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LETNO POROEILO O IZVAJANJU
ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA1

V LETU 2O{1

I. DEL. DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA

A - zahteve za dostop do informacii iavneqa znadaia
lnformacija javnega znadaja (v nadaljevanju: IJZ) je informacija, ki izvira iz delovnega podrodja organa,
nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva,
ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

B - zahteve za ponovno uporabo informacii iavneqa zna6aia
Organi lahko svoje podatke posredujejo prosilcem za nadaljnjo uporabo, gre za t.i. ponovno uporabo
podatkov javnega sektorja. Ponovna uporaba informacij javnega zna(aja pomeni uporabo s strani fizidnih
oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge,
zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Ponovna uporaba predvideva dolo6eno oplemenitenje surovih
informacij, dodajanje vrednosti, dostikrat tudi izdelovanje kopij, zalo2ni5tvo in vsakr5no drugadno
izkori56anje. Ponovni uporabnik je dolZan pri podatkih navesti vir podatkov, ki obsega naziv "Javne
informacije Slovenije" in naziv organa. V skladu z namenom ZDIJZ so organi pozvani, da v dim vedji meri
omogodajo ponovno uporabo informacij javnega znailaja.

A B
1. Stevilo vseh vloienih zahtev oo ZD,JZ v letu 2011
1.1 Stevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloZene v
letu 2010 in reSene v letu 2011 (orenesene zadeve)

00 0

1.2 Stevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloZene in
reSene v 2O11 (tekode zadeve)

3 0

A B
2. Stevilo zahtev, kiso 5e v postopku re5evanja 0 0

A B
3. Stevifo zav*enih zahtev 0 0

A B
4. Stevilo odstoplienih zahtev pristoinemu orqanu' 0 0

A B
5. Stevilo izdanih sklepov o ustavitvi DostoDka 0 0

' Zakon o dostopu do informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 51/06-uradno prediSdeno besedilo in 117106-ZDavP-2: v
nadaljevanju:
ZDIJZ',.

'ee oigan, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacijo, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih dni od
dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno re5evanje, in o tem obvestiti
prosilca (20. 6len ZDIJZ).



A B

7.Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev3
0 0

7.1. Stevilo raztogov, zaradi katerih ie bila zahteva delno zavmiena
oz. iiie bilo le delno ugodeno

al poOiief, kije na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot
taien
n; eoOatef, kije opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki

ureia oosoodarske druZbe
c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr5itev varstva osebnih
oodatkov v skladu z zakonom, ki ureia varstvo osebnih podatkov

O) eoOatef, katerega razkritje bi pomenilo kr$itev zaupnosti individualnih
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drZavne statistike
e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kniitev zaupnosti davdnega
oostopka alidavdne tainosti, skladno z zakonom, ki ureja davdni postope!
f) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali
v zvezi z njim, ali postopka s prekr5ki in bi njegovo razkritje Skodovalo
nieooviizvedbi
g) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in
bi nieqovo razkritie Skodovalo njegovi izvedbi
h) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega,
nepravdnega alidrugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje
Skodovalo nieqovi izvedbi
i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je 5e predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzrodilo napacno
razumevanie nieqove vsebine
j) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki

ureja ohranjanje naravne in kulturne dedi5dine, ni dostopen javnosti
zaradi varovania naravne in kulturne vrednote
k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje
oovzrodilo motnie ori delovaniu oziroma deiavnosti orqana
l) Orqan nima informaciie
m) Ni informaciia iavneoa znadaia
n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine
tretiih oseb (samo pri ponqvfiupelabt, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

N
o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe javne
radiotelevizije ali izvajalci javne sluZbe na podro6ju izobraZevalne,
raziskovalne ali kultume dejavnosti (samo priponovni uoorabi, Sesti
odstavek 6. dlena ZDIJZ)
p) Podatek, za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo
upravidenim osebam (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena
ZDIJZ\
r) Druso (navedi)

A B

6. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH z
3 0

3 V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji ve6 kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj vpiSete Stevilo
vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno zavrnjene.
o Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ

QZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.
' Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega podrocja organa (prvi odst. 4. dlena
ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. dlena ZAIJZ).



