Številka: 090-54/2009
Datum: 15. 7. 2009
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi
tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o
Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), in prvega
odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno
besedilo in 105/2006 – ZUS-1; v nadaljevanju ZUP), o pritoţbi …….. (v nadaljevanju prosilka), z dne 15. 4.
2009, zoper odločbo Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (v nadaljevanju organ),
številka 0901 – 22/2008 – 7 z dne 30. 3. 2009, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja
naslednjo

O D L O Č B O:

1. Pritožbi prosilke z dne 15. 4. 2009 se ugodi in se izpodbijana odločba št. 0901 – 22/2008 – 7 z dne 30. 3.
2009 odpravi.
1.1. Organ mora prosilki v roku 30 dni od prejema te odločbe posredovati:
- fotokopijo zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za javno upravo,
Direktorata za organizacijo in kadre, št. 0611-44/2007/14, z dne 24. 9. 2007, ki se nahaja v mapi 09
(dokumenti 943-979);
- fotokopije dokumentacije, ki je bila priloţena odgovoru organa inšpektorici za sistem javnih
usluţbencev z dne 12. 7. 2008, podpisanega s strani direktorja občinske uprave, in sicer:
a) V celoti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Mapa 01, dokumenti: 2, 9, 12, 13, 14
Mapa 02, dokumenti: 15-17
Mapa 03, dokumenti: 23, 26-29, 31
Mapa 04, dokumenti: 42, 58, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139,
141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171-175, 179, 183, 187, 191,
194, 198, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 230, 234, 238, 242, 245, 249, 253, 258, 262, 266, 270, 274,
280, 284, 288, 292, 298, 302, 311, 314, 317, 321, 325, 337, 341, 345, 349, 352, 355, 358, 361, 366,
370, 374, 379, 387, 391, 395, 399, 402, 406, 411, 415, 418, 421, 427, 430, 434, 438, 442, 446, 449,
452, 456, 460, 464, 468, 475, 479, 483, 486, 490, 494, 497, 500, 504, 520, 528, 549, 557
Mapa 05, dokumenti: 565, 575-577, 579-582, 584-587, 589-591, 593-596, 598-600, 602-604, 606-608,
610-612, 614-616, 620, 639-643, 678-680, 697, 709, 719
Mapa 06, dokumenti: 721-724, 726-729, 731, 736, 738-745, 747, 749
Mapa 07, dokumenti: 752, 755-768, 770, 772, 775-778, 783, 785, 788-789, 791, 794, 796, 799-800,
802, 805-806, 808, 812, 815-816, 818, 821-822, 824, 828, 835-836, 838, 841-842, 844, 847-848, 850,
852, 855, 857, 860-864, 866-871, 873, 876-877, 879, 882-883, 885, 888, 889, 892, 895-896, 898, 901902, 904, 907-908, 910, 913, 915, 918-919, 921, 924, 925
Mapa 08, dokumenti: 928-930, 933-936, 939-942
Mapa 10, dokumenti: 993, 996-999
Mapa 11, dokumenti: 1001, 1004-1005, 1009-1010, 1014-1017, 1026-1030, 1047-1050, 1062-1064,
1092, 1099-1104, 1115, 1117-1121, 1132, 1134, 1136-1144

b) Delno tako, da prekrije podatke na način, kot je navedeno pri posameznem dokumentu:
1. Mapa 01:

1

Št.
dokum
enta
1
3
4
5
6
7
8
10
11

Identifikacija podatka
V 1. in 2. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
V 2., 3. in 4. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in številke
mobilnega telefona;
V 2. vrstici dokumenta, navedba datuma in kraja rojstva;
V 2., 3. in 4. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in številke
mobilnega telefona;
V 2., 3. in 4. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in številke
mobilnega telefona;
V 2., 3. in 4. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in številke
mobilnega telefona;
Navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici 2. pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba datuma rojstva in
naslova stalnega prebivališča;

2. Mapa 03:
Št.
doku
menta
18
19
19
20
20
21
21
22
24
25
30
30
30
32
33
34
35
36
38

Identifikacija podatka
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. alineji pod besedico »Vročiti:«, navedba naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka ugotovitvenega sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. alineji pod besedico »Vročiti:«, navedba naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka ugotovitvenega sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. alineji pod besedico »Vročiti:«, navedba naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V izreku sklepa o razporeditvi, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici 2. pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba datuma rojstva
in naslova stalnega prebivališča;
V 2. in 3. vrstici naslova pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
1. alineja drugega odstavka, navedba delovne dobe;
Tretji odstavek v celoti, navedba delovne dobe;
V 2. vrstici izreka potrdila, navedba datuma in kraja rojstva;
V 1. in 2. vrstici izreka potrdila o diplomiranju, navedba datuma in kraja rojstva;
V 2. vrstici izreka potrdila o udeležbi na tečaju, navedba datuma rojstva;
V 2. vrstici izreka potrdila o udeležbi na tečaju, navedba datuma rojstva;
Navedba fotografije, vpisne številke, datuma in kraja rojstva, EMŠO-a;
Navedba datuma in kraja rojstva;

