
LETNO POROEILO O IZVAJANJU

ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA1

V LETU 2011

A B'l- Stevilo vseh vloZenih zahtev po ZDIJZ v tetu 20l l 1 6
1 1 Stevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v
letu 2010 in .esene v letu 201 1 (prenesene zadeve)

0 0
'1 2 Stevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, kiso bile vlo:ene in
resene v 2011 (tekode zadeve)

1 5

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA

A zanteve za dostop do ,nfofmacii iavneqa znaaaia
Informacija javnega znaaaja (v nadaljevanju: tJZ) je informacija, ki izvira iz detovnega podroaja o.gana,
nahaja pa se v oblikidokumenta, zadeve regisha, evidence alidrugega dokumentamegt gradva,
kigaje organ izdelalsam, v sodelovanju organom, at ipr idobitod drugih oseb

B - zahteve za oonovno uporabo informacii iavneqa znadaia
Organi lahko svoje podatke posredujejo prosilcem za nadallnjo uporabo, gre za t I ponovno uporabo
podalkovjavnega sektoia Ponovru upoEba rnformacij javnega znaaaja pomeniupoEbo s straniizianih
oseb alipravnih oseb za pridobrtne ajinepridobitne namene razen za prvolni namen v okvirujavne naloge,
za6di katerega so bili dokumenii izdetant ponovna uporaba predvideva dotoaeno oplemenal;nje surovih
infomacij, dodajanje vrednosii, dostikfat tudi jzdetovanje kopij, zato:niatvo in vsakino drugaano
izkoriSaanje Ponovni uporabnak je doEan pri podatkih navesti vir podatkov, ki obsega naziv "Javne
infomaoje Slovenije" in naziv organa V sktadu z namenom ZDTJZ so organi pozGni, da v eim veaji men
omogoaajo ponovno uporabo in formacij javnega zna6aja

organ: OBCINA KOCEVJE, Kr JO ZASTOPA DR. IaLADTMIR PREBILTt
Sedez organa: LJUBLJANSKA c.26. 1330 KocEVJE
Spletni naslov kataloga
informacij javnega
znaaaia:

ww$,.kocevie.silkataloe infomacii-iavnego-znacaia

Uradna oseba pristojna za posredovanje
informacij javneg a znadaja:

Dr. Vladimir Prebilii. Zuoan
Marta BriSki, direktorica OU
Vesna Malnar Memedovii, ViSja
svetovalka za odDose z j avlrr..rs tmi in
informiranj e

o zahlev. ki so 5e v

B
3. Stevilo zavrzenih zahtev 0 0

B
4. Stevilo odstopljenih zahtev pristoinemu orqind 0 0

I zakon o dostopu do iniomacij javn€ga znacEa (u rad nr hst Rs, st 5!!o{ radno prec Seeno besed to h oaw-21 v

zotJz)



A
5. Stevilo izdanih sklepov o ustavitvi postopka 0 0

6. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahrev
1 5

B

7. Slevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENTH zahtev3

7.1. Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahleva d€lno zavmjena
oz. i i ie bi lo le delno uqodeno

a) Podatek, kije na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opfedelen kot
tajen
b) Podatek, kije opfedeljen kot poslovna skrivnosi v skladu z zakonom, ki
ureia qospoda|Ske druZbe
c) Osebni podatek, katefega razk tje bi pomenilo krsitev varstva osebnih
podatkov v skladu z zakonom, ki ureia varstvo osebnih oodatkov
d) Podatek, katerega razk tje bi pomenilo krsitev zaupnosti indrviduatnih
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drzavne statistike
e) Podatek, katerega razkritle bi pomenilo krsitev zaupnosti davdnega
postopka ali davdne tajnosti, skladno z zakonom, ki !reia davdni postooek
f) Podatek, kije bil p dobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali
v zvezi z njim, ali postopka s pfekdki in bi njegovo razk tje Skodovalo
njegoviizvedbi
g) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavllen zaradi upravnega postopka, in
bi ntegovo razkrit-e Skodovalo n eaovi izvedl
h) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega,
nepravdnega ah drugega sodnega postopka, in bj njegovo razkritje
Skodovalo nieqovi izvedbi
i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je Se p|edmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa b povzrodilo napadno
razumevanie nieqove Vsebine
J) Podatek o naravni oztroma kulturntvrednoti,  ki v skladu z zakonom, ki
urela ohranjanje naravne in kulturne dedisdine, nidostopen javnosti
zaradivarcvanja naravne in kulturne vrednote
k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje
povzroeilo motnie prj deJovaniu oziroma deiavnosti orqana
l) Organ nima informaqije
m) Ni informaciia iavneoa znadaia
n) Podatek iz dokumenta le zavarovan s pravicamr intelektualne lastnine
tretjih oseb (SAEO pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6 Clena ZDUZ)
o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluzbeJavne
radiotelevizije ali izvajalci javne sluzbe na podrodju izobrazevalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo Dri ponovni uoorabi Sesti
odstavek 6 alena ZDIJZ)
p) Podatek, za kate.eqa druq zakon ooloca, da te dostooen samo

