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LETNO POROEILO O IZVAJANJU ZAKONA O DoSToPU Do INFoRMAcIJ JAVNEGA
ZNACAJA V LETU 2012

Naziv organa' 
I osctNtn roe evlr, LJUBLJANSKA cESTA 26, 1330 KoCEVJE

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZruNCE.IE

'  Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki  so bi le vloZene v letu 2011 in resene v letu 2012 (prenesene zadeve) in
zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki  so bi le vlozene in resene v 2012 (teko6e zadeve).
V primeru prito2be na Informacijskega pooblasdenca se upostevazadnja odloeitev organa.
Pri postopkih po 2. odst. 2'l . dlena ZDIJZ, ki se zadnejo na zahtevo za prevladujodi javni interes ali na zahtevo za umik stopnje
tajnosti, kjer odlo6a vlada, vrhovno sodi$de ali svet samoupravne lokalne skupnosti, podatke o kondni odloeitvi v letno porodiio
navedejo slednje navedeni organi, ki so odloditev tudi sprejeli.

2 Zahtevi se ugodi, tudi ee se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

3 V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji ved kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj vpisete Stevilo
vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno zavrnjene.

a Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ
OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.

5 Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega podrodja organa (prvi odst. 4. elena
ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. dlena ZDIJZ)r.

DOSTOP PONOVNA
UPORABA

1. stevif o vseh RESENf H' zahtev na prvi stopnji v letu 2012 (seitevek toetc z- g. l. n s.)

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODEN|H2 zahtev
4

3. Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENTH zahtev
4

Stevifo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. ji je bilo le delno
ugodeno" (se5tevek vseh spodai navedenih razloqovl

I

Organ ne razpolaga z informacijoa I

Ni informacija javnega znad,aja' (Arhivsko gradivo) I

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statisti6nih porodevalskih enot

Zaupnosti davdnega postopka/ davdna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki

Upravni postopek

Sodni postopek



Dokument v izdelavi

Naravna/kulturna vrednota
I

Notranje delovanje/dejavnost

Drugo (navedi )

Pravice intelektualne lastnine tretj ih oseb (samo pri ponovni uporabi, Sesti oOstavet< O. etena
ZDIJZ\

\\\

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe javne radiotelevizije ali izvajalci jaune
sluZbe na podrocju izobraZevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri oonovni
uporabi, Sesti odstavek 6. clena ZDIJZ\

Podatek, za katerega drug zakon doloca, da je dostopen samo upravi6enim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. clena ZDIJZ)

4. Stevilo vseh v CELOTIZAVRNJENIH zahtev I

Stevif o razf ogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seSfevek vseh spodaj
navedenih razlogov) I

Organ ne razpolaga z informacijo6

Ni informacija javnega znaaaja' (Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot

Zaupnostl davcnega postopka/ davdna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekriki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravna/kulturna vrednota

Notra nje delovanje/d ejavnost

Drugo (navedi )

Pravice intelektualne lastnine tretj ih oseb (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena
ZDIJZ)

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe javne radiotelevizije ali izvajalci javne
sluZbe na podrocju izobraZevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni
uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ\

6 Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ OZIROMA
organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.

7 Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega podrodja organa (prvi odst. 4. clena ZDIJZ)
oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. elena ZDIJZ).



Podatek, za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo upravieenirn oseoanr 6qlngjl]ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

5. OSTALE KONe NE ODLOdITVES (zavrZene zahteve, odstopljene zahteve,izdan sklep o
ustav i t i  postopka, . . . . )

II. ZARACUNAVANJE STROSKOV ZA DOSTOP

III. DEL - VLOZENA PRAVNA SREDSTVA

'Sem ne sodijo zadeve, ki so 5e v postopku reSevanja.

'g V kolikor je bil izdana zgolj zahteva za vnaprej5nji polog in prosilec pologa ni plaeal , se to ne Steje za zaratunan dostop in se
tudi ne zabeleZi v tabelo.

PONOVNA
UPORABA

zaracunanih dostopov in ponovne uporabe

Obseg skupno zaradunanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ (34. dlen ZDIJZ)

Vi5ina sredstev, ki j ih je organ pridobil pri zaracunavanju cene za ponovno uporabo IJZ (34.

DOSTOP PONOVNA
UPORABA

1. Stevilo vseh vloZenih prito2b na Informacijskega poobla56enca
(se5tevek tock:  1.1,  1.2, ' l .3 ,  1.4 in  1.5)

1.1 Stevilo vloZenih pritoZb zoper odlocbo, s katero je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena
oziroma zoper sklep o zavrZenju

1.2 Molk organa (Sesti odst. 22. clenaZDIJZ)

1 .3 Posredovana informacija ni lJZ, katero je prosilec zahteval (detrti odst. 25. dlena ZDIJZ)

1.4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan nalin (27. eir.n ZDIJZ\

1.5. Stevilo vlozenih pritoZb na Informacijskega pooblasdenca zoper stroske postopka

2. Stevifo vseh izdanih odlodb Informacijskega poobla5denca v letu2O1f,
(se5tevek todk: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.41 I

2.1 . Stevilo zavrZ.enih pritoZb na Informacijst<ega pooOtaSeenca
I

2.2. Stevilo odlocb s katerimije bilo v celoti ugodeno prito2bi

2.3. Stevilo odlodb s katerimi je bilo pritoZbi delno ugodeno oziroma je bila pritoZba delno
zavrnjena

2.4. Stevilo v celoti zavrnjenih pritoZb



IV. DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV POZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

* Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na katero se poroiilo nana5a.
Seznam lahko posredujete tudi kot pri logo.

Kodevje, '14.1.2013 ODGOVORNA OSEBA

Dr. Vladimir  Prebi l i6

'o V kategorilo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na
opredeljene kot osebe javnega prava in izvajajo neke oblastne oz. javnopravne

Zupan Obiltne KoPvie
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podlagi zakona ali drugega predpisa izrecno
naroge.

Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega pravato fiavni zavodi, javna podjetja, zbornice...), nosilci
javnih pooblasti l ter izvajalcijavnih sluib

t . Jutro - Zavod za pomod in nego na domu
2. Boldan J oLica, dr.med. spec.splo.med.
J Odordid Tihornir. dr.med
4 . Odordid Lidi ja,  dr.med.

Lolid Damir, dr.med.spec.druZ.med
A Lolid Verica, dr.med.spec.druZ.med
7 Valentid Zvonimir, dr.stom
8 Muzlovid Diana, dr.stom.
Y . Lozar P5enica Milienka. dr.stom
1 0 Tomid, Nina, dr.stom.
1 1 Jakovac Katica, dr.stom.
12 Ne5kovid Danka. dr.storn.
12. Petek Marija, dr.stom.

JAVNI ZAVODI
1 4 KNJIZNICA KOCEVJE
4 E GLASBENA SOLA KOCEVJE
1 6 OS OB RINZ]
1 7 OS ZBORA ODPOSLANCEV
1 8 OS STARA CERKEV
1 9 VRTEC KOCEVJE
20 JA\TNI ZAVOD ZA SPORT
21 JA\TNI Z AV OD PODJETNISKI INKUBATOR
22 RAZVOJNI CENTER KOCEVJE zuBNICA
23 LEKARNA KOCEVJE
24 ZDRAVSTVENI DOM KOCEVJE
25 POKRAJINSKI MUZEJ KOCEVJE
26 OS LJUBO SERCER
27 LJUDSKA UNIVERZA KOCEVJE

JAVNA PODJETJA
28 KOMTINALA KOCEVJE
29 HYDROVOD KOCEVJE
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W