3. Mapa 04:
Št.
dokum
enta
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
2

Identifikacija podatka
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Od navedbe priimka v 1. vrstici 1. točke izreka odločbe do besedice »se« v 2. vrstici 1.
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točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča, navedba
občutljivega osebnega podatka;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Od navedbe priimka v 1. vrstici 1. točke izreka odločbe do besedice »se« v 2. vrstici 1.
točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča, navedba
občutljivega osebnega podatka;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;

108
109
110
111
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
169
170
383
509
509
511
512
513
514
515
516
517
518
519
521
522
523
524
525
525
526
527
529
529
4

V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici 1. točke izrekla sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Opomba na vrhu lista, navedba občutljivih osebnih podatkov;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
V 1. in 2. vrstici besedila dopisa, navedba datuma in kraja rojstva ter zaposlitve;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
V 2. in 3. vrstici potrdila, navedba vpisne številke, datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva, navedba posameznih predmetov, ocen
posameznih predmetov ter ocene zaključnega izpita;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2. in 3. vrstici potrdila, navedba vpisne številke, datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba imen staršev, datuma, kraja, občine in države rojstva, državljanstva, posameznih
predmetov, ocen posameznih predmetov ter ocene zaključnega izpita;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2., 3. in 4. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
2.-6. odstavek besedila dopisa;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Opombe na vrhu dokumenta;
V 2., 3., 4. in 5. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča,
telefonskih številk mobilnega in fiksnega telefona;
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Od besede »Sebe« v 2. vrstici 1. odstavka besedila dopisa do besede »življenjepisu« v 11.
vrstici besedila dopisa;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
V 1. in 2. vrstici 1. odstavka besedila dopisa, navedba datuma rojstva;
Od besede »Imam« v 3. vrstici 1. odstavka besedila dopisa do konca 1. odstavka besedila
dopisa;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Opombe na vrhu dopisa;
V 2., 3. in 4. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in telefonske
številke fiksnega telefona;
Od 2. do 9. odstavka besedila v celoti;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
Navedba delodajalca;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva, navedba posameznih predmetov, ocen
posameznih predmetov ter ocene zaključnega izpita;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;

4. Mapa 05, dokumenti:
Št.
dokum
enta
563
564
566
567
568
569
570
571
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583
5

Identifikacija podatka
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (pripravnice), navedba datuma
rojstva, EMŠO, davčne številke, naslova stalnega prebivališča;
V 1. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba datuma
rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
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V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javnega uslužbenca), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 2., 3., 4. in 5. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča,
telefonske številke mobilnega telefona in naslova elektronske pošte;
2., 3. in 4. odstavek besedila dopisa v celoti;
1. in 2. odstavek besedila dopisa v celoti;
V 1. in 2. vrstici dopisa, navedba datuma in kraja rojstva, navedba naslova prebivališča;
Navedba datuma rojstva;
Navedba naslova prebivališča, navedba datuma in kraja rojstva;
V 3. in 4. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
V 2., 3. in 4. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in telefonske
številke mobilnega telefona;
2., 3., 4., 5. in 6. odstavek v celoti;
1.-6. odstavek v celoti;
V 1. vrstici navedba datuma rojstva in naslova stalnega prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
Besedilo dopisa v celoti;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 1. vrstici besedila izjave, navedba datuma in kraja rojstva, navedba naslova stalnega
prebivališča;
Od besedila »DELOVNE IZKUŠNJE« do konca dokumenta v celoti;
1. in 2. odstavek besedila dokumenta v celoti;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2., 3. in 4. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Pod točkama 1.3 in 1.4, navedba datuma in kraja rojstva, navedba vpisne številke na
visokošolskem zavodu;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba naslova stalnega prebivališča, datuma in kraja rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2., 3. in 4. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Navedba imena očeta, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva
Navedba datuma rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
2. in 3. odstavek besedila dopisa v celoti;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
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naslova prebivališča;
Navedba imena očeta, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka odločbe, navedba datuma in kraja rojstva;
V 2., 3. in 4. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča, telefonske
številke mobilnega telefona;
V 1. vrstici besedila dopisa, navedba datuma in kraja rojstva;
2. in 3. odstavek besedila dopisa v celoti;
Navedba imena očeta, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma, kraja in države rojstva;
Navedba datuma, kraja, občine in države rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
1. in 2. odstavek besedila dopisa;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba naslova prebivališča, datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Navedba imena matere, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
V desnem zgornjem delu dokumenta, navedba telefonske številke;
V 1. vrstici besedila dopisa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
2. in 3. odstavek besedila v celoti;
V 1. vrstici besedila potrdila, navedba datuma rojstva;
Navedba imena očeta, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
V 2. in 3. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba naslova prebivališča, datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma rojstva;
V 2. in 3. vrstici besedila potrdila, navedba datuma, kraja in občine rojstva, navedba
naslova prebivališča;
Navedba imena očeta, datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;

