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Številka: 09020-1/2023/2
Datum: 3. 1. 2023

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17
8270 Krško

ZADEVA: Poziv v postopku dostopa do informacij po ZMed 

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (IP) je dne 3. 1. 2023 prejel pritožbo Petra Jančiča, spletnicasopis.eu, Clevelandska 
23, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), v zadevi dostopa do informacij po Zakonu o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 s spremembami, v nadaljevanju ZMed).

Kot izhaja iz pritožbe in priloženih dokumentov, je prosilec na vas dne 13. 12. 2022 po elektronski pošti naslovil
novinarska vprašanja v zvezi s poslovanjem GEN-I z gospodom Milovićem.

Na vprašanja vse do danes ni prejel vsebinskih odgovorov v skladu s 45. členom ZMed. 

V tej zvezi IP poudarja, da posredovanje informacij za medije lahko mediji zahtevajo od vseh organov, ki jih kot 
zavezance določa zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. To pomeni, da so vsi subjekti, ki so 
zavezanci po ZDIJZ, hkrati tudi zavezanci po ZMed. Po ZDIJZ so zavezanci opredeljeni v prvem odstavku 1. 
člena in v prvem odstavku 1.a člena ZDIJZ, v okvir katerega sodijo oseba pod prevladujočim vplivom oseb 
javnega prava, kamor se po podatkih iz registra zavezancev po ZDIJZ, ki ga vodi AJPES, uvršča tudi GEN-I. 
Nadalje IP še dodaja, da so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije 
javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ navaja v 4.a členu, kar velja tudi pri obveznostih zavezanca po 
ZMed, torej v okviru odgovorov na vprašanja medija. 

Iz navedb prosilca izhaja, da na njegova vprašanja niste vsebinsko odgovorili v roku 7 delovnih dni od prejema 
vprašanj v pisni obliki, kot to določa šesti odstavek 45. člena ZMed, obenem pa mu, v skladu z določbo četrtega 
odstavka 45. člena ZMed, tudi do konca naslednjega delovnega dne po prejemu vprašanj niste sporočili, da 
boste odgovor zavrnili ali delno zavrnili. 

Ob tem IP poudarja, da lahko zavezanec mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane 
informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ (torej, če predstavljajo izjeme po 5.a členu in 1. odstavku 6. 
člena ZDIJZ ali ne izpolnjujejo kriterijev po 4.a člena ZDIJZ). 

Glede na navedeno vas pozivamo, da nam v roku 5 (petih) dni sporočite, zakaj odgovora niste pripravili 
pravočasno oz. da v tem roku prosilcu posredujete odgovore oz. dostope do odgovorov zavrnete, nam 
pa odgovor posredujete v vednost. V primeru, da ste prosilcu posredovali odgovor, prosimo, da nam ga
posredujete v vednost.

Prosimo, da se pri odgovoru sklicujete na našo opravilno številko zadeve. Na ta poziv nam lahko odgovorite tudi 
po e-pošti na naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

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

Priloga: - pritožba prosilca z dne 3. 1. 2023

Vročiti:
- GEN-i, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško,
   po elektronski pošti: info@gen-i.si
- desk@spletnicasopis.eu – prosilec, v vednost; 
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