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Številka: 090-33/2016/11 
Datum:  14.9.2016 

  
Odvetnik Klemen Grešak 
Cigaletova ulica 7 

 
1000 Ljubljana 

 
 
ZADEVA:  Poziv za posredovanje informacij javnega značaja prosilcu 
 
 
Spoštovani, 
 
v postopku odločanja o pritožbi Jureta Novaka, Zabrdje 3, 8233 Mirna (v nadaljevanju prosilec) zoper 
odločbo vaše stranke Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju organ), z dne 26. 1. 2016, brez številke, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, 
je bilo na podlagi elektronskega sporočila prosilca z dne 12. 9. 2016 ugotovljeno, da vaša stranka oz. 
organ, prosilcu, na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) št. 090-
33/2016/7 z dne 16. 6. 2016, ki je v prvi točki izreka postala pravnomočna dne 17. 8. 2016, ko je 
potekel rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS1, še vedno ni posredovala dokumentacije, kot ji 
je bilo naloženo v prvi točki izreka predmetne odločbe.  
 
Odločba IP št. 090-33/2016/7 z dne 16. 6. 2016 je tako v prvi točki izreka pravnomočna in izvršljiva.  
 
Neposredovanje zahtevanih informacij javnega značaja po pravnomočno končanem pritožbenem 
postopku pomeni prekršek po tretjem odstavku 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 
in 19/15 odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa, da se z globo 800 EUR kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije 
javnega značaja.  
 
IP, ki je na podlagi četrtega odstavka 32. člena ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka pristojen tudi za 
nadzor nad izvajanjem tega zakona, ima zakonsko možnost, da na podlagi 50. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 
– odl. US; v nadaljevanju ZP-1) uvede postopek o prekršku zaradi suma storitve prekrška po tretjem 
odstavku 39. člena ZDIJZ. 
 
V zvezi z zgoraj navedenimi ugotovitvami vas pozivamo, da prosilcu nemudoma, oz. najkasneje v 
roku 3 (treh) delovnih dni od prejema tega poziva, posredujete zahtevane informacije, kot to izhaja 
iz prve točke izreka pravnomočne odločbe IP št. 090-33/2016/7 z dne 16. 6. 2016, in nas o tem 
obvestite. V nasprotnem primeru bo IP skladno z zakonom uvedel postopek o prekršku.  
 
Ob tem vas tudi pozivamo, da v skladu z drugo točko izreka predmetne odločbe nemudoma, oz. 
najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema tega poziva, odločite o preostalem delu zahteve 
prosilca z dne 14.12.2015. V nasprotnem primeru bo IP obvestil upravno inšpekcijo, ki izvaja 
nadzor nad izvajanjem ZUP. 
 
S spoštovanjem, 
 
         Pripravila: 
   Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.,        Informacijski pooblaščenec: 
svetovalka informacijske pooblaščenke    Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,  
                             informacijska pooblaščenka 

                                                
1 Upravno sodišče RS je dne 31.8.2016 na poziv IP sporočilo, da Študentska organizacija Univerze v Ljubljani do 30.8.2016 ni 
sprožila upravnega spora zoper prvo točko izreka odločbe IP št. 090-33/2016/7, z dne 16. 6. 2016. 