5. Mapa 06:
Št.
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Identifikacija podatka
V 1. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba datuma
rojstva in naslova stalnega prebivališča;
V 2., 3. in 4. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča in telefonske
številke mobilnega telefona;
V 1. vrstici besedila dopisa, navedba naslova prebivališča, datuma in kraja rojstva;
Od 2. odstavka besedila do konca dokumenta, v celoti;
Navedba datuma, kraja in države rojstva;
V celoti;
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Navedba naslova prebivališča, datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma in kraja rojstva;
Navedba datuma rojstva;
V 2., 3., 4. in 5. vrstici navedbe pošiljatelja dopisa, navedba naslova prebivališča,
telefonske številke mobilnega telefona in naslova elektronske pošte;
V 1. vrstici besedila dopisa, navedba datuma in kraja rojstva, naslova prebivališča;
Od 2. odstavka besedila do konca dokumenta, v celoti;
V celoti;
Navedba datuma in kraja rojstva;

6. Mapa 07:
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Identifikacija podatka
V 1. in 2. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V razpredelnici pod 1. točko izreka odločbe, navedba naslovov prebivališča;
V razpredelnici pod 1. točko izreka odločbe, navedba naslovov prebivališča;
V razpredelnici pod 1. točko izreka odločbe, navedba naslovov prebivališča;
V razpredelnici pod I. točko izreka odločbe, navedba naslovov prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Od točke 2. do konca dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Od točke 2. do konca dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Od točke 2. do konca dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
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V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Navedba datuma rojstva;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici obrazložitve, navedba datuma rojstva;
Navedba datuma rojstva, delovne dobe;
Od točke 2. do konca dokumenta, v celoti;

7. Mapa 08:
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Identifikacija podatka
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici izreka odločbe, navedba datuma rojstva;
V 1. in 2. vrstici navedbe drugega pogodbenega partnerja (javne uslužbenke), navedba
datuma rojstva in naslova prebivališča;

8. Mapa 10:
Št.
dokum
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980
981
992

Identifikacija podatka
Seznam v 4. odstavku besedila poročila, navedba imen, priimkov in krajev prebivališč;
Seznam imen, priimkov in naslovov prebivališč;
V 1. in 2. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
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Identifikacija podatka
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Seznam pod I. točko besedila poročila, v celoti;
Seznam pod II. točko besedila poročila, v celoti;
V 2. in 3. vrstici prejemnika dopisa, navedba naslova prebivališča;
V 6. in 7. vrstici 2. odstavka besedila dokumenta, navedba naslova prebivališča, izobrazbe;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Seznam v 4. odstavku besedila dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Seznama v 3. in 6. odstavku besedila dokumenta; v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Ime, priimek in naslov prejemnika dokumenta, v celoti;
Seznam v 4. odstavku besedila dokumenta, v celoti;
V 1. in 2. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Zadnji odstavek besedila dokumenta, v celoti;
1., 2. in 3. odstavek besedila dokumenta, v celoti;
Seznam v 4. odstavku besedila dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
4. odstavek besedila dokumenta, v celoti;
1. in 3. odstavek besedila dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, priimka, datuma rojstva in naslova
prebivališča;
V 3. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, priimka, datuma rojstva in naslova
prebivališča;
V 3. in 6. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, priimka, datuma rojstva in naslova
prebivališča;
V 3. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;
4. odstavek besedila dokumenta, v celoti;
1. in 3. odstavek besedila dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, in priimka;
V 3. in 6. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, in priimka;
V 3. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba imena, in priimka;
V 3. vrstici 2. odstavka obrazložitve sklepa, navedba imena in priimka;

1093
1094
1094
1098
1105
1106
1106
1107
1114
1116
1122
1122
1123
1123
1123
1123
1123
1125
1131
1133
1135

2.-7. odstavek, v celoti;
1.-3. odstavek, v celoti;
Seznam v 4. odstavku besedila dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. točke izreka sklepa, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Seznam v zadnjem odstavku besedila dokumenta, v celoti;
Seznam v 2. odstavku
Od točke a.) do konca dokumenta, v celoti;
Do zadnjega stavka dokumenta, v celoti;
V 1. in 2. vrstici 1. odstavka izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova
prebivališča;
V 1. vrstici 1. odstavka izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
Seznam v 6. odstavku besedila dokumenta, v celoti;
V zadnji vrstici dokumenta, navedba imena in priimka;
Seznam (vse 4 točke seznama) v 2. točki dokumenta, v celoti;
V 6. vrstici 2. točke, navedba imena in priimka;
V 8. in 9. vrstici 2. točke, navedba imena in priimka;
Seznam v 3. točki dokumenta, v celoti;
Od točke a.) do konca dokumenta, v celoti;
1. odstavek dokumenta, v celoti;
V 1. vrstici 1. odstavka izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. odstavka izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;
V 1. vrstici 1. odstavka izreka odločbe, navedba datuma rojstva in naslova prebivališča;

2. V preostalem delu se zahteva prosilke zavrne.
3. Pritožba prosilke zoper odločitev organa o stroških postopka v drugi točki odločbe št. 0901-22/2008/7 z dne
30. 3. 2009, se zavrže.
4. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

