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Predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podpisani Matej Kovačič v skladu s  Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosim za dostop do
naslednjih informacij javnega značaja:

1) Kakšen  je  letni  statistični  pregled  števila  s  strani  SOVE  prejetih  predlogov za  izdajo  pisne  odredbe  za
uporabo kontrole  pisem in drugih pošiljk  ter  nadzorovanje  in snemanje  telekomunikacij  (24.  člen zakona o
slovenski obveščevalno-varnostni agenciji), za obdobje od leta 1999 do junija 2004?

2) Kakšen je letni statistični pregled števila odobrenih predlogov za izdajo pisne odredbe za uporabo kontrole
pisem  in  drugih  pošiljk  ter  nadzorovanje  in  snemanje  telekomunikacij  (po  24.  členu  zakona  o  slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji), za obdobje od leta 1999 do junija 2004?

3) Kakšen je letni statistični pregled števila s strani SOVE prejetih predlogov za izdajo pisne odredbe  po 24.
členu  zakona  o  slovenski  obveščevalno-varnostni  agenciji, za  obdobje  od  leta  1999  do  junija  2004,  po
posameznih razlogih iz 1. odstavka 24. člena Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji?

4) Kakšen je letni statistični pregled števila odobrenih predlogov za izdajo pisne odredbe  po 24. členu zakona o
slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, za obdobje od leta 1999 do junija 2004, po posameznih razlogih iz 1.
odstavka 24. člena Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji?

5) Kakšen je  letni statistični  pregled števila podatkov, pridobljenih na podlagi 24. člena zakona o slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji, ki niso bili uporabni oziroma se niso nanašali na razloge zaradi katerih je bila
odrejena  posebna  oblika  pridobivanja  podatkov in  so bili  zato  po vpogledu predsednika  okrožnega sodišča
uničeni (novi, četrti odstavek 24. člena zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji)?

Z  vsebino  navedene  informacije  se  v  skladu  z  Zakonom  o  dostopu  do  informacij  javnega  značaja želim
seznaniti:
- s fotokopijo,
- z elektronskim zapisom.

Za vaš odgovor se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.

S spoštovanjem,

Matej Kovačič

_____________________________________
(podpis vlagatelja)                             


