblaščenec na podlagi informacij in dokumentov, pridobljenih na ogledu in 

camera, ter navedb prosilca in organa zaključuje, da je organ prosilcu dolžan omogočiti dostop do zahtevanih 
informacij javnega značaja, in sicer v roku in na način, kot je določen v 3. točki izreka te odločbe. Ker je bilo 
potrebno obema zahtevama za dostop do informacij ugoditi, je Pooblaščenec odločil, da sta pritožba prosilca z 
dne 17. 12. 2007 in pritožba prosilca z dne 17. 1. 2008 utemeljeni ter na podlagi tretjega odstavka 255. člena 
ZUP prevzel zadevo v reševanje in jo sam rešil tako, kot izhaja iz izreka te odločbe.  
 
Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Tožbo se vloži v 30 dneh po 
prejemu te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, pisno po pošti ali pri 
navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na 
pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v 
izvirniku ali prepisu. 
 

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

pooblaščenka 
 

Vročiti: 
- organu, z vročilnico; 
- prosilcu, z vročilnico; 
- arhiv, tu. 