O B R A Z L O Ţ I T E V:
Prosilka je dne 17. 11. 2008 na organ naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer za
vpogled in fotokopijo:
- zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za
organizacijo in kadre, št. 0611-44/2007/14, z dne 24. 9. 2007, in
- odgovora župana Občine Radovljica na navedbe iz prijave o domnevnih kršitvah določil ZJU v Občinski upravi
Občine Radovljica, posredovanega inšpektorici dne 16. 7. 2007.
Organ je dne 25. 11. 2008 izdal odločbo št. 0901-22/2008-1, s katero je prosilki delno ugodil in ji omogočil delni
dostop do zahtevane fotokopije zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru in delni dostop do drugega
zahtevanega dokumenta, za katerega je glede na navedbe prosilke ugotovil, da gre za odgovor organa
inšpektorici za sistem javnih uslužbencev z dne 12. 7. 2008, podpisanega s strani direktorja občinske uprave,
dostop do ostale dokumentacije pa je zavrnil. Na odločbo organa je prosilka dne 10. 12.2008 pri organu vložila
pritožbo. Z odločbo št. 021-160/2008/10 z dne 26. 2. 2009 je Pooblaščenec pritožbi prosilke ugodil, odločbo
organa št. 0901-22/2008-1 odpravil in zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje, iz razloga
bistvenih kršitev pravil upravnega postopka.
Dne 30. 3. 2009 je organ izdal odločbo št. 0901-22/2008-7, v kateri je:
- zavrnil dostop glede določene, v izreku pod točko a) opredeljene dokumentacije,
- omogočil delni dostop glede določene, v izreku pod točko b) opredeljene dokumentacije,
- ugodil dostop do določene, v izreku pod točko c) opredeljene dokumentacije.
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Organ je v izreku prosilko seznanil, da bodo materialni stroški za storitve posredovanja informacij javnega
značaja znašali 113,86 EUR.
V obrazložitvi navedene odločbe se je organ pri zavrnitvi dostopa do dokumentacije pod točko a) skliceval na
50. člen ZJU, po katerem lahko podatke centralne kadrovske evidence pridobijo predstojniki, vodje kadrovskega
poslovanja, druge osebe, ki odločajo o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, inšpektorji, vsak javni
uslužbenec tiste podatke iz kadrovske evidence, ki se nanašajo nanj, ter javni uslužbenci, ki opravljajo naloge
organizacijsko-kadrovskega in finančnega poslovanja, vezanega na obračun plač. Glede na to zakonsko
določbo po mnenju organa podatkov centralne kadrovske evidence ni mogoče šteti za prosto dostopne
informacije javnega značaja in ni mogoče omogočiti dostopa do teh podatkov drugim osebam, kot tistim, ki so v
njej eksplicitno navedene. Te zakonske določbe tudi ni mogoče šteti kot navodila, ki veljajo zgolj za javne
uslužbence, katerih delovno področje je urejanje kadrovskih evidenc, kot navaja prosilka, saj za takšno
interpretacijo te določbe ZJU ne daje nobene osnove. Glede na navedeno, je organ dostop do dokumentacije
pod točko a) izreka odločbe prosilki zavrnil.
Glede dokumentacije pod točko b) je organ prosilki omogočil delni dostop, in sicer:
- zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za organizacijo
in kadre, št. 0611-44/2007/14, z dne 24. 9. 2007 tako, da se upoštevajoč 50. člen ZJU, ki določa omejen krog
oseb, ki lahko pridobijo centralne kadrovske evidence, prekrijejo podatki, ki izhajajo iz centralne kadrovske
evidence;
- iz dokumentacije, priložene odgovoru organa inšpektorici za sistem javnih uslužbencev z dne 12. 7. 2007:
- pri dokumentaciji o izvedbi javnega natečaja za delovno mesto višji svetovalec za rekreacijo, društvene
dejavnosti in turizem – poročilo natečajne komisije in sklep o izbiri,
- pri dokumentaciji za nove javne uslužbence na strokovno tehničnih delovnih mestih, zaposlene po 28. 6.
2003 – obvestila o izbiri,
tako da se prekrijejo osebni podatki, katerih razkritje bi na podlagi 3. točke 6. člena ZDIJZ pomenilo kršitev
varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organ je glede prikritja določenih podatkov v navedenem zapisniku o inšpekcijskem nadzoru uporabil isto
argumentacijo, kot jo je uporabil pri obrazložitvi onemogočanja dostopa do dokumentacije pod točko a) izreka
odločbe, in sicer se sklicuje na 50. člen ZJU. Glede prikritja podatkov v ostali dokumentaciji pod točko b) izreka
odločbe, pa se organ sklicuje na 3. točko 6. člena ZDIJZ, saj gre za posameznike, ki niso javni uslužbenci, zato
bi razkritje njihovih osebnih podatkov lahko pomenilo kršitev določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Dostop do ostale zahtevane dokumentacije je prosilki organ omogočil.
V zvezi z omenjeno odločbo organa je prosilka dne 16. 4. 2009 pri organu vložila pritožbo, v kateri navaja, da ji
ni bil omogočen dostop do navedenega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru in do odgovora župana organa na
navedbe iz prijave o domnevnih kršitvah določil ZJU v občinski upravi organa, ki je bilo posredovano inšpektorici
dne 16. 7. 2007 na poziv, naj župan odgovori na navedbe iz prijave, zoper katere je bil uveden inšpekcijski
nadzor. Prosilka je v pritožbi navedla, da ji organ preprečuje vpogled v podatke, za katere meni, da so javni.
Prosilka se je pritožila tudi zaradi višine zaračunanih stroškov dostopa v višini 113,86 EUR.
Organ je z dopisom št. 0901-22/2008-9 dne 23. 4. 2009 posredoval pritožbo Informacijskemu pooblaščencu. V
dopisu je organ navedel, da ugotavlja, da je pritožba dovoljena, pravočasna in da jo je vložila upravičena oseba,
zato jo na podlagi 245. člena ZUP posredujejo Informacijskemu pooblaščencu kot pristojnemu organu v
reševanje. Pri tem se je organ skliceval, da je Pooblaščencu že posredoval dokumentacijo ob posredovanju
prve pritožbe prosilke, nekatere dokumente pa je organ priložil k dopisu.
Pooblaščenec je zaradi obsežne, neurejene in delno neoznačene prejete dokumentacije dne 14. 5. 2009 pri
organu opravil ogled in camera. Na ogledu je bilo dogovorjeno, da bo organ zaprosil Inšpekcijo za sistem javnih
uslužbencev, naj posreduje kopije prilog, poslanih s strani direktorja občinske uprave Radovljica dne 12. 7. 2007
z dopisom št. 0611-15/2007. Organ bo o tem obvestil Pooblaščenca najkasneje do 20. 5. 2009. V kolikor
pridobitev navedenih fotokopij ne bi bila mogoča, se je organ zavezal Informacijskemu pooblaščencu
posredovati kopije dokumentov, v katerih je bil zavrnjen ali delno zavrnjen vpogled prosilki z odločbo št. 090112

