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Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl.US, 
102/15 in 7/18), v upravni zadevi odločanja o zahtevi do dostopa informacije javnega značaja 
Vlada Begana, Finžgarjeva ulica 23, 3240 Šmarje pri Jelšah, Ministrstvo za zdravje izdaja

ODLOČBO

1. Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Vlada Begana, Finžgarjeva ulica 23, 
3240 Šmarje pri Jelšah, (v nadaljnjem besedilu: prosilec) z dne 21.1.2022, se zavrne.

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

Obrazložitev:

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 21. 1.2022 prejelo zahtevo prosilca 
za dostop do informacij javnega značaja, in sicer da mu ministrstvo dostavi vse dokumente, ki 
vsebujejo dokaze, da so cepiva proti koronavirusu res varna. Zahtevo z enako vsebino je 
ministrstvo 24. 1.2022 prejelo tudi od Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list Uradni list RS, št. 51/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl.US, 102/15 in 7/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) ureja 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. Informacija javnega značaja je na podlagi prvega odstavka 4. člena ZDIJZ 
informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki gaje organ izdelal sam, v sodelovanju 
z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene definicije so razvidni trije osnovni 
pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega 
značaja, in sicer:

- informacija mora izvirati z delovnega področja organa;
- organ mora z njo razpolagati;
- nahajati se mora v materializirani obliki.

Kot izhaja iz zahteve prosilca, ta zahteva dokumente, ki vsebujejo dokaze, da so cepiva proti 
koronavirusu varna. Ministrstvo s temi dokumenti ne razpolaga, ker poteka pridobitev dovoljenja 
za promet po centraliziranem postopku na ravni Evropske unije preko Evropske agencije za 
zdravila, Evropska agencija pa tudi javno objavlja ocene varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravil, ki so prosto dostopni na njihovi spletni strani.

Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo 
javnega značaja predstavlja dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je
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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.

Ker organ z vsemi zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, jih tudi ne more posredovati prosilcu, 
zato je organ, glede na zahtevo prosilca, ob upoštevanju 4. člena ZDIJZ, ter dejstva, da pogoji za 
obstoj in posredovanje informacij javnega značaja niso v celoti izpolnjeni, zahtevo prosilca zavrnil.

Ministrstvo je v skladu s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - 
ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), ki določa, da mora organ ob izdaji odločbe/sklepa odločiti tudi o 
stroških, ki so nastali v zvezi z odločanjem v upravnem postopku, odločilo, da v predmetnem 
postopku posebni stroški postopka niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži pisno v 
roku 15. dni od vročitve te odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali da ustno na zapisnik na Ministrstvu 
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, 
daje pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Pritožbi v dveh izvodih je 
treba priložiti izvirnik ali pa kopijo izvirnika te odločbe. Pritožba je prosta plačila upravne takse. O 
pritožbi odloča Informacijski pooblaščenec.

Ksenija Trčko, 
uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, 

po pooblastilu, št. 1001-3/2021/6 z dne 12. 1. 2022

Vročiti:
- Vlado Began, Finžgarjeva ulica 23, 3240 Šmarje pri Jelšah - osebno
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, gp.gs@gov.si - po e-pošti
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