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1. STEVILOVLOZENIHZAHTEVZA DOSTOPOZ. PONOVNO
UPORABOIJZ
1.1.Stevilo
zahtevza dostopdo IJZ
zahtevza ponovno
1.2.Stevilo
uporaboIJZ
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2. STEVILOUGODENIHZAHTEV ZA DOSTOPOZ.PONOVNO
UPORABO IJZ
zahtevza dostopdo IJZ
2.1.Stevilougodenih
IJZ
zahtevza ponovno
uporabo
2.2.Stevilougodenih
zahtev
2.3.Stevilo
delnougodenih
2.4.Stevilozaralunanihdostopov
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1. STEVILOVSEH v celoti ZAVRNJENIHZAHTEV
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Stevilogledena razlogezavrnitve

'1.1.podatek,ki je na podlagizakona,ki urejatajnepodatke,opredeljenkot tajen
1.2. podatek,ki je opredeljenkot poslovnaskrivnostv skladuzzakonom,ki ureja
qospodarskedruZbe

v
varstvaosebnihpodatkov
katerega
razkritje
bi pomenilo
kr5itev
1.3.osebnipodatek,
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ki urejavarstvoosebnihpodatkov
skladuz zakonom,
podatkovo
1,4. podatek,kateregarazkritjebi pomenilokr5itevzaupnostiindividualnih
porodevalskih
enotahskladnoz zakonom,ki ureiadeiavnostdrZavnestatistike

'1.5.podatek,
postopka
ali
davdnega
kriitevzaupnosti
katerega
razkritje
bi pomenilo
ki urejadavdnipostopek
skladnoz zakonom,
davdnetainosti,

1.6. podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradikazenskegapregonaaliv zveziz
niim'ali oostopkas orekrskiin bi nieoovorazkritieSkodovaloniegoviizvedbi
1.7. podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradiupravnegapostopka,in bi
nieqovorazkritieSkodovalonieqoviizvedbi

ali
nepravdnega
zaradipravdnega,
kije bilpridobljen
alisestavljen
1.8. podatek,
njegoviizvedbi
Skodovalo
in bi niegovorazkritje
druqeqasodneqapostopka,
'1.9.podatekiz dokumenta,
v
inje 5e predmetposvetovanja
izdelave,
kije v postopku
povzrodilo
nieqovevsebine
razumevanie
napadno
oroanu.nieqovorazkritie
oa bi
ki
podateko naravnioziromakulturni
ki v skladuz zakonom,
vrednoti,
1.10.
javnostizaradi
ni dostopen
naravnein kulturne
dedi5dine,
urejaohranjanje
vrednote
naravneoziromakulturne
varovania
podatek
delovanjem
zveziz notranjim
kije bilsestavljenv
iz dokumenta,
1.11.
motnjepri
oziromadejavnostjo
organov,in bi njegovorazkritjepovzrodilo
oziromadeiavnosti
orqana
delovaniu
1.12.
organnimainformacije
ni informacijajavnega znadala
1.13.
drugo/navedi/
1.14.

1

Stevilozavrienihin odstoplienihzahtev
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2. STEVIIO dEINOZAVRNJENIH ZAHTEV
Stevilogledena razlogezavrnitve

1
I

2,1. podatek,ki je na podlagi zakona,ki urejatajne podatke,opredeljenkot tajen

2.2. podatek,ki je opredeljenkot poslovnaskrivnostv skladuz zakonom,ki ureja
druZbe
oosoodarske
2.3. osebnipodatek,kateregarazkritjebi pomenilokrSitevvarstvaosebnih
podatkovv skladuz zakonom,ki urejavarstvoosebnihpodatkov
podatkov
o
indiv-idualnih
kr5itevzaupnosti
razkritje
bi pomenilo
katerega
2.4. podatek,
porodevalskih
drZavne
statistike
deiavnost
ki ureia
enotahskladnoz zakonom,
2.5. podatek,kateregarazkritlebi pomenilokr5itevzaupnostidav6negapostopkaali
davdnetainosti,skladnoz zakonom,ki ureiadavdnipostopek
2.6. podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradikazenskegapregona ali v zvezi z
niim.ali postopkas prekr5kiin bi nieqovorazkritieSkodovaloniegoviizvedbi

postopka,
in bi
zaradiupravnega
kije bilpridobljen
alisestavljen
2.7. podatek,
nieqoviizvedbi
nieqovorazkritie
Skodovalo
pravdnega,
ali
nepravdnega
alisestavljenzaradi
2.8. podatek,kije bilpridobljen
druoeqasodneoapostopka.in bi nieqovorazkritieSkodovaloniegoviizvedbi

v
inje 5e predmetposvetovanja
izdelave,
kije v postopku
2.9. podatekiz dokumenta,
pa bi povzrodilo
njegovevsebine
razumevanje
napadno
orqanu,nieqovorazkritie
ki
podatek
kiv skladuz zakonom,
oziroma
kulturnivrednoti,
o naravni
2.10.
javnostizaradi
ni dostopen
dedi56ine,
naravnein kulturne
urejaohranjanje
vrednote
naravneoziromakulturne
varovania
podatekiz dokumenta,
delovanjem
v zveziz notranjim
kije bilsestavljen
2.11.
motnjepri
organov,in bi njegovorazkritjepovzrodilo
oziromadejavnostjo
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oziromadeiavnosti
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2.14.
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3. STEVILOVLOZENIHPRITOZBINFORMACIJSKEMU
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PooBLASeerucu