"Vpraksrpahaladoprmerov,koprenizahtevizadostopobsto j iveakoi teen6ztogzadetnozavrni levTukajvpSeieatev i lo

ZOIJZ) oz rcma g€ za arhivsko gradivo (drugr odsl 4 a eM ZDIJZ)



upEvidenim osebam (samo oi ponovni uporabi, Sesti odstavek 6 dlena
ZDIJZ\
f) Druqo (navedi)

B

8. Stevilo vseh v CELOTIZAVRNJENIH zahtev

8.1. Stevilo mzlogov, zaradi katerih je bila zahieva v celotizavrnjena

a) Podatek, kije na pod agl zakona ki ureja tajme podatke, opredeljen kot
taien
b) Podatek, kije opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom ki
urera oosDodarske druibe
c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev varstva osebnih
Dodatkov v skladu z zakonom. ki ureia varstvo osebnih oodatkov
d) Podatek, katerega razkrjtje br pomenilo kr6itev zaupnosti individualnih
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
dr:avne statistike
e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnostidavdnega
DostoDka ali davane iainosti skladno z zakonom ki ureia davdni oostooek
f) Podatek, kije bil pridobljen al sestavljen zaradi kazenskega pregona ali
v zveziz njim, ali postopka s prekniki in bi njegovo razkritje Skodovalo
nieqovi izvedbi
g) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in
bi nieoovo razkritie Skodovalo nieoovi izvedbl
h) Podatek, kije brl pddobljen ali sestavljen zaradi pravdnega
nepravdnega ah drugega sodnega postopka, In br nlegovo razkr tle
Skodovalo nreoovi izvedbi
i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je 3e predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzrodilo napa6no
|azumevanie nieqove vsebine
j) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti,  kiv skladu z zakonom, ki
ureja ohranjanje naravne in kulturne dedlsaine, ni dostopen javnosti
zaradi varovania naravne in kulturne vrednote
k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z nokanjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, In bi njegovo razkntje
povzroailo molnie Dri delovaniu oziroma deiavnosU oroana
l) Orqan nima informaciie
m) Niinformaciia iavneoa znaaaia
n) Podatek iz dokumeniale zavarovan s pravicami inte ektualne lastnlne
tretjih oseb (samo Dri oonovni uporabi 6esti odstavek 6 elena ZDIJZ)
o) Podatek s katerim razpolagalo izvajalcijavne sluzbe javne
radiotelevizije aLi lzvajalci javne slutbe na podfo6ju izobra:evalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosii (samo ori ponovni uporabi, Sesti
odstavek 6 6lena ZDIJZ)
p) Podatek, za katerega drug zakon doloea da je dostopen samo
upEvidenlm osebam (samo ori ponovni uporabi, Sesti odstavek 6 Cena
ZDIJZ\
r) Druqo (navedi)



II. DEL - VLOZENA PRAVNA SREDSWA

A

l. Stevilo vseh vlozenih pritoZb na Informaciiskeqa PooblasEenca

1 1Stevilo vlozenih pritoZb Infomacijskemu pooblasaencu zopef odloebo,
s kateroje bila zahteva delno aliv celotizavrnjena oziroma sklep o
zauiemu

1 2 Stevilo vlo2enih patotb v pr merih, ko ni bila izdana odlodba oziroma
skleo o zavrzeniu

. molk organa (sesti odsl 22 tlena ZDIJZ)

