
Številka: Su 151/2018
Datum: 26. 2. 2018

SKLEP

Okrožno sodišče v Mariboru je  po predsednici  sodišča,  višji  sodnici  Alenki  ZADRAVEC, ob 
obravnavanju zahteve za dostop do informacije javnega značaja z dne 30. 1. 2018, vložene s strani 
prosilca  Petra  Jančiča,  novinarja  Spletnega  časopisa  (peterjancicsplet@gmail.com), na 
podlagi  Zakona  o  dostopu  do  informacij  javnega  značaja  (Uradni  list  RS,  št.  24/2003  s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) ter Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP),  26. februarja 
2018

SKLENILO:

I. V zadevi prosilca Petra Jančiča, ki se vodi na podlagi zahteve za dostop do informacije javnega 
značaja z dne 30. 1. 2018, in sicer za dostop do sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. II K 
21363/2017, se rok za odločitev podaljša za 30 delovnih dni, in sicer do 10. 4. 2018.

II. Posebni stroški postopka niso nastali.

OBRAZLOŽITEV:

1. Prosilec je 30. 1. 2018 preko elektronske pošte na Urad predsednice tukajšnjega Okrožnega 
sodišča (v nadaljevanju: sodišče) naslovil  prošnjo za posredovanje „sodbe, po kateri  je bil  na 
pogojno  zaporno  kazen  obsojen  Darko  Berlič,  organizator  volilne  kampanje  župana  Andreja 
Fištravca“.  Ker gre v danem primeru za  zahtevo za dostop do informacij  javnega značaja,  je 
sodišče začelo postopek po ZDIJZ. 
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2. Na podlagi 23. člena ZDIJZ mora organ o zahtevi odločiti najkasneje v roku 20 delovnih dni od 
dneva prejema popolne zahteve. V primeru izjemnih okoliščin lahko organ na podlagi prvega in  
drugega odstavka 24. člena ZDIJZ podaljša rok za največ 30 delovnih dni. 

3. Sodišče je ob presojanju prosilčeve zahteve ugotovilo, da je bila sodba na naroku za glavno 
obravnavo razglašena 16. 1. 2018, zato mu je posredovalo anonimiziran izrek predmetne sodbe. 
Tedaj obrazložitev sodbe še ni bila izdelana, zato prosilcu v tem delu prošnje ni bilo mogoče  
ugoditi. Nadalje je ugotoviti, da je bila sodba z obrazložitvijo strankam postopka odpremljena 16. 
2. 2018, vendar sodišče še ne razpolaga s povratnicami, kdaj jim je bila sodba vročena. Iz tega  
razloga sodišče prosilcu ne more posredovati zahtevane obrazložitve, da ne bi prišlo do javnega 
razkritja obrazložitve pisne sodbe, še preden bi se z njo seznanile stranke kazenskega postopka.  
Obenem je poudariti, da se v zvezi s posredovanjem še ne pravnomočne sodbe odpira vprašanje,  
ali morda obstoji izjema po 8. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, po katerem organ prosilcu 
zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je bil pridobljen ali  
sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka (torej tudi kazenskega) in  
bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. Ne glede na navedeno izjemo pa se lahko dostop 
do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa  
ali  interesa  drugih  oseb  za  omejitev  dostopa  do  zahtevane  informacije.  Presojo,  ali  v  danem 
primeru dovoliti  dostop do zahtevane informacije,  pa v skladu z drugim odstavkom 21. člena 
ZDIJZ opravi  Vrhovno sodišče, če je  za posredovanje informacije zavezano sodišče. Tako bo 
tukajšnje sodišče moralo zadevo v reševanje odstopiti Vrhovnemu sodišču RS, ker pa obenem 
niso še niti izkazane povratnice, da so stranke sodbo prejele, je potrebno podaljšati rok za izdajo 
odločitve, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

4. V postopku dostopa do informacij  javnega značaja na podlagi pisne zahteve se v skladu z  
drugim odstavkom 15. člena ZDIJZ subsidiarno uporabljajo določbe ZUP. V skladu s 113. členom 
ZUP mora sodišče ob izdaji  odločbe odločiti tudi o posebnih stroških, ki so nastali  v zvezi z  
odločanjem v upravnem postopku. Ker v predmetnem postopku posebni stroški postopka niso 
nastali, je sodišče odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka tega sklepa. 

PRAVNI POUK:

1. Zoper ta sklep ni pritožbe (tretji odstavek 24. člena ZDIJZ).

Maribor, 26. februar 2018
Alenka ZADRAVEC

višja sodnica
predsednica sodišča
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