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Številka: 0900-210/2022/4

Datum: 18. 11. 2022

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Slovenska cesta 41
1000 Ljubljana

Zadeva: Ponovni poziv in pojasnilo glede postopka zoper molk organa v zadevi dostopa 
do informacije javnega značaja

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 4. 11. 2022 prejel pritožbo uredništva revije 5D in 
spletnega medija Cajtng.net, po Goranu Smuku (v nadaljevanju prosilec), v zadevi dostopa do 
informacije javnega značaja. 

Iz pritožbe in priložene dokumentacije izhaja, da je prosilec na vas dne 29. 9. 2022 po elektronski pošti 
vložil zahtevo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja1 (v nadaljevanju: ZDIJZ), s 
katero je zahteval vpogled v kazenski spis oz. vsaj obrazložen sklep, s katerim je okrožni državni tožilec 
Matej Peterca kazensko ovadbo Združenja v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije, zavrgel.

V zvezi s pritožbo prosilca ste s strani IP prejeli poziv zaradi molka v zadevi dostopa do informacij 
javnega značaja, št. 0900-210/2022/2 z dne 8. 11. 2022. Na dopis IP ste odgovorili dne 14. 11. 2022 z 
dopisom št. Tu 9-5/15/2022/SZ z dne 11. 11. 2022, v katerem nas seznanjate, da se v konkretnem 
primeru dostop do informacij nanaša na tožilski spis, zaradi česar se skladno s sodbo VSRS X Ips 
4/2020, z dne 27. 5. 2020, ZDIJZ ne uporablja in da ima prosilec (ki mu je bilo že odgovorjeno), če se 
ne strinja z vašo odločitvijo, možnost vložitve drugega pravnega sredstva in ne pritožne pri IP. 
Posledično ste mnenja, da IP nima pristojnosti za odločanje o navedenem primeru in navajate, da nam 
podatkov zaradi navedenega ne morete posredovati.

IP uvodoma poudarja, da ni nikakršnega dvoma, da je prosilec vložil zahtevo za dostop do informacije
javnega značaja na podlagi ZDIJZ, pri čemer je postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega 
značaja urejen v členih 12. do 26. tega zakona, 15. člen ZDIJZ pa določa, da se za vprašanja postopka 
s pisno zahtevo, ki niso urejena s tem zakonom, subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. Ob tem ugotavljamo, da iz 1. člena ZDIJZ jasno izhaja, da so po tem zakonu dolžni 
postopati vsi državni organi, torej tudi Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Ker je bila zahteva prosilca vložena na podlagi ZDIJZ, vas ponovno pozivamo, da z njo procesno 
postopate po postopku, ki ga ureja ta zakon. Ob tem pojasnjujemo, da se na podlagi določb 
Zakona o splošnem upravnem postopku2 (v nadaljevanju ZUP) vsak upravni postopek (tudi 
postopek po ZDIJZ) začne na podlagi vloge stranke (kot v konkretnem primeru) ali po uradni 
dolžnosti. Zaključek upravnega postopka pa nastopi z izdajo posamičnega upravnega akta, t.j. z 
odločbo, s katero organ odloči o predmetu postopka ali s sklepom, s katerim organ odloči o 
procesnih vprašanjih (207. člen in 226. člen ZUP).

                                               
1 Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 
32/16 in 7/18.
2 Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13
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V primeru, da menite, da je zahteva prosilca za dostop do zahtevanih informacij neutemeljena, morate 
v skladu z ZUP in 22. členom ZDIJZ izdati zavrnilno odločbo. V primeru da menite, da je zahteva 
nedovoljena, pa v skladu z določbami ZUP, zahtevo zavržete.

Iz vsega navedenega izhaja, da o zahtevi prosilca za dostop do informacije javnega značaja z 
dne 29. 9. 2022 še vedno niste odločili skladno z ZDIJZ, kar pomeni, da ste še vedno v t.im. 
molku. Ker je IP, na podlagi izrecne določbe tretjega odstavka 27. člena ZDIJZ kot pritožbeni organ 
pristojen za odločanje o pritožbah s področja dostopa do informacij javnega značaja, štejemo, da smo 
pristojni tudi v obravnavani zadevi.

Glede na vse navedeno vas ponovno pozivamo, da v 8 (osmih) dneh o zahtevi prosilca procesno
odločite skladno z ZDIJZ in ZUP (v zavrnilnem delu izdate odločbo oz. s sklepom zahtevo kot 
nedovoljeno zavržete) in nas o navedenem obvestite.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Alenka Žaucer, univ.dipl.prav.,
Samostojna svetovalka Pooblaščenca

Vročiti:
- Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana – organ, po 

elektronski poti na: odtlj@dt-rs.si
- e-naslov: info@cajtng.net - prosilec, v vednost, 
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