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Zadeva: Dopolnitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja – pojasnila in dopolnitev 

vlagatelja zahteve. 

Zveza:  Vaš dopis  LN 092-2/2016/98-0001073 

 

Na podlagi določb 1. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je do dostopa do informacij 

upravičen kdorkoli, vsaka pravna in fizična oseba, ki dostop do informacije javnega značaja zahteva. 

 

Določbe 1. odstavka 17. člena določajo pogoje, ki jih mora izpolniti vlagatelj, če je pravna oseba. V 

vašem pozivu za ponovno dopolnitev vloge zmotno ocenjujete, da je Svet za civilni nadzor projekta 

Drugi tir  pravna oseba, čeprav ste se sami prepričali, da Svet za civilni nadzor projekta drugi tir ni 

vpisan v noben register pravnih oseb ali društev, v posledici česar napačno zahtevate dopolnitev zahteve 

s podatki o vlagatelju, ki veljajo za pravne osebe. 

 

Svet za civilni nadzor projekta drugi tir Divača-Koper je skupina državljanov, ki  so svoje znanje in 

izkušnje združili kot odgovorni državljani s ciljem preprečiti negospodarno ravnanje pristojnim 

državnim organom pri vodenju trenutno največje nameravane infrastrukturne investicije v Sloveniji. 

Zato bi morali šteti,  da gre za zahtevo skupine fizičnih oseb, ki so vsekakor po 1 čl. ZDIJZ upravičeni 

pridobiti zahtevane informacije navedene v zahtevi z dne 12.12. 2016. 

 

Gospod Emil  Milan Pintar je s strani skupine državljanov, ki sodelujejo pri delu Sveta za civilni nadzor 

projekta Drugi tir Divača- Koper prevzel naročilo, da v imenu vseh članov sveta kot fizičnih oseb 

zahteva informacije javnega značaja v svojem imenu in v interesu vseh članov sveta civilnega 

združenja. Vlagatelj je vsekakor oseba iz 1. čl. ZDIJZ, zaradi česar predlagamo, da prenehate z 

iskanjem razlogov za odklanjanje posredovanja zahtevanih informacij javnega značaja in zahtevane 

informacije posredujete na naslov g. Emila Milana Pintarja.  

 

Vlagatelj zahteve v celoti vztraja pri zahtevi z dne 12. 12. 2016, podrejeno pa jo dopolnjuje tako, da 

predlaga, da to zahtevo upoštevate kot zahtevo, ki jo je vložil g. Emil Milan Pintar kot fizična oseba in 

državljan Republike Slovenije. 

 

V upanju, da boste končno spoštovali zakonske določbe ZDIJS v celoti, pričakujemo zahtevane 

informacije javnega značaja takoj, najkasneje pa v roku 20 dni. 

 

S spoštovanjem 

Emil Milan Pintar           

Prešernova cesta 42, 1230 Domžale 

E-naslov:  koalicija@t-2.net   ali   emilmilan.pintar@siol.net      
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