
Številka: Su 493/2018
Datum: 2. 3. 2018

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodna ulica 14
2000 Maribor

ZADEVA: Zaprosilo novinarja Petra Jančiča z dne 30. 1. 2018 za 
dostop do informacij javnega značaja

ZVEZA: Vaš dopis št. Su 151/2018 z dne 27. 2. 2018

Spoštovani, 

v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča RS smo 28. 2. 2018 prejeli vaš dopis št. Su 151/2018 
z dne 27. 2. 2018, s katerim ste nam na podlagi drugega odstavka 21. člena ZDIJZ odstopili v 
odločanje zahtevo novinarja Petra Jančiča za posredovanje sodbe „po kateri je bil na pogojno 
zaporno  kazen  obsojen  Darko  Berlič,  organizator  volilne  kampanije  župana  Andreja 
Fištravca“. 

Na podlagi 2. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (v nadaljevanju ZDIJZ) je Vrhovno sodišče res pristojno odločati, ali je podan javni 
interes za razkritje zahtevanih informacij, pri čemer pa pojasnjujemo, da so predmet odločanja 
Vrhovnega sodišča RS v tem primeru le podatki, ki sicer predstavljajo eno izmed ugotovljenih 
zakonskih izjem od prostega dostopa iz 5. a oziroma 6. člena ZDIJZ. 

V zvezi z navedenim in glede razmejitve pristojnosti med Vrhovnim sodiščem in sodiščem, ki 
prejme zahtevo po ZDIJZ,  namreč  pojasnjujemo,  da v konkretnem primeru  iz  zakona ne 
izhaja, da mora sodišče, ki prejme zahtevo, le-to v celoti odstopiti Vrhovnemu sodišču, pač pa 
mu zahtevo predloži  le  v  končno odločitev  (t.j.  glede  obstoja  javnega  interesa  v  zvezi  z 
ugotovljenimi  izjemami),  pri  čemer  je  sodišče,  ki  zahtevo  prejme,  tisto,  ki  mora  voditi 
postopek oziroma opraviti  vse predhodne faze vodenja postopka.  V primeru testa  interesa 
javnosti to pomeni, da mora sodišče, ki zahtevo prejme, samo opraviti predhodni preizkus 
zahteve, ugotoviti obstoj informacije javnega značaja, nadalje pa tudi obstoj morebitnih izjem 
od prostega dostopa oziroma odsotnost izjem od izjem od prostega dostopa in šele, ko na 
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podlagi tako izvedenega postopka ugotovi, da je treba izvesti test interesa javnosti, zadevo 
odstopi v končno odločitev pristojnemu organu (Vrhovnemu sodišču). Ob tem naj bi organ, ki 
zahtevo prejme, podal tudi že predlog za rešitev, torej naj bi vsaj nakazal, v katero smer se 
nagiba (več tudi v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja s komentarjem, komentar 
k 21. členu ZDIJZ, Uradni list, Ljubljana 2017). 

Glede na navedeno vas pozivamo, da se v zvezi s to zadevo opredelite ali gre za katero izmed 
izjem, navedenih v 5. a oziroma 6. členu ZDIJZ ter nam vaše ugotovitve sporočite. Iz vašega 
dopisa namreč izhaja, da bi lahko šlo za izjemo po 8. točki, saj je napovedana pritožba in da 
naj vrhovno sodišče odloči ali gre za izjemo. Test interesa javnosti se izvede šele potem, ko se 
ugotovi,  da  določena  izjema  dejansko  obstaja.  Pri  tem mora  predložitveno  sodišče  samo 
oceniti ali (obstaja izjema na podlagi 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, da) bi razkritje 
informacij  škodovalo  izvedbi  kazenskega  postopka,  sploh  ker  gre  za  sodbo  sodišča  prve 
stopnje in je pristop do objave nepravnomočnih kazenskih zadev zadržan. 

Če  boste  na  podlagi  tako  izvedenega  ugotovitvenega  postopka  ocenili,  da  je  še  vedno 
potrebna izvedba testa interesa javnosti, bo Vrhovno sodišče nadalje ocenilo, ali obstaja javni 
interes za razkritje ugotovljenih izjem od prostega dostopa in bo v tej zadevi v tem delu izdalo 
končno  odločbo.  V  nasprotnem  primeru  vas  pozivamo,  da  o  zadevi  kot  pristojni  organ 
odločite sami. 

Lepo vas pozdravljamo, 

Manja Resman
  pravosodna svetnica (PDI)
    Uradna oseba po ZDIJZ
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