. posredovana informacija nl lJZ, katero Je prosrlec zahteval (eetrtl
odst 25 dlena ZDIJZ)

. IJZ ni bila posfedovana na zahtevan nadin (27 blen ZDIJZ\

1.3 Stevilo vlozenih pritozb na Informacijskega pooblasdenca zoper
stroske Dostooka

2. Stevilo vseh izdanih odlodb InbEegiig!99!_pqqL!qEe9!9gtl!91!q
20,t1 1

2.1. St€vi lo odlodb s kater imi ie bi lo v celot i  ugodeno pr i tozbi

2.2. Stevilo odloEb s katerimi je bilo pritoibi delno ugodeno oziroma
je bila prito:ba delno zavrniena

2.3. Stevilo v celoti zavrnjenih pritozb lponovno odklonjene zahteve)

2 4 SGvilola_z.lqgov, zaradi katerih je bilo ponovno, v celoti ali delno,
odklonlena zahteva za dostop ali ponovno uporabo IJZ (tazlogi 12
od loab  pod  td  22 in23zao ta i \

B

a) Podatek, kije na podlagi zakona, ki ufeja tajne podatke, opredeljen kot
tajen
b) Podatek, klje opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki
urela gospodarske dru:be

c) Osebni podatek, katerega fazkritje bi pomentlo kfsttev varstva osebnih
podatkov v skladu z zakonom, kL ureja varstvo osebnih podatkov

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti
podatkov o porodevalskih enotah skladno z zakonom ki ure
drzavne statistike

ndividualnih
a dejavnost

9. Stevilo zaraaunanih dostgpgyj!-p.q!.qy!.e_qp9lq!.q!Jz

I 1 Obseg skupno zaradunanih materialnih stroskov za dostop do

9.2 ViSina sredstev, ki j ih je organ pridobil  pri
zaraaunavanlu cene za ponovno uporabo IJZ (34 a blen ZDIJZ

9 3 IVllnimalni zaradunani znesek
I4 lvlaksimalni zaradunani znesek

I5 Povpre6nizaE6unaniznesek mate alnih stfoskov glede na Stevi lo
vseh ugodenih zahtev (ugodenih v celotial i  vsaj delno)



e) Podatek, katerega |azkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti davcnega
postopka alidavdne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davani postopek
f) Podalek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali
v zvezi z njim, ali postopka s prekrski In bi njegovo razkritle Skodovalo
nreoovi izvedbi
g) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in
br njegovo .azkritje gkodovelo njegovi EVedbl
h) Podatek, kije bil pridobljen alisestavljen zafadi pravdnega,
nepravdnega all drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje
Skodovalo nieoovi izvedbi
i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je Se predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzrodilo napadno
€zumevanie nieoove vsebine
j) Podatek o naravnioziroma kultufni vrednoti,  kiv skladu z zakonom, ki
ureja ohranjanje naravne in kultume dedisdine, ni dostopen javnosti
zaradivarovania naravne in kult!rne vrednote
k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo €zkfltje
Oovzrodilo nrotnie pri delovaniu oziroma deiavnosti oroana

l) Organ nirna inforrnacije

m) Nr informacija javnega znaEaja

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine
tretjih oseb (samo pri ponovni uoorcbi. Sestiodstavek 6 tlena ZDIJZ)
o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne slu2be javne
radiotelevzije ali izvajalci javne sluZbe na podrodju izobrazevalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovnl uporabi. Sesti
odstavek 6 dlena ZDIJZ)
p) Podaiek, za katerega drug zakon doloba, da je dostopen samo
upravidenim osebam (samo pri oonovni uporabi. Sestiodsiavek 6 6lena
ZDIJZ\

0 Drugo (navedi)

2.5. Stevilo zavr:enih pritozb s strani Informacijskega pooblaiienca

3. Stevilo spro:enih upravnih sporov v lelu 201'1
A B

3 1 Stevilo sprozenih upravnih sporov s skaniZAVEZAN|H ORGANOV
zoper odlodbo Informaciiskeqa oooblaSdenca



III. DEL - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA IN PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJ

