Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir
Svet-DT, 2.12.2016
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Vlagatelj: Svet za civilni nadzor projekta Drugi Tir, ki ga zastopa predsednik Emil Milan Pintar
Email naslov: koalicija@t-2.net

Kršitelj pravice do dostopa do javne informacije: Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Vlade Miro Cerar

PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE POSREDOVANJA JAVNE INFORMACIJE

1.
Svet za civilni nadzor projekta Drugi Tir 8v nadaljevanju Svet) je v dopisu predsedniku Vlade Miru Cerarju
z dne 25. 10. 2016 med ostalim vložil tudi zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja.
Dokaz: Dopis z dne 25. 10. 2016

2.
Vlada Republike Slovenije o zahtevi ni izdala odločitve o zavrnitvi zahteve, pač pa je po elektronski poti
dne 25. 11.2016 od zahtevanih informacij posredovala le: Akt o ustanovitvi 2TDK d. o. o. in Poslovni načrt
2TDK d. o. o.
Vlada RS je kršila pravice Sveta do pridobitve informacij javnega značaja, ker svetu ni posredovala izrecno
zahtevanih informacij in sicer:
 Sklepa Vlade o ustanovitvi 2TDK d. o. o. z dne 31.3. 2016
 Sklepa Vlade o spremembah akta o ustanovitvi 2TDK d. o. o.
 Statuta 2 TDK d. o. o.
 Sklep Vlade ali SDH o imenovanju članov nadzornega sveta
 Sprejete skupščinske sklepe
 Poročil 2TDK d. o. o. o izpolnjevanju nalog iz poslovnega načrta
 Višino plač zaposlenih v družbi 2TDK d. o. o.
 Revizijsko poročilo revizije z dne 30.9.2016 revizorja Geodata inženering SpA, ki ga je Svet
imenoval Revizijsko poročilo revizije PGD projektov.
Po 6. odstavku 22. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, se šteje, da je zavezanec zavrnil
podati informacijo javnega značaja, če o zahtevi ne odloči z odločbo, niti ne posreduje zahtevanih
informacij vlagatelju zahteve.
Dokaz: dopis Urada Vlade RS za informiranje s prilogami z dne 25. 11. 2016

3.
Svet glede na navedena dejstva vlaga pritožbo na podlagi določb 27. čl Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja in predlaga, da Informacijski pooblaščenec naloži Vladi Republike Slovenije Svetu v roku
8. dni po pravnomočnosti odločbe posredovati:









Sklepa Vlade o ustanovitvi 2TDK d. o. o. z dne 31.3. 2016
Sklepa Vlade o spremembah akta o ustanovitvi 2TDK d. o. o.
Statuta 2 TDK d. o. o.
Sklep Vlade ali SDH o imenovanju članov nadzornega sveta
Sprejete skupščinske sklepe
Poročil 2TDK d. o. o. o izpolnjevanju nalog iz poslovnega načrta
Višino plač zaposlenih v družbi 2TDK d. o. o.
Revizijsko poročilo revizije z dne 30.9.2016 revizorja Geodata inženering SpA, ki ga je Svet
imenoval Revizijsko poročilo revizije PGD projektov.

Predsednik Sveta
Emil Milan Pintar

