
PREDAVANJE ODVETNICE BARBARE HOČEVAR IN ODVETNIŠKE 

KANDIDATKE PETRE ZAVRŽINA IZ ODVETNIŠKE DRUŽBE ODVETNIKI 

ŠELIH IN PARTNERJI NA UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 10. 11. 2020: »Izzivi in 

pomen (ne)dostopa do informacij javnega značaja v praksi s študijo primerov iz 

farmacevtske industrije« 

 

Na petem predavanju Upravnosodne klinike sta nas obiskali odvetnica Barbara Hočevar in 

odvetniška kandidatka Petra Zavržina z namenom predstaviti pravno področje dostopa do 

informacij javnega značaja s posebnim ozirom na funkcioniranje tega sklopa pravil na področju 

farmacevtske industrije. 

 

V prvem delu predavanja je odvetnica Barbara Hočevar predstavila splošno pravno ureditev na 

področju dostopa do informacij javnega značaja, ki je začrtana v Zakonu o dostopu do 

informacij javnega značaja (ZDIJZ). Predstavila je pravne institute tega področja, ki jih je 

mogoče uporabiti za uveljavljanje dostopa do informacij javnega značaja ali pa tudi zavrnitev 

tega. Posebej zanimiva je v tem okviru bila predstavitev geneze posameznega pravnega 

instituta in razlogov, ki so vodili v njegov sprejem, kar je bilo posebej vidno pri določitvi 

zavezancev za informacije javnega značaja (med katerimi so sedaj tudi gospodarske družbe v 

pretežno državni lasti). 

 

V drugem delu predavanja sta odvetnica in odvetniška kandidatka na podlagi praktičnih 

primerov predstavili, kako se mehanizmi dostopa do informacij javnega značaja uporabljajo na 

področju farmacevtske industrije. Predstavili sta učinkovanje teh mehanizmov v odvisnosti do 

drugih pravnih panog, npr. konkurenčnega in patentnega prava, odprli pa sta tudi izjemno 

zanimivo in vselej aktualno vprašanje uporabe mehanizmov dostopa do informacij javnega 

značaja na področju (obveznih) cepiv. Razne družbene skupine namreč te mehanizme lahko 

poskusijo izkoristiti za to, da s pridobljenimi informacijami uresničujejo svojo agendo, zato se 

postavlja vprašanje, kako širok in prost naj bo s tega vidika dostop do informacij o cepivih in 

cepljenjih ter njihovih posledicah. 

 

Odvetnica in odvetniška kandidatka sta tako pripravili izvrstno predavanje, na katerem sta 

odstrli mnogo zanimivih in koristnih informacij o delovanju sistema dostopa do informacij 

javnega značaja na splošno in na primerih farmacevtske industrije, obenem pa sta predstavili 

tudi pomen in pomembno vlogo, ki jo to pravno področje lahko ima v civilni družbi. 


