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Na podlagi 2. odstavka 33. �lena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A, Uradni list RS, št. 23/05) 
izdajam  
 
 

INTERNO NAVODILO O EVIDENCI NEREŠENIH ZADEV PRI POOBLAŠ�ENCU  
ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNA�AJA 

 
 

I. SPLOŠNA DOLO�BA 
 
Interno navodilo o vpisovanju zadev pri Pooblaš�encu za dostop do informacij javnega zna�aja (v 
nadaljevanju PDIJZ) opredeljuje na�in vpisovanja pritožb v evidenco nerešenih zadev in pogoje za 
vpis v to evidenco. 
 
 
II. PRITOŽBA ZARADI MOLKA 
 
Pritožbe zaradi molka se vpišejo v evidenco nerešenih zadev, vendar se vodijo posebej (posebna 
tabela). 
 
Po prejemu pritožbe zaradi molka PDIJZ postopa po dolo�bi Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur.l. RS; št. 26/99 ter spremembe in dopolnitve): 
 

1. pozove organ, naj sporo�i razloge za zamudo 
2. �e so razlogi za zamudo opravi�eni, podaljša rok za odlo�itev organa  
3. �e organ odlo�i, pritožbo zaradi molka zavrže, ker ni ve� interesa za pritožbo oziroma 

pozove prosilca, da pritožbo zaradi molka umakne 
4. �e razlogi za zamudo niso opravi�eni ali �e organ ne odlo�i  o zahtevi prosilca v 

naknadnem roku, PDIJZ od organa zahteva vse spise. 
 
Pritožba zaradi molka se vpiše v evidenco nerešenih zadev, ko/�e PDIJZ dobi od organa prve 
stopnje dokumente, ki jih prosilec zahteva.  
 
 
III. PRITOŽBA ZOPER ODLO�BO 
 
Pritožba zoper odlo�bo se vpiše v evidenco nerešenih zadev, ko organ prve stopnje odstopi PDIJZ 
pritožbo prosilca in k svoji odlo�bi priloži tudi vse dokumente oziroma spise, ki jo zadevajo. 
 
 
IV. DRUGE VLOGE 

 
Vse ostale vloge se vodijo posebej in se ne vpisujejo v evidenco nerešenih zadev.  
 
 
V. PREIZKUS PRITOŽBE PRI PDIJZ 
  
Ob prejemu pritožbe zoper odlo�bo in ob prejemu spisov s strani organa prve stopnje v primeru 
pritožbe zaradi molka PDIJZ takoj preizkusi, ali so v zadevo vloženi vsi spisi, potrebni za odlo�itev 
in izda nemudoma ustrezen poziv oziroma sklep.  
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VI. EVIDENCA NEREŠENIH ZADEV 
 
V evidenco nerešenih zadev, ki se vodi v obliki tabele, se vpisujejo naslednji podatki: 
 

- številka zadeve 
- imeni prosilca in organa prve stopnje 
- datum prejema vseh spisov 
- dokument, ki ga prosilec zahteva 
- datum odlo�be organa prve stopnje 
- stanje zadeve in ime uradnika, ki zadevo rešuje. 

 
 
 
 
Datum: 23. maj 2005 
Številka: 020-3/2005/2 

 
 
 
 

     Pooblaš�enec za dostop do informacij javnega zna�aja: 
          Nataša Pirc Musar, univ. dipl.prav., 
              pooblaš�enka 
 