3.1. StevilovsehizdanihodlodblP po pritoZbah
odlodbelP v pridpritoZnikov
3.2. Stevilouqodnore5enihpritoZblP v pridzavezanca
3.3. SteviloDonovnoodklonienihzahtevza informaciie-odlodbe

1

0

Razlogiponovneodklonitve
3.3.1. podatek,kije na podlagizakona,ki urejatajnepodatke,opredeljenkot
taien

ki
v skladuz zakonom,
skrivnost
ki je opredeljen
kotposlovna
3.3.2. podatek,
druZbe
ureiaqospodarske
varstvaosebnih
kr5itev
razkritle
bi pomenilo
katerega
3.3.3. osebnipodatek,
podatkov
v skladuz zakonom,
ki ureiavarstvoosebnihpodatkov
zaupnostidavdnega
krSitev
katerega
razkritje
bi pomenilo
3.3.4. podatek,
skladnozzakonom.ki ureiadavdnipostopek
ali davdnetainosti.
oostopka
pregonaaliv
zaradikazenskega
kije bilpridobljen
alisestavljen
3.3.5. podatek,
njegovi
Skodovalo
zveziznjim,ali postopka
s prekr5ki
in bi njegovorazkritje
izvedbi
postopka,
in bi
zaradiupravnega
kije bilpridobljen
alisestavljen
3.3.6. podatek,
nieoovorazkritie
Skodovalo
nieooviizvedbi
3.3.7. podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradipravdnega,nepravdnega
alidrugegasodnegapostopka,in bi njegovorazkritjeSkodovalonjegovi
izvedbi

izdelave,
inje 5e predmet
kije v postopku
3.3.8. podatekiz dokumenta,
pa
povzrocilo
posvetovanja
napadno
v organu,njegovorazkritje bi
razumevanie
nieqovevsebine
3.3.9. podatekiz dokumenta,kije bil sestavljenvzveziz notranjimdelovanjem
oziromadejavnostjoorganov,in bi njegovorazkritjepovzrodilomotnjepri
delovaniuoziromadeiavnostiorqana

3.3.10.organnimainformacije
javnegaznatala
3.3.11.ni informacija
3.3.12.drugo/navedi/
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6. SEZNAMZAVEZANCEVPO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTIORGANA

6.1.lzvaialciiavnihsluZb-Stevilo
skupai

0

6.2.Javnizavodi- Steviloskupai
1. OsnovnaSolaFraniaGolobaPrevalie,Polie4, 2391 Prevalie

7

2. Koro5kipokraiinski
muzei,Glavnitrs 24,2380SloveniGradec
Na gradu1,2390
3. Koro5ka
osrednjaknjiZnica
dr. FrancaSu5nika,
Ravnena Koro5kem

lekarna,
Ob Suhi9, 2390Ravnena koro5kem
4. Koro5ka
Ob Suhi11,2390Ravne
5. Zdravstveni
domRavnena koro5kem,
na Koro5kem
Ob Suhi11a,2390Ravne
re5evalni
centerKoro5ke,
6. Zdravstveno
na Koro5kem
Glavnitrg 1,
sredi5de,
7. JavnizavodKoro5kovi5jein visoko5olsko
2380SloveniGradec
skupai
6.3.Javni qospodarski zavodi-Stevilo

6.4.Javna podietia-Steviloskupai
podjetje
Logd.o.o.,Dobjavas,2390Ravnena
1. Javnokomunalno
Koro5kem

I

skupaj
6.5.Nosilciiavnihpooblastil-Stevilo
c.14,2390Ravnena Koro5kem
d.o.o.,koro5ka
1. PetrolEnerqetika
Prevalje
d.o.o.,Trq 581a,2391
2. BOCADENT
1,2391Prevalje
d.o.o.,PriBrandurniku
3. Brandurnik
Trs 32,2391Prevalje
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Zadeve:
- St.zadeve
SmNrc Branko,Zgomii
090-0001/2010-06,

3, 239I Prevalje,prejem
zadeve:23.07.2010;
KAMNIK Marija,Kmetijskaulica,2000Maribor,
St.zadeve6222-000112010-11,
prejemzadeve:
10;
31.08.20
LAJKA, DruStvozaza\(ito in pomodLivalimvstiski,
St.zadeve090-000412010-06,
.2010.
Cestav mestnilog 33, 1000Ljubljana,prejemzadeve:27.7

Vrobiti:
- Republika
za e-upravoin
za javnoupravo,direktorat
Slovenija,Ministrstvo
cesta21, 1000Ljubljana
upravneprocese,TrZaSka
- Arhivdokumentarnega
gradiva,
tu