22/2008-7, ki jo je dne 30. 3. 2009 izdal organ. Kopije dokumentov bo organ strukturiral skladno s strukturo iz
navedene odločbe in jo tako strukturirano in označeno posredoval Informacijskemu pooblaščencu.
Ker organ do dogovorjenega roka Pooblaščenca ni obvestil o dogovoru z inšpekcijo za sistem javnih
uslužbencev, niti ni posredoval dogovorjene dokumentacije, je Pooblaščenec dne 23. 6. 2009 organu poslal
poziv za posredovanje dokumentov, v katerem je organ pozval, da najkasneje v roku treh dni posreduje
dogovorjeno dokumentacijo.
Dne 30. 6. 2009 je Informacijski pooblaščenec prejel dopis organa, kateremu je bila priložena vsa dogovorjena
dokumentacija.
Pritoţba je utemeljena.
1. Pojem informacije javnega značaja in kriterij materializirane oblike
Ustavna pravica dostopa do informacij javnega značaja je opredeljena v drugem odstavku 39. člena Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Ustava RS).
Konkretizacijo te pravice predstavlja ZDIJZ, v katerem je urejen postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in
ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo 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.
Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija
javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve,
dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument,
op. Pooblaščenca), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz
navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o
obstoju informacije javnega značaja, in sicer:
1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2. organ mora z njo razpolagati in
3. nahajati se mora v neki materializirani obliki.
Po ZDIJZ je torej informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, tista informacija, ki je nastala v zvezi z
izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa. Organ mora informacijo javnega značaja
izdelati pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Če je prvi pogoj
izpolnjen, se lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja
zavezanega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko, aktivnostjo in odločitvami, ki spadajo v delokrog
oziroma sfero odgovornosti posameznega organa (prim. doktorska disertacija dr. Urške Prepeluh, Pravica
dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 149).
Informacijo javnega značaja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v
okviru svojega delovnega področja oz. pristojnosti že izdelal oziroma pridobil, lahko tudi od drugih oseb, celo od
zasebnopravnih subjektov, ki niso organi v smislu 1. člena ZDIJZ. Organi, zavezanci po ZDIJZ, so zato dolžni
omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij,
opravljati raziskave, analizirati podatkov, odgovarjati na vprašanja ali podajati dodatna pojasnila, 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«
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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).
V nadaljevanju je bilo tako potrebno najprej ugotoviti, s katerimi dokumenti organ v konkretnem primeru sploh
razpolaga, torej, ali je glede dokumentov, ki jih zahteva prosilka, 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.
Pooblaščenec ugotavlja, da tako zahtevan zapisnik inšpektorice za sistem javnih uslužbencev št. 061144/2007/14 o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na sedežu Občine Radovljica z dne 24. 9. 2007, kot tudi
zahtevana dokumentacija, priložena odgovoru direktorja občinske uprave organa z dne 12. 7. 2007, obstaja, da
organ z njo razpolaga in da zahtevana informacija izvira iz delovnega področja organa, zato zahtevana
dokumentacija izpolnjuje vse pogoje za obstoj informacije javnega značaja.
2. Načelo odprtosti delovanja javnih organov
Prosilka upravičenost do pritožbe utemeljuje med drugim tudi z navedbo, da gre pri zahtevanih podatkih za
podatke, za katere meni, da so javni, zato Pooblaščenec pojasnjuje, da si morajo organi za uresničevanje
namena ZDIJZ, torej zagotavljanja javnosti in odprtosti delovanja državnih organov ter omogočanja
uresničevanja pravic posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, prizadevati, da
dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu (2. člen ZDIJZ). Delovanje in odločanje javnih oblasti je
tako oprto tudi na posameznike (državljane), ki lahko pridobivajo vse javne informacije o delu javnih oblasti in
sodelujejo pri sprejemanju njenih odločitev. Načelo odprtosti predstavlja javnost delovanja javnih oblasti,
zagotavljanje informacij o delu javnih oblasti in pravico do dostopa do dokumentov ali v tem drugem delu tudi
transparentnost delovanja javnih oblasti. Načelo odprtosti je v pravni red Evropske unije uvedla Amsterdamska
pogodba (97/C 340/01), ki v 1. členu določa, da se odločitve organov EU sprejemajo ''čim bolj odprto in kar v
najtesnejši povezavi z državljani''. Transparentnost dela javnih oblasti pa lahko zagotovi le takšna