8.1. Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavmiena

A B

0 0

dl ruudreK, Kr Je na poqtagt zaKona, K ureja ta.lne podatke, opredeljen kot
tajen
v,, f vuatli^, 

^r Je upre(Ieuen Kot posovna sKnvnost v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske druZbe
u/ vrE'rr puuareK, Karerega razKnqe or pomenllo krsitev varsfua osebnih
podatkov v skladu z zakonom. ki ureia varsfvrr nqchnih mr{alearr
v/, ' vuqr'^, 

^-r.nrEgd rdzKilue t,r pomenlro Krsnevzaupnosti individualnih
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drZavne statistike
s., I vuaLE'., 

^cr.sregir lazKilrje or pomenilo Krsrtev zaupnosti davdnega
postopka ali davdne tajnosti, skladno z zakonom, ki uieia davdni oostooek
r) Poctatek, kije bilpridobljen alisestavljen za@
v .zvezi.z njim, ali postopka s prekr5ki in bi njegovo razkritje Ekodovaro
njegoviizvedbi
^\ Et^J^+^l- l-::-
v,/' ' vwqrs^' 

^r JE ur pr ruuuuen ail sesravuen zaradr upravnega postopka, in
bi njegovo razkritie Skodovalo nieoovi izvedbi
,,,/, I vusrcn, 

^r JE ur pr ruorluen an sestavuen zaradt pravdnega,
nepravdnega ali drugega.sodnega postopka, in bi njegovo iazkritje
Sk_odovalo njegovi izvedbi
,, 'vudrs^ rz uurlur'er', Kt Je postopKu zdelave, in je Se predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povziodiro napadno
razumevanje njegove vsebine
i\ ct^-r^+^t- ^ -^J/ | vuq(s^ v rrdrcryrr uzflullra Kurrurnl vreonoll, Kl v sKladu z zakonom, ki
urela ohranjanje naravne in kurturne dediseine, ni dostopen javnosti
zaradivarovanja naravne in kulturne vrednote
l,\ Et^i^4^l-:-

derovan jemo=i,'o'""oJjiil'#,j:'tE:lXl,j:'?"rffi 
"=":?::l','ftpolzrodilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosdorgana

r./ vr!,qrt tililrd ililullllacllg

_!OIi informacija javneoa z

o) Podatek s katerim razpotaga
radiotelevizije ali izvajalci javne sluzbe na podrodju izobrazevalne,
raziskovalne ali kulturne.dejavnosti (samo 

-pri 
ponovni uporabi Sesti

odstavek 6. dlena ZDIJ

upravidenim osebam (samo pri ponovni upod sesti odstavek 6. dlena

N

N
ry vr u!.tv t I tdYE;ut ,

9.l. Obseg skupno za
(34. 6len ZD\JZI

9.2Visinasreost@
cene za ponovno uporabo IJZ (34. a dlen

9.3. Minimalni zaradunani2nesek
9.4. Maksimalni zaEEunanr zneset<

9.5. Povpredni zaradunani znesek materialnih stroskov glede na stevilo
vseh ugodenih zahtev (ugodenih v celoti ali vsaj del"no) 

- -

t-



II. DEL - VLOZENA PRAVNA SREDSWA

A B

1. Stevilo vseh vloZenih pritoZb na Informaciiskeqa Poobla5denca 0 0

1.1 Stevi lo vloZen i h pritoZb I nformacijskem u poobla5dencu zoper od lo6bo,

s katero je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma sklep o
zavrleniu

1.2 Stevilo vloZenih pritoZb v primerih, ko ni bila izdana odlodba oziroma
sklep o zavrZenju

o molk organa (Sestiodst. 22. ebnaZDIJZ)

. posredovana informacija ni lJZ, katero je prosilec zahteval (6etrti
odst. 25. dlena ZDIJZ)

. IJZ nibila posredovana na zahtevan nadin (27. tlenZDIJZ)

1.3. Stevilo vloZenih pritoZb na Informacijskega poobla5dencazoper
stro5ke postopka

A B
2. Stevilo vseh izdanih odloib Informaciiskeqa pooblaS6enca v letu

2011
0 0

2.1. Stevilo odlodb s katerimije bilo v celoti ugodeno pritoZbi

2.2. Stevilo odlo6b s katerimije bilo pritoZbidelno ugodeno oziroma
je bila pritoZba delno zavrniena

2.3. Stevilo v celoti zavrnjenih pritoZb (ponovno odkloniene zahteve)

2.4.Stevilo razlogov , zaradi katerih je bilo ponovno, v celoti ali delno,
odklonjena zahteva za dostop ali ponovno uporabo IJZ (razlogi iz
odlodb ood td. 2.2 in 2.3 zqorai)

