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INFORMACIJ JAVNEGA ZNACEU V LETU 2O1O

r. DEL - Dosrop rN poNovNA upoRABA TNFoRMAcTJ JAVNEGA zrulea.rn

fRGAN: IOBCINA O9PLOTNICA
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URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE
I NFORMAcIJ JAVNEGA znnCnLn: Matiaz Orter, Zupan

DOSTOP DO
tJz

rUNL' V NA
UPORABA

lJz Skupai

1. Stevilo vseh vlozenih zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ l8 0 18

1.1. Stevito zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vlotene v
predpreteklem letu (2009) in reSene v preteklem letu (2010) (prenesene zadeve)

0

1.2. Stevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bite vtorene in relene v
preteklem letu (tekote zadeve)

18 18

DOSTOP DO
tJz

PONOVNA
UPORABA

tJz Skuoai

2. Stevilo zahtev, ki so 5e v postopku reSevanja 0

DOSTOP DO
tJz

I'UNUVNA
UPORABA

tJz Skupai

l. Stevilo zavrlenih zahtev 0

DOSTOP DO
uz

PUNUVNA
UPORABA

tJz SkuDai

t. Stevilo odstopljenih zahtev pristojnemu organu 0

DOSTOP DO

tJz

I-UN(JVNA
UPORABA

tJz Skupai

5. Stevilo vseh V CELOTI UGODENIH zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ v
rreteklem letu 0

DOSTOP DO
tJz

P(JNUVNA
UPORABA

tJz Skupai

i. Stevilo vseh (delno in v celoti) ZAVRNJENIH zahtev za dostop in ponovno
rporabo UZ v preteklem letu 0 0 0

6.1. StevrTo vseh DELNO ZAVRNJENIH zahtev za dostop in ponovno uporabo tJZ v
preteklem letu 0

Stevllo railogov, zaig,dr*e irttlto iril0*atas*.i;A,Ano l'y/rffigl.\i 2 0 2

a) Podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen 0

b) Podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureia
gospodarske druZbe

0



c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr5itev varstva osebnih podatkov v

skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
I 1

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti individualnih podatkov o
poroaevalskih enotah skladno zzakonom, ki ure.ia dejavnost drzavne statistike

0

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti davdnega postopka ali davcne
tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davdni postopek

0

f) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona aliv zvezi znjim,
ali postopka s prekriki in bi njegovo razkritje 3kodovalo njegovi izvedbi

0

g) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo
razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

r) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
;odnega postopka, in bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

) Podatek iz dokumenta, ki je postopku izdelave, in je Se predmet posvetovanja v organu,
rjegovo razkritje pa bi povzroailo napaeno razumevanje njegove vsebine

0

) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
laravne in kulturne dedisdine, ni dosopenjavnosti zaradi varovanla naravne in kulturne
/rednote

0

() Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljenv zvezi z notranjim delovanjem oziroma
je.lavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzroeilo motnje pri delovanJu oziroma
iejavnosti organa

0

) Organ nima informacije 1

n) Ni informacija lavnega znadaja 0

r) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami inteleklualne lastnine tretjih oseb
samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

o) Podatek s katerim razpolagalo izvajalci .javne sluzbe javne radiotelevizije ali izvajalci
tavne sluZbe na podroaju izobra2evalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

p) Podatek, za katerega drug zakon doloea, da je dostopen samo upravieenim osebam
(samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDUZ)

0

) Drugo (navedi) 0

t.2. Stevilo vseh V CELOTT Zj.VRNJENIH zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ
I preteklem tetu

0

0 0 0

) Podatek, ki je na podlagi zakona, kr ureja tajne podatke, opredeljen kol tajen 0

)) Podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
lospodarske dru2be

0

)) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev varstva osebnih podatkov v
;kladu z zakonom, ki ureja varswo osebnih podatkov

0

d) Podatek, katerega razkritje ba pomenilo krsitev zaupnosti individualnih podatkov o
poroeevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja deiavnosl drzavne statistike

0

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti davanega postopka ali davdne
ta1nosti, skladno z zakonom, ki ureia davani postopek

0

f) Podatek, ki 1e bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim,
ali postopka s prekrski in bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

g) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavl.ien zaradi upravnega postopka, in bi njegovo
razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0



7. Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ v preteklem letu

7.1. Obseg zaratunanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ p{. Alen ZDIJZ)

7.2. Vilina sredste% kijih organ pridobil pri zaratunavanju cene za ponovno
uporabo UZ (34. a tlen)

7.3. Minimalni zaratunani znesek

7.3. Maksimalni zarafunani znesek

h) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
sodnega postopka, in bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

i) Podatek iz dokumenla, kije postopku izdelave, inje Se predmet posvetovanja v organu,
nlegovo razkritle pa bi povzrodilo napadno razumevan.ie njegove vsebine

0

J) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanle
naravne In kulturne dedisaine, ni dosopen javnosti zaradi varovanja naravne in kullurne
vrednote