implementacija zakona, ki to pravico tolmači čim bolj široko in ne v škodo prosilcev.
3. Izjeme od dostopa do informacij javnega značaja in sklicevanje na ZJU
Tretji odstavek 17. člena ZDIJZ določa, da če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do
informacije javnega značaja po ZDIJZ, organ obravnava zahtevo po ZDIJZ. V konkretnem primeru je prosilka
celo izrecno zahteval vpogled v dokumente kot informacijo javnega značaja. Organ je zahtevo prosilke formalno
kvalificiral kot zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in o njej odločil z odločbo, ki jo je označil kot
odločbo po ZDIJZ. Odločba po zunanjih znakih nakazuje, da gre za odločbo, izdano na podlagi ZDIJZ, vendar iz
obrazložitve odločbe dejansko izhaja, da organ odločitve ni sprejel samo na podlagi oziroma z uporabo
materialnopravnih določb ZDIJZ, pač pa tudi na podlagi določb Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
63/2007 – UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJU) kot materialnopravne podlage za
odločitev. 50. člen ZJU namreč določa, da lahko podatke centralne kadrovske evidence pridobijo predstojniki,
vodje kadrovskega poslovanja, druge osebe, ki odločajo o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev,
inšpektorji ter vsak javni uslužbenec tiste podatke iz kadrovske evidence, ki se nanašajo nanj. 51. člen ZJU pa
določa, da se za kadrovske evidence lokalnih skupnosti smiselno uporabljajo določbe tega zakona o centralni
kadrovski evidenci.
V zvezi z navedenim Pooblaščenec pojasnjuje, da je v postopku odločanja o dostopu do informacij javnega
značaja materialna podlaga za odločanje ZDIJZ. Sistemsko je sicer mogoča uporaba določb specialnih
zakonov, ki bi izrecno urejali posamezne vidike dostopa do informacij javnega značaja, vendar v konkretnem
primeru takih zakonov ni. ZJU tudi ni predpis, ki bi deloma urejal materijo dostopa do informacij javnega
značaja, zato aplikacija navedenih določb v postopku odločanja o dostopu do informacij ni mogoča. To pomeni,
da tak pristop k odločanju, zaradi napačne uporabe materialnih predpisov, ni pravilen.
V skladu z navedenim je Pooblaščenec o pritožbi prosilca v nadaljevanju odločil tako, da pri presoji zakonitosti
izpodbijane odločbe ni upošteval tistih navedb organa, ki se nanašajo na uporabo ZJU kot materialne podlage
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za odločitev, pač pa Pooblaščenec v nadaljevanju obrazložitve odločbe v konkretnem primeru preverja obstoj
izjeme po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.
3.1. Izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 6.
člena ZDIJZ
Pooblaščenec je v nadaljevanju presojal, ali je glede zapisnika o inšpekcijskem nadzoru in dokumentacije, ki je
bila priložena odgovoru organa inšpektorici za sistem javnih uslužbencev z dne 12. 7. 2007 in je predmet
pritožbe, podana izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki kot izjemo od prosto dostopnih informacij
javnega značaja določa osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
ZDIJZ tako napoti na uporabo Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1, v nadaljevanju
ZVOP-1), ki v 1. točki prvega odstavka 6. člena določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. 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 družbeno identiteto, pri čemer način
identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
3.1.1. Zapisnik inšpektorice za sistem javnih usluţbencev št. 0611-44/2007/14 o opravljenem
inšpekcijskem nadzoru na sedeţu Občine Radovljica z dne 24. 9. 2007
Pooblaščenec je najprej ugotavljal obstoj izjeme varstva osebnih podatkov po 3. točki prvega odstavka 6. člena
ZDIJZ glede zapisnika inšpektorice za sistem javnih uslužbencev št. 0611-44/2007/14 o opravljenem
inšpekcijskem nadzoru na sedežu Občine Radovljica z dne 24. 9. 2007.
Pooblaščenec je z vpogledom v zahtevani zapisnik ugotovil, da ta med drugim vsebuje tudi imena in priimke
javnih uslužbencev, zaposlenih pri organu, in druge osebne podatke, ki se nanašajo na njihove razporeditve na
delovna mesta, plače in napredovanja. Upoštevaje zgoraj navedeno definicijo osebnega podatka se postavlja
vprašanje, ali gre pri navedenih podatkih za osebne podatke in ali ti podatki predstavljajo t.i. kategorijo
varovanih osebnih podatkov. Posameznik, ki je sklenil delovno razmerje pri organu za konkretno določeno
delovno mesto, je določljiv že na podlagi podatka o imenu in priimku osebe, saj je mogoče na podlagi
omenjenega podatka, skupaj s podatkom o zaposlitvi, osebo identificirati brez velikega napora, brez velikih
stroškov in to ne zahteva veliko časa. Iz navedenega tako izhaja, da gre pri teh podatkih nedvomno za osebne
podatke. V zvezi z vprašanjem, ali ti podatki predstavljajo varovane osebne podatke, pa je treba upoštevati tudi