DA NE
1. Ali redno vzdrzuiete katalog informacii iavneqa znaiaia?b DA

DA NE
Ali na spleini strani proaktivno obiavliate informaciie?/ OA

3. Navedite nekaj naEinov, kako je v letu 2011 organ dodatno doprinesel k transpa.entnosti svojega
delovania (laZii dostopjavnosti do podalkov; sodelovanie iavnosti Dri sDreiemaniu odloditev itd):

ufeditev nove spletne stranr

IV. DEL, SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZIZ PRISTOJNOSTI ORGANA

* Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na katero se porodilo
nanasa Seznam lahko posreduiete tudi kot .vWodati Excelobtikr

6 Vsak o€an je doltan redno vzdrtevatiin na primeren naajnjavio objavtjati(!radnogtasrto oryana svetovnisplet, ipd ) lerdaii
na vpoged prosrlc! po vsebinskih skloph !€jef kalalos n tormac j javneqa ziaaaja. s kareimi razFotasa (pwi odstavek 8

DrJZ)
simo.ajo p zadevati, da dose:ejo aim veajo obveidenost javiosti o svojem detovanju (drugtodstavek 2 atena ZDTJZ)

Organi so torej zavezan sam aktvno .azsrjah najpomembn€jse ntomacu javnega znacaja s katerimi razpotagajo pEdvsem
preko objave na spleLu li fornacie javnega znaeaja kijih moEjo organiposredovativ svelovnisptet so dotoaene v 1O ebnu
ZDIJZ
0 V kalegorijo drlgih oseb javnega plava sodijo vse tiste organizacje, kiso na podtag zakona at drugega predpisa izrecno
oP.edelene koi osebejavnega prava in izvajajo neke oblastne oz javnopavne na oqe

'1. Javne agenciie, javni skladi in druge osebe javnega paava' (iavni zavodi, javna
podjetja, zbornice...), nosilciiavnih pooblastil ter izvaialci iavnih stuZb

t ) Jutro Zavod za pomoa in nego na domu
2\ Boldan Jozica, dr med spec.splo.ned
3) Odordid Tihomir, dr.med
4 ) Odoriia Lidija, dr med.
.5) Zilevski Matala, dr.mod

Lo d Damir, dr.med.spec.druz med
',7\ Lolid Verica, dr med-spec.druZ med
8) Kopitar Cena, dr.stom
9) Valenti i  Zvonimir, dr storn
l 0 ) Muzlovid Dian4 dr.stom
r 1 )Lozar Psenica Miljenka, dr.stom
t2 Tomid, Nina, dr.slorn
13 Jakovac Katica, dr.stom.



l 4 Neskov;d Danka, dr.stom
l 5 Petek Mari ia, dr.stom

JA\'NI ZAVODI
I KNJIZNICA KOCEVJE
2 GLASBENA SOLA KOCEVJE
3 OS OB RINZI
4 OS ZBORA ODPOSLANCEV
5 OS STAI{A CERKEV

VRTEC KOCEVJE
7 JAVNI ZAVOD ZA SPORT
8 JAVNI ZAVOD PODJETNISKI INKUBATOR
9 LEKARNA KOCEVJE
l 0 ZDRAVSTVENI DOM KOCEVJE
l t POKRAJINSKI MUZEJ KOCEVJE
t2 OS LJUBO SERCER
1 l LruDSKA L]NIVERZA KOCEVJ E

JAYNA PODJtrTJA
1 KOMUNALA KOCEVJE
2 IryDROVOD KOCEVJE

V. DEL - PRIMERI SUMA ZLOMB PRAVICE'g/ PREKOMERNIH ZAHTEV10 oz. teZav pri izva.ianju
ZDIJZ

'1. V primeru, da ste v zadnjem letu p obravnavanju zahtev za dostop do UZzaznali dolocene, po
vasem mnenju, zlombe pravice, prekomerne zahteve s strani prosilcev, oz. ste se sooiali z drugimi

aniu ZDIJZ. iih na kratko oDisite

V KOeEvJU, dne f. ianuatia 20'12

ODGOVORNA OSEBA ORGANA

DIR.EKTORICA OU
Marta B lBL univ.dipl.praY.

tua
'3 Kadar govo mo o zlorabi pravice, mora bil izpolnjen predpogot In sl@r mora pn! do konniKa dveh neizkljuaujoaih pravic

za posredovanje obeutno obremeni deLovni