0

k) Podatek iz dokumenta, ki 1e bil sestavljenv zvezi z notranjim delovanjem oziroma
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzrodilo motnje pri delovanju ozaroma
dejavnosti organa

0

l) Organ nima inlormacije 0

m) Ni informacija javnega znadaja 0

n) Podatek iz dokumenta ie zavarovan s pravicami intelektualne lastntne tretjih oseb
(samo ori oonovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2be javne radiotelevizije ali izvajalci
javne sluZbe na podrocju izobrazevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. clena ZDIJZ)

0

p) Podatek, za katerega drug zakon doloaa, daje dostopen samo upravidenim osebam
(samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. alenaZDIJZ)

0

0 Drugo (navedi) 0

II. DEL. VLOZENA PRAVNA SREDSTVA

DOSTOP DO
tJz

I'UNUVNA
UPORABA

tJz SkuDai

1. Stevilo vseh vlo2enih pritozb Informacijskemu pooblaseencu v preteklem letu 0 0 0

1.1. Stevilo vlorenih pritorb lnformaciJskemu pooblasdencu zoper odlotbo, s katero
ie bila zahteva delno ali v celoti zavmjena oziroma sklep o zavrtenju

0

1.2. Stevilo vlolenih pritoZb v primerih, ko ni hila izdana odlotba oziroma sklep o
zavrienju 0 0 0

. motk organa (Eesli odst 22. tlsna ZDTJZ) 0

. posredovana informacija ni lJZ, kalero Je prcsltec zahtevat (tetrti octst 25.
Ctena ZDTJZ)

0

. IJZ ni bila posredovena na 2ahtevan naein (27. Clen ZDIJZ) 0



3. Stevilo spro2enih upravnih sporov v preteklem letu

3.1. Stevilo sproaenih upravnih sporoy S STRANI ZAVEZANTH ORGANOV zopel
dokondno odlofbo Informacijskega pooblaltenca

DOSTOP DO

tJz

PUNUVNA
UPORABA

tJz Skupai

2. Stevilo vseh izdanih odloe b lnformacijskega pooblascenca v preteklem letu I 0 '1

2.1. Stevito ugodno resenih pritorb 0

2.2. Stevito delno ugodenih pritotb 1

.l

2.3. Stevito zavrnjenih pritolb (ponovno odklonjene zahteve 2a dostop in ponovno
uporabo IJZ)

0

srev,,ora"osly;i c ,r *;A;il,i # !lr#rn 
",ipSnovno 0 0 0

a) Podatek, ki je na podlagi zakona, kr ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen 0

b) Podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske druZbe

0

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

0

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr5itev zaupnosti individualnih podatkov o
porocevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost drzavne statistike

0

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krsitev zaupnosti davenega postopka ali davene
tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davdni postopek

0

f) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim,
ali postopka s prekr5ki in bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

g) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavlien zaradi upravnega postopka, in bi njegovo
razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

h) Podatek, ki 1e bil pridobllen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
sodnega postopka, in bi njegovo razkritje Skodovalo njegovi izvedbi

0

i) Podatek iz dokumenta, ka je postopku izdelave, in je 5e predmet posvetovanja v organL,
njegovo razkritje pa bi povzroailo napaeno razumevanje njegove vsebine

0

j) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
naravne in kulturne dedisaine, ni dosopen javnosti zaradi varovanja naravne in kulturne
vrednote

0

k) Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljenv zttezi z notranjim delovanjem oziroma
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzroailo motnje pri delovanju oziroma
deiavnosti oroana

0

l) Organ nima informacije 0

m) Ni informacija javnega znaaala 0

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb
(samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. elena ZDIJZ)

0

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2be javne radiotelevizije ali izvajalci
iavne sluzbe na podrodju izobraievalne, raziskovalne ali kulturne de.iavnosti (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

p) Podatek, za katerega drug zakon doloda, daje dostopen samo upravidenim osebam
(samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

r) Drugo (navedi) 0



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

DA NE

'1. Af i redno vzdrlujete katalog informacij javnega znaCaja? da

DA NE

2. Ali na spletni strani proaktivno objavljate informacije? da

IV. DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV POZDIJZ IZ PRISTOJNOSTIORGANA

V. DEL. PRIMERI SUMA ZLORAB PRAVICE / PREKOMERNIH ZAHTEV

1 . V primeru, da ste v zadnjem letu pri obravnavanju zahtev za dostop informacij javnega zna(aja zaznali
primere sumov zlorab pravice oz. zahtev s strani na kratko

ODGOVORNA OSEBA ORGANA.
MatjaZ Orter
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1. Javne agencije, javni skladi ln druge osebe Javnega prava (Javni zavodi, javna
podietia. zbornice...) nosilci iavnih oooblastil ter izvaialci iavnih elulb (skuDai

1)

)

)

)

V Oplotnici_, dne _31. 1. 2011