določbo prve alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ, v kateri je navedeno, da se ne glede na določbo prvega
odstavka (kjer je opredeljenih enajst izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne), dostop do
zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem
javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. (tajni podatki) in 5. do 8. točke
prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata
drugače.
Po določbi 1. člena ZJU je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni
sektor so v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZJU državni 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 državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Oseba, zaposlena v javnem sektorju,
ima bistveno zmanjšano pričakovanje zasebnosti zaradi načela odprtosti, ki terja transparentno delovanje
organa s ciljem čim večje udeležbe državljanov pri izvajanju oblasti. Na tej teoretični podlagi temelji tudi določba
tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri so ne glede na varstvo osebnih podatkov prosto dostopni tisti osebni
podatki, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije oziroma delovnega razmerja javnega uslužbenca.
Glede dostopa do osebnih podatkov zaposlenih pri organu, ki so navedeni v zapisniku, 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. Združeno kraljestvo (25. 6. 1997, Reports, 1997-III) in Copland v.
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Združeno kraljestvo (3. 4. 2007, Appl. No. 62617/00), nato pa še Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi
U-I-25/95, javni uslužbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, naziva, položaja, plače,
službenega naslova in tistih delov iz uspešne prijave na delovno mesto, ki izkazujejo kvalifikacije osebe,
potrebne za določeno delovno mesto.
V obravnavanem primeru je podana zahteva po dokumentih, ki so povezani z zaposlitvijo javnih uslužbencev,
kar pomeni, da je potrebno upoštevati zgoraj navedeni tretji odstavek 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se
posredovanje informacije ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena (kamor sodi tudi varstvo osebnih
podatkov, ki ga določa 3. točka) dovoli, če gre za podatke, ki so povezani z delovnim razmerjem javnega
uslužbenca. Pooblaščenec ugotavlja, da navedeno velja tudi za osebne podatke, ki izhajajo iz dokumenta z
naslovom »Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru« št. 0611 - 44/2007/14 z dne 24. 9. 2007 in se
nanašajo na javne uslužbence. Zato ne sodijo med varovane osebne podatke podatki, ki izhajajo iz omenjenega
zapisnika, saj gre za osebne podatke oseb, sprejetih v delovno razmerje pri organu, torej za javne uslužbence.
Pooblaščenec zaključuje, da je organ prosilcu na podlagi navedenih določb dolžan posredovati zahtevan
dokument, saj izjema varstva osebnih podatkov iz 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ ni podana.
3.1.2. Dokumentacija, priloţena odgovoru organa inšpektorici za sistem javnih usluţbencev z dne 12. 7.
2008, podpisanega s strani direktorja občinske uprave
Pooblaščenec je nadalje ugotavljal obstoj izjeme po 3. točki prvega odstavka 6. člena glede dokumentacije,
priložene odgovoru organa inšpektorici za sistem javnih uslužbencev z dne 12. 7. 2008, podpisanega s strani
direktorja občinske uprave.
Pooblaščenec je z vpogledom v zahtevano dokumentacijo ugotovil, da ta med drugim vsebuje tudi imena in
priimke javnih uslužbencev, zaposlenih pri organu in druge osebne podatke, ki se nanašajo na njihove
razporeditve na delovna mesta, plače in napredovanja. Kot že navedeno v točki 3.1.1. obrazložitve te odločbe, v
primeru teh podatkov ni podana izjema po 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Enako velja tudi za vse ostale osebne
podatke javnih uslužbencev, ki so povezani z njihovim opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja, kot
npr. potrdila o končani izobrazbi, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta javnega uslužbenca, potrdila o
opravljenih strokovnih tečajih, izjave o nekaznovanosti, končne ocene delovne uspešnosti ipd.
Poleg tega pa je Pooblaščenec z vpogledom v dokumentacijo ugotovil, da ta v določenih dokumentih vsebuje
tudi varovane osebne podatke, ki niso v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca, kot npr. imena
staršev, datum rojstva, EMŠO, davčno številko, fotografijo, kraj/občino/državo rojstva, naslov prebivališča,
številko domačega fiksnega ali mobilnega telefona in naslov domače elektronske pošte posameznih javnih
uslužbencev. Pooblaščenec glede navedenih podatkov ugotavlja, da gre za kategorijo varovanih osebnih
podatkov, saj ne gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali
delovnega razmerja javnega uslužbenca. Uporaba tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ tako v tem delu ne pride v
