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4. Steviloodstopljenihzahtevpristojnemuorganu
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5. Steviloizdanihsklepovo ustavitvipostopka
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DO UPORABA
DOSTOP
tJz
tJz
zahtev
oz. delnoZAVRNJENIH
7. StevilovsehdelnoUGODENIH

0
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7.1. Stevitorazlogov,zaradi katerihje bila zahtevadelno zavrnjenaoz.ii ie bito le
delno ugodeno

0

0

a) Podatek,ki je na podlagizakona, ki ureja tajne podatke,opredeljenkot tajen

kotposlovnaskrivnost
v skladuz zakonom,ki ureja
ki je opredeljen
r) Podatek,
dru2be
lospodarske
:) Osebnipodatek,kateregarazkritjebi pomenilokr5itevvarstvaosebnihpodatkovv
ki urejavarstvoosebnihpodatkov
;kladuz zakonom,
j) Podatek,
podatkov
o
kr5itev
zaupnosti
individualnih
katerega
razkritje
bi pomenilo
drZavnestatistike
rorodevalskih
enotahskladnoz zakonom,ki urejadejavnost
postopka
ali
razkritje
bi pomenilo
kr5itev
zaupnosti
dav6nega
e)Podatek,
katerega
ki urejadavinipostopek
skladno
z zakonom,
lavdnetajnosti,
pregonaaliv zveziz niim,
ki je bil pridobljen
ali sestavljen
zaradikazenskega
f) Podatek,
njegoviizvedbi
s prekr5kiin bi njegovorazkritjeSkodovalo
ali postopka
g) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradi upravnegapostopka,in bi njegovo
razkritjeSkodovalonjegovi izvedbi
h) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradipravdnega,nepravdnegaali drugega
sodnegapostopka,in bi njegovo razkritjeSkodovalonjegovi izvedbi

posvetovanja
v
izdelave,
inje 5e predmet
i) Podatek
iz dokumenta,
ki je postopku
njegovevsebine
napadnorazumevanje
organu,njegovorazkritjepa bi povzrodilo
j) Podatek
kulturni
vrednoti,
ki v skladuz zakonom,
ki urejaohranjanje
o naravni
oziroma
javnosti
ni dosopen
naravne
in kulturne
naravne
in kulturne
dediSdine,
zaradivarovanja
vrednote
oziroma
ki je bil sestavljen
v zveziz notranjim
delovanjem
k) Podatekiz dokumenta,
motnjepri delovanju
oziroma
dejavnostjo
organov,in bi njegovorazkritjepovzrodilo
dejavnosti
organa
l) Organnimainformacije
m) Ni informacijajavnega znabaja
n) Podatekiz dokumentaje zavarovans pravicamiintelektualne
lastninetretjihoseb

o) Podateks katerimrazpolagajoizvajalcijavne sluZbejavne radiotelevizijeali izvajalci
javne sluZbena podrodjuizobraZevalne,raziskovalneali kulturnedejavnosti
p) Podatek,za kateregarug zakon doloda,da je dostopensamo upravidenim
osebam

r) Drugo(navedi)

9. StevilovsehV CELOTIZAVRNJENIHzahtev

ki je na podlagizakona,ki urejatajnepodatke,opredeljen
l) Podatek,
kottajen
kije opredeljen
r) Fodatek,
kotposlovna
v skladuz zakonom,
ki ureja
skrivnost
druZbe
;ospodarske
:) Osebnipodatek,kateregarazkritjebi pomenilokr5itevvarstvaosebnihpodatkov
v
;kladuz zakonom,ki urejavarstvoosebnihpodatkov
podatkov
i) Podatek,
katerega
razkritje
kr5itev
bi pomenilo
zaupnosti
individualnih
o
roroievalskih
enotahskladno
z zakonom,
ki urejadejavnost
drZavne
statistike
kateregarazkritjebi pomenilokr5itevzaupnosti
postopkaali
r) Podatek,
davdnega
iavinetajnosti,
skladno
z zakonom,
ki urejadav6nipostopek
t) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradi kazenskegapregona ali v zvezi z njim,
ali postopkas prekrSkiin bