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Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vas 

 
 

V A B I  
 

na strokovni posvet ob svetovnem dnevu pravice vedeti 
 

v ponedeljek, 28. septembra 2015, ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS,  
Šubičeva ulica 4, Ljubljana 

 
 
 
Ob svetovnem dnevu pravice vedeti, ki ga praznujemo 28. septembra, Informacijski pooblaščenec prireja posvet 
z naslovom "Informacije javnega značaja v službi kvalitete življenja". Letošnji dogodek bo posvečen dostopu do 
informacij javnega značaja na tistih področjih, ki pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja posameznikov 
(področje javnega zdravja, pitne vode, varstva okolja, varstva potrošnikov) ter vključevanju posameznikov in 
civilne družbe v procese sprejemanja odločitev organov javnega sektorja na teh področjih. Dogodek 
organiziramo v sodelovanju s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC. 
 

V prvem delu se nam bodo pridružili ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, dr. Jurij Toplak, izredni 

profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru, g. Andrej Kmecl, višji sodnik na Upravnem sodišču RS 
in vodja oddelka za okolje, prostor in gradnje ter mag. Senka Šifkovič Vrbica, vodja dejavnosti varstva okolja pri 
Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC.  
 
V drugem delu nam bodo konkretne težave in izzive, s katerimi se srečujejo pri pridobivanju in pri posredovanju 
informacij javnega značaja, predstavili: prim. dr. Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, g. 
Matej Verbajs,  vodja pravne službe pri Centru nevladnih organizacij Slovenije – CNVOS, ga. Breda Kutin, 
predsednica Zveze potrošnikov Slovenije in ga. Andreja Mrak, pravna svetovalka pri Transparency International. 
 
Informacijski pooblaščenec bo podelil tudi priznanje »Ambasador transparentnosti« za dobro prakso na 
področju dostopa do informacij javnega značaja. 
 
Dogodek bo  trajal od 10.00 do 14.00 ure z vmesnim odmorom.  
 
Zaradi omejenega števila udeležencev prosimo, da se na dogodek prijavite na: gp.ip@ip-rs.si, prijave 
sprejemamo do 25. 9. 2015 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
 
Ker brez kvalitetnega okolja ni kvalitetnega življenja, brez kvalitetnih informacij pa ne enega ne drugega, 
vas vljudno vabimo, da se nam pridružite!  
 
 
 
 

Informacijski pooblaščenec 
Mojca Prelesnik univ.dipl.prav., 
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