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PRfLOGA

LETNOPOROEILO
O IZVAJANJU
ZAKONAO DoSToPUDo INFoRMAcIJJAVNEGA
ZNACAJAV LETU2012
Nazivorgana'
cESTA26,1330KoCEVJE
I osctNtnroe evlr, LJUBLJANSKA
I. DEL- DOSTOP
IN PONOVNA
UPORABA
INFORMACIJ
JAVNEGA
ZruNCE.IE

DOSTOP
1. stevifo vseh RESENf
H' zahtevna prvi stopnji v letu 2012(seitevektoetcz- g. l. n s.)

2. Stevilovsehv CELOTIUGODEN|H2
zahtev
3. Stevilo vseh DELNOUGODENIHoz. DELNOZAVRNJENTH
zahtev

PONOVNA
UPORABA

4
4

I

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

I

Ni informacijajavnega znad,aja'(Arhivskogradivo)

I

Tajni podatek

Poslovna
skrivnost
Osebnipodatek
Zaupnoststatisti6nihporodevalskihenot
Zaupnostidavdnegapostopka/davdnatajnost

pregon/postopek
Kazenski
s prekr5ki
postopek
Upravni
Sodnipostopek

'

Sem sodijozahteveza dostopin ponovnouporabo,ki so bilevloZenev letu2011 in resenev letu2012(prenesene
zadeve)in
zahteveza dostopin ponovnouporabo,ki so bilevlozenein resenev 2012(teko6ezadeve).
V primeruprito2bena Informacijskega
pooblasdencase upostevazadnjaodloeitevorgana.
Pri postopkihpo 2. odst.2'l . dlenaZDIJZ, ki se zadnejona zahtevoza prevladujodi
javni interesali na zahtevoza umik stopnje
tajnosti,kjer odlo6avlada,vrhovnosodi$deali svet samoupravnelokalneskupnosti,podatkeo kondniodloeitviv letnoporodiio
navedejoslednjenavedeniorgani,ki so odloditevtudi sprejeli.
2

Zahtevise ugodi,tudi ee se prosilcanapotina spletnomesto,kjer so informacijeobjavljene.

3 praksiprihaja primerov,
V
do
ko pri eni zahteviza dostopobstojived kot le en razlogza delno zavrnitev.Tukaj vpiseteStevilo
vseh razlogov,zaradi katerihso bile zahtevedelno zavrnjene.
a

Delnazavrnitevzahteveza dostopkadar organ nima informacijelN ne gre za informacijo,s katero razpolagadrug organ
OZIROMAorgan ne ve kateridrugi organ razpolagaz zahtevanoinformacijo.
5
Delnazavrnitevzahteveza dostop,ker del zahtevaneinformacijene izviraiz delovnegapodrodjaorgana(prviodst.4. elena
ZDIJZ) oziromagre za arhivskogradivo(drugiodst. 4. dlena ZDIJZ)r.

Dokumentv izdelavi

Naravna/kulturna
vrednota

I

Notranjedelovanje/dejavnost

Drugo(navedi

)

Praviceintelektualne
lastninetretjihoseb (samopri ponovniuporabi,SestioOstavet<
O.etena
ZDIJZ\
Podateks katerimrazpolagajo
izvajalcijavne sluZbejavne radiotelevizije
ali izvajalcijaune
sluZbena podrocjuizobraZevalne,
raziskovalne
ali kulturnedejavnosti(samopri oonovni
uporabi,Sestiodstavek6. clenaZDIJZ\

\\\
Podatek,za kateregadrug zakondoloca,da je dostopensamo upravi6enim
osebam(samopri
ponovniuporabi,Sestiodstavek6. clenaZDIJZ)

4. Stevilo vseh v CELOTIZAVRNJENIHzahtev

I

Stevifo razfogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seSfevek vseh spodaj
navedenih razlogov)

I

Organne razpolagaz informacijo6
Ni informacijajavnega znaaaja'(Arhivskogradivo)
Tajnipodatek
Poslovnaskrivnost
Osebnipodatek
porodevalskih
Zaupnoststatistidnih
enot
Zaupnostldavcnegapostopka/davdnatajnost

pregon/postopek
Kazenski
s prekriki
Upravnipostopek
Sodnipostopek
Dokumentv izdelavi
Naravna/kulturna
vrednota
Notranje delovanje/d
ejavnost
Drugo(navedi

)

Praviceintelektualne
lastninetretjihoseb (samopri ponovniuporabi,Sestiodstavek6. dlena
ZDIJZ)
Podateks katerimrazpolagajo
izvajalcijavne sluZbejavne radiotelevizije
ali izvajalcijavne
sluZbena podrocjuizobraZevalne,
raziskovalne
ali kulturnedejavnosti(samopri ponovni
uporabi,Sestiodstavek6. dlenaZDIJZ\
6Zavrnitev
zahteveza dostopkadarorgannimainformacije
lN ne greza informacijo,
s katerorazpolaga
drugorganOZIROMA
organneve kateridrugiorganrazpolaga
z zahtevano
informacijo.
7Zavrnitev
zahteve
za dostop,
kerzahtevana
podrodja
informacija
ne izviraiz delovnega
organa(prviodst.4. clenaZDIJZ)
greza arhivsko
gradivo
(drugiodst.4. elenaZDIJZ).
oziroma