poštev.
Kadar dokument vsebuje prosto dostopne informacije javnega značaja, hkrati pa tudi varovane osebne podatke,
je treba omogočiti le delni dostop, in sicer s prekritjem varovanih osebnih podatkov. Institut delnega dostopa je
urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena (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
dolžnost 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 št. 119/2007) ne bi
bilo izvedljivo oziroma, ko (in če) delno razkritje ne bi ogrozilo zaupnosti varovanih informacij. 21. člen Uredbe
določa, 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).
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Pooblaščenec je institut delnega dostopa, kot izhaja iz izreka 1.1. b te odločbe, uporabil v primerih, kadar je
dokument delno vseboval varovane osebne podatke, ki jih je bilo treba prekriti. V preostalem delu, kjer uporaba
delnega dostopa ni bila mogoča, je Pooblaščenec zahtevo prosilke v celoti zavrnil iz razloga varstva osebnih
podatkov.
6. Obstoj drugih izjem za dostop do informacij javnega značaja
Pooblaščenec pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo
v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Drugi odstavek navedenega člena ZUP določa, da
organ druge stopnje odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo
v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Zato je
Pooblaščenec po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP izvedel preizkus, ali v
konkretnem primeru morda obstaja katera izmed preostalih možnih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Z natančnim
pregledom zahtevanega dokumenta je Pooblaščenec ugotovil, da v njih ni nobenih drugih izjem od prosto
dostopnih informacij.
7. Pritoţba zoper stroške posredovanja informacij javnega značaja
Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da je prosilka vložila tudi pritožbo zoper odločitev organa o stroških
posredovanja informacij javnega značaja, določenih v drugi točki odločbe z dne 30. 3. 2009, št. št. 090122/2008/7, glede katerih pa Pooblaščenec ni stvarno pristojen za odločanje.
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). Tako tudi ZDIJZ kot področni zakon glede stvarne pristojnosti jasno določa, kdaj je Pooblaščenec
pristojen za odločanje o pritožbi in kdaj je slednja dovoljena.
Pritožbeni postopek je urejen v 27. čl. ZDIJZ, kjer je določeno, kdaj ima prosilec pravico do pritožbe, o kateri je
pristojen odločati Pooblaščenec. Tako je pravica do pritožbe zoper odločbo organa dopustna v primeru, ko je
organ zahtevo zavrnil ter zoper sklep s katerim je organ zahtevo zavrgel. V skladu s 6. odst. 22. čl. ZDIJZ se
šteje, da je organ zahtevo zavrnil tudi v primeru, če organ v roku 20 delovnih dni od prejema popolne zahteve
ne omogoči prosilcu dostopa do informacije in, če tudi ne izda in ne vroči prosilcu odločbe o zavrnitvi (t.i. »molk
organa«). Pritožba je dovoljena tudi v primeru, če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, ali če ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval v
skladu z 2. on 4. odst. 17. čl. ZDIJZ. Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni
postopek (4. odst. 27. čl. ZDIJZ).
Navedeno pomeni, da Pooblaščenec ni stvarno pristojen za odločanje o pritožbi glede stroškov. Zakonodajalec
je namreč eksplicitno določil, v katerih primerih je dovoljena pritožba, o kateri je pristojen odločati
Pooblaščenec. Med slednjimi pa ni predvidena pritožba glede stroškov posredovanja informacij javnega
značaja, posledično pa tudi ne pristojnost Pooblaščenca za odločanje o teh stroških.
V 23. čl. ZUP je določeno, da če organ spozna, da ni pristojen za določeno upravno zadevo, mora postopati v
skladu s 3. in 4. odst. 65. čl. ZUP. V 4. odst. 65. čl. ZUP je določeno, da če organ prejme vlogo, ki je ni pristojen
sprejeti, pa ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s katerim vlogo zavrže
zaradi nepristojnosti.
7. Zaključek
Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritožbi prosilke ugoditi. Pooblaščenec je,
na podlagi prvega odstavka 252. čl. ZUP, odločbo organa odpravil in sam rešil zadevo. Organ je prosilcu dolžan
omogočiti dostop do zahtevanih informacij javnega značaja, in sicer na način, kot je določen v izreku te odločbe.
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Organ je dolžan to izvršiti v roku 30 (tridesetih) dni od prejema te odločbe. Pritožbo prosilke v delu, ki se nanaša
na stroške posredovanja informacij javnega značaja, je Pooblaščenec, v skladu s 4. odst. 65. čl. ZUP, zavrgel iz
razloga nepristojnosti, kot izhaja iz tretje točke izreka te odločbe.

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

Postopek vodila:
Maja Lubarda, univ. dipl. prav.,
svetovalka Pooblaščenca
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Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka

