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ZADEVA: POROČILO POLICIJE O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA V LETU 2004 

  

Skladno s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS 
24/2003) je Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve pripravila 
letno poročilo o izvajanju imenovanega zakona za leto 2004. 
  
V Policiji sta bili oktobra 2004 za uradno osebo za dostop so informacij javnega 
značaja imenovani Tadeja Kuhar in Tadeja Kolenc. Prosilci so lahko svoje 
zahteve posredovali na naslov: URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA, Ministrstvo za notranje zadeve, POLICIJA. Štefanova 2, 
1501 Ljubljana, po faksu, št. 01 472 57 36, na e-naslov, info-
javniznacaj@policija.si ali na tel. št. 01 472 57 45. Več informacij o dostopu do 
informacij javnega značaja je objavljenih na spletni strani 
http://www.policija.si/si/ijz/index.php. 
 
V letu 2004 je policija prejela 4 zahteve za dostop do informacij javnega značaja, 
trem smo ugodili, zavrnili smo eno zahtevo.  
 



 

Prosilcu je bila njegova zahteva zavrnjena dvakrat. Prvič mu je bilo posredovano 
pojasnilo, da mu ne moremo posredovati zahtevane informacije, ker ta sodi med 
izjeme po 1. odstavku 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Ur.l. RS št. 24/03). Zaradi neustrezno vodenega postopka je pooblaščenka za 
dostop do informacij javnega značaja ga. Nataša Pirc Musar ugodila njegovi 
pritožbi in izdala sklep, da organ izpelje postopek v skladu s 25. in 26. členom 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Policija je tudi drugič z odločbo 
zavrnila prosilčevo zahtevo, ker je bila zaprošena informacija označena s stopnjo 
tajnosti ZAUPNO in je sodilo v skupino izjem, določenih s 1. točko 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Pri zahtevani informaciji je šlo 
tudi za osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih 
podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999 in 
86/2004), kar sodi med izjeme določene v 3. točki 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja. Prosilec se je tudi zoper to odločbo pritožil 
pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja, vendar njene odločitve 
organ ni prejel do konca leta 2004. 
 
V letu 2004 ni bil sprožen noben upravni spor.  
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