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DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE
ga. Slavka Grmek Ugovšek
Elektronska pošta: slavka.ugovsek@drustvocf.com

Zadeva: posredovanje informacij javnega značaja

Spoštovani,
prejeli smo vašo elektronsko pošto, v kateri nas prosite za mnenje glede posredovanja informacij javnega
značaja. Zanima vas,
- ali je upravljavec zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva dolžan prosilcem omogočiti dostop do
informacij javnega značaja;
- ali se podatki o obolevnosti oseb po MKB-10, starosti, spolu, obdobju, štejejo za informacije javnega značaja;
- ali je upravljavec zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva za pripravo in posredovanje podatkov v
elektronski obliki upravičen posebej zaračunati stroške storitev;
- ali ni v ceni materialnih stroškov, ki jo določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja, že upoštevana cena za storitev posredovanja informacij in cena stroškov dela ter amortizacija
opreme.
Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj
zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega
odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v
nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, v
nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Pooblaščenec je pritožbeni organ za področje dostopa do informacij javnega značaja, zato vam
natančnih odgovorov na vaša vprašanja ne more posredovati.
Če sodi upravljavec zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva med zavezance po 1. členu
ZDIJZ, je dolžan posredovati informacije javnega značaja. Če podatki o obolevnosti oseb po MKB-10,
starosti, spolu in obdobju izvirajo iz njegovega delovnega področja, nahajajo pa se v obliki kakršnega
koli dokumentarnega gradiva (npr. pisni dokumenti, magnetogrami, videoposnetki, evidence), ki ga je
upravljavec izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb, se štejejo za
informacije javnega značaja.

O b r a z l o ž i t e v:
Uvodoma Pooblaščenec pojasnjuje, da je pritožbeni organ za področje dostopa do informacij javnega značaja
(in posredovanja informacij medijem), zato vam natančnih odgovorov na vaša vprašanja ne more posredovati.
Kot izhaja iz določb 32. člena Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006 – uradno
prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), je organ, pristojen za svetovanje drugim
organom v zvezi z uporabo določil ZDIJZ, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, zato vam
predlagamo, da se z dodatnimi vprašanji v zvezi z ZDIJZ obrnete na njih.
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Vendarle vam v zvezi z vašim prvim vprašanjem pojasnjujemo, da iz določb 1. člena ZDIJZ izhaja, da so
zavezanci za dostop do informacij javnega značaja državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Če torej upravljavec
zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva sodi med navedene entitete, se šteje, da je zavezanec po
ZDIJZ in je dolžan posredovati informacije javnega značaja.
Pooblaščenec tudi ne more z gotovostjo odgovoriti na vaše drugo vprašanje, saj bi za to moral uvesti pritožbeni
postopek, kjer bi ugotavljal, ali se podatki o obolevnosti oseb po MKB-10, starosti, spolu, obdobju, štejejo za
informacije javnega značaja. Glede na določbo 4. člena ZDIJZ je informacija javnega značaja tista informacija,
ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki kakršnega koli dokumentarnega gradiva (npr. pisni
dokumenti, magnetogrami, videoposnetki, evidence), ki ga je organ izdelal sam ali v sodelovanju z drugim
organom, ali pridobil od drugih oseb. Če torej podatki, ki ste jih navedli v vašem drugem vprašanju, sodijo med
tovrstne informacije, gre za informacije javnega značaja.
V zvezi z vašimi vprašanji glede stroškov posredovanja informacij javnega značaja, Pooblaščenec pojasnjuje,
da organ lahko v skladu s 34. členom ZDIJZ prosilcu zaračuna materialne stroške za posredovanje informacij
javnega značaja, vendar le v primeru, če pri tem izpolni oziroma zadosti vsem zakonskim določbam, ki urejajo
zaračunljivost stroškov posredovanja informacij. V prvem odstavku 35. člena ZDIJZ je določeno, da Vlada
predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega organ določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava
materialne stroške iz 34. člena. Na podlagi navedene določbe je Vlada v Uredbi v 19. členu predpisala okvirni
cenik za posredovanje informacij javnega značaja, ki je splošen in velja za vse zavezane organe. Vsak
posamezen organ pa lahko, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe v povezavi s 35. členom ZDIJZ, za
storitve, ki niso naštete v splošnem stroškovniku, pridobi svoj stroškovnik, ki ga mora potrditi oziroma dati
soglasje ministrstvo, pristojno za upravo. Pri tem je organ dolžan, v skladu s 36. členom ZDIJZ, svoj
stroškovnik iz 35. člena ZDIJZ objaviti v svojem katalogu informacij javnega značaja ter ga dati na vpogled
vsakemu prosilcu. Če organ ne ravna v skladu z navedeno zakonsko določbo, in ne objavi stroškovnika v
svojem katalogu informacij javnega značaja, ne more od prosilca zahtevati plačila stroškov po stroškovniku, saj
je slednje v nasprotju s pravno varnostjo in načelom zakonitosti. Organ je tudi dolžan prosilca opozoriti na
plačilo stroškov in, če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo
zaračunal za posredovanje informacij. Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega, lahko
organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane
informacije (tretji in četrti odstavek 36. člena ZDIJZ).
S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka

Vročiti:
 DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE, ga. Slavka Grmek Ugovšek, po elektronski pošti na
naslov: slavka.ugovsek@drustvocf.com;
 Arhiv, tu
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