Podatek,
za kateregadrugzakondoloda,da je dostopensamoupravieenirn
oseoanr6qlngjl]

ponovniuporabi,Sestiodstavek6. dlenaZDIJZ)

5. OSTALEKONeNE ODLOdITVES(zavrZene
zahteve,odstopljene
zahteve,izdan
sklepo
u s t a v i tpi o s t o p k a , . . . . )

II.ZARACUNAVANJE
STROSKOV
ZA DOSTOP
PONOVNA
UPORABA
zaracunanihdostopov in ponovne uporabe
Obsegskupnozaradunanihmaterialnihstro5kovza dostopdo IJZ (34. dlenZDIJZ)
Vi5inasredstev,ki jih je organpridobilpri zaracunavanju
ceneza ponovnouporaboIJZ (34.

III.DEL- VLOZENA
PRAVNASREDSTVA

DOSTOP

PONOVNA
UPORABA

1. Stevilovseh vloZenihprito2b na Informacijskegapoobla56enca
( s e 5 t e v e kt o c k : 1 . 1 ,1 . 2 , ' l . 31, . 4 i n 1 . 5 )
1.1 StevilovloZenihpritoZbzoperodlocbo,s kateroje bilazahtevadelnoali v celotizavrnjena
oziromazoper sklep o zavrZenju
1.2 Molkorgana(Sestiodst.22. clenaZDIJZ)
1.3 Posredovana
informacija
ni lJZ, kateroje prosileczahteval(detrtiodst.25. dlenaZDIJZ)
1.4 IJZ ni bilaposredovana
na zahtevannalin (27. eir.nZDIJZ\
1.5.StevilovlozenihpritoZbna Informacijskega
pooblasdenca
zoperstroskepostopka
2. Stevifovseh izdanih odlodb Informacijskegapoobla5dencav letu2O1f,
(se5tevektodk: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.41
2.1. StevilozavrZ.enih
pritoZbna Informacijst<ega
pooOtaSeenca

I
I

2.2. Steviloodlocbs katerimijebilov celotiugodenoprito2bi
2.3. Steviloodlodbs katerimije bilo pritoZbidelnougodenooziromaje bila pritoZbadelno
zavrnjena
2.4. Stevilov celotizavrnjenihpritoZb

'Sem nesodijozadeve,
ki so 5ev postopku
reSevanja.
'gV kolikorje
bil izdanazgoljzahtevaza vnaprej5nji
pologin prosilec
pologani plaeal, se to ne Stejeza zaratunan
dostopin se
tudinezabeleZi
v tabelo.

IV. DEL. SEZNAMZAVEZANCEVPOZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI
ORGANA
* Na seznamuje treba posebejizpostaviti
subjekte,ki so postalizavezaniv letu, na katero se poroiilo nana5a.
Seznamlahkoposredujete
tudi kot prilogo.
Javne agencije,javni skladi in druge osebejavnega pravatofiavni zavodi,javna podjetja,zbornice...),nosilci
javnih pooblastil ter izvajalcijavnih sluib
t.

2.
J

4.

Jutro- Zavod za pomod in nego na domu
Boldan J oLica,dr.med.spec.splo.med.
OdordidTihornir.dr.med
OdordidLidija,dr.med.

LolidDamir,dr.med.spec.druZ.med
A

7
8
Y.

Lolid Verica,dr.med.spec.druZ.med
Valentid Zvonimir, dr.stom
Muzlovid Diana, dr.stom.

LozarP5enica
Milienka.dr.stom

1 0 Tomid,Nina, dr.stom.
1 1 JakovacKatica, dr.stom.
12 Ne5kovidDanka.dr.storn.
12.
PetekMarija,dr.stom.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

JAVNI ZAVODI
KNJIZNICAKOCEVJE
GLASBENASOLAKOCEVJE
OSOB RINZ]
OSZBORAODPOSLANCEV
OS STARACERKEV
VRTECKOCEVJE
JA\TNIZAVOD ZA SPORT
JA\TNIZAV OD PODJETNISKIINKUBATOR
RAZVOJNICENTERKOCEVJEzuBNICA
LEKARNA KOCEVJE
ZDRAVSTVENIDOM KOCEVJE
POKRAJINSKIMUZEJKOCEVJE
OSLJUBOSERCER
LJUDSKAUNIVERZAKOCEVJE

28
29

JAVNA PODJETJA
KOMTINALAKOCEVJE
HYDROVODKOCEVJE

14
4 E

Kodevje,'14.1.2013
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ODGOVORNAOSEBA
Dr . Vladim irPr ebili6

Zupan Obiltne KoPvie
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I
'oV
kategorilo
pravasodijovsetisteorganizacije,
drugihosebjavnega
ki so na podlagi
predpisa
zakonaalidrugega
izrecno
opredeljene
kotosebejavnegapravain izvajajonekeoblastne
oz.javnopravne
naroge.