A B

a) Podatek, kije na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot
tajen

b) Podatek, kije opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki

ureja gospodarske druZbe

c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr5itev varstua osebnih
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varsfuo osebnih podatkov

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krSitev zaupnosti individualnih
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drZavne statistike
e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krSitev zaupnosti davdnega
postopka ali davdne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davdni postopek

f) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali
v zvezi z njim, ali postopka s prekniki in bi njegovo razkritje Skodovalo
nieqovi izvedbi
g) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in
bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi
h) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega,
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje
Skodovalo nieqovi izvedbi



i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je 5e predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkri$e pa bi povzrodilo napadno

j) Podatek o naravnioziroma kulturnivrednoti, kiv skladu z zakonom, ki
ureja ohranjanje naravne in kulturne dedi56ine, ni dostopen javnosti
zaradi varovania naravne in kulturne vrednote
k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje

l) Organ nima informac'rje

m) Ni informacija javneg a znadaja

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine
tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi. Sesti odstavek 6. 6lena ZDIJZ)
o) Podatek s katerim razpolagajo izttalalcl.javne sluZbe javne
radiotelevizije ali izvajalci javne sluZbe na podrodju izobraZevalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, Sesti
odstavek 6. 6lena
p) Podatek, za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo
upraviCenim osebam (samo pri oonovni uporabi, Sestiodstavek 6. elena

2.5. Stevilo zavrZenih pritoZb s strani Informacijskega pooblaSdenca

3. Stevilo sproienih upravnih soorov v letu 2011
A
0

B
0

3.1. Stevilo sproZenih upravnih sporov s straniZAVEZANlH ORGANOV
zoDer odlodbo Informaciiskeqa ooobla5denca



III. DEL - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGAZNAEAJA IN PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJ

DA NE
1. Ali redno vzdrZuiete kataloq informacii iavneqa znaEaia?" x

DA NE
2. Ali na spletni strani proaktivno obiavliate informaciie?' x

3. Navedite nekaj naiinov, kako je v letu 2011 organ dodatno doprinesel k transparentnosti svojega
delovania (laZii dostop iavnosti do podatkov; sodelovanie iavnosti prispreiemaniu odloiitev itd):
Na spletni strani obdine so dostopne vsa qradiva, ki iih obravnava obdinskisvet.

IV. DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTIORGANA

* Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na katero se porodilo
nana5a. Seznam lahko posredujete tudi kot priloqo, v Word ali Excelobliki.

u Vsak organ je dolZan redno vzdrZevati in na primeren nadin javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati
na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega znatfla, s katerimi razpolaga (prvi odstavek 8.
clena ZDIJZ).
TOrgani si morajo prizadevati, da doseiejo 6im vecjo obveSdenostjavnosti o svojem delovanju (drugi odstavek 2.6lena ZDIJZ).
Organi so torej zavezani sami aktivno raz3irjati najpomembnejie informacij javnega znacala s katerimi razpolagajo; predvsem
preko objave na spletu. Informacije javnega znad{a, ki jih morajo organi posredovati v svetovni splet so dolodene v 10. 6lenu
zDlJz.
8 V kategorijo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi zakona ali drugega predpisa izrecno
opredeljene kot osebejavnega prava in izvajajo neke oblastne oz. javnopravne naloge.

1. Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava" (javni zavodi, javna
podjetja, zbornice...), nosilcijavnih pooblastil ter izvaialci iavnih sluZb

1)
2\
3)
4\



V. DEL - PRIMERI SUltlA ZLORAB PRAVICES/ PREKOMERNIH ZAHTEvI0 oz. teZav pri izvajanju
ZDIJZ

1. V primeru, da ste v zadnjem letu pri obravnavanju zahtev za dostop do IJZ zazn.ati Oolocene, po
va5em mnenju, zlorabe pravice, prekomerne zahteve s strani prosilcev, oz. ste se soodaliz drugimi
teZavami pri izvaianiuZDIJZ, iih na kratko

V Bovec, dne 18.1.2012

'Kadar govorimo o zlorabi pra]lT: mora biti izpolnjen predpogoj, in sicer mora priti do konflikta dveh neizkljudujocih pravic.
(odlodba lnformacijskega pooblasdenca st. 090-1872010/3g zlie 18.11.2009).
'" Gre za primere, ko prosilec zahteva vedje Stevilo dokumentov in ko priprava le{eh za posredovanje obcutno obremeni delovniproc€s organa.


