
 

 

 

 

Ljubljana, 25. 8. 2014 

 

Vabilo na usposabljanje glede dostopanja do informacij javnega značaja 

Amnesty International Slovenije in Forum romskih svetnikov organizirata delavnico, katere cilj je usposabljanje 

romskih svetnikov, kandidatov za romske svetnike, romskih aktivistov ter drugih oseb, ki delujejo na področju 

varstva človekovih pravic – s poudarkom na pomenu in načinih dostopanja do informacij javnega značaja. 

Iz dosedanjega dela na terenu se namreč jasno kaže potreba po dodatnem usposabljanju na to temo. Prepogosto namreč 

zaznavamo, da zagovorniki človekovih pravic odnehajo od prvi odklonitvi oblasti po posredovanju neke informacije, tudi 

če je ta ključna za delo na področju pravic romske manjšine. Mnogi ne vedo, da država v svojem pravnem redu preko 

Zakona o dostopu do informacij javnega značaja vsakomur zagotavlja dostop do informacij in hkrati zagotavlja tudi 

pravno varstvo preko Informacijskega pooblaščenca RS. 

Katere informacije lahko zahtevamo? Ali lahko zahtevamo podatek o višini plače župana? Ali lahko zahtevamo podatke 

o izplačilih politiku? Ali lahko pridobimo podatek o višini sredstev na osebnem računu romskega svetnika? Ali lahko 

pridobimo osebne podatke? Lahko ustno zahtevam informacije? Potrebujem odvetnika? 

Odgovore na vsa ta in še druga vprašanja bo podal predstavnik Informacijskega pooblaščenca RS na delavnici, ki bo 

potekala v Kulturnem centru v Semiču, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič v torek, 2. septembra 2014, med 14.15 in 16.00 

uro. Vse zainteresirane prosimo, da se na delavnico prijavijo preko email naslova blaz.kovac@amnesty.si oz. preko 

telefona 01 / 426 93 77. 

Vabljeni! 

 

 

Nataša Posel, direktorica 

Amnesty International Slovenije 

 
Amnesty International je globalno gibanje več kot 3 milijonov ljudi, ki se borijo proti nepravičnosti in se zavzemajo za človekove pravice. Smo 

neodvisni od vlad, političnih ideologij, ekonomskih interesov ali religij. Financiramo se večinoma iz članarin in donacij naših podpornikov. Od držav 

ne sprejemamo denarja, razen za posamezne projekte učenja človekovih pravic.  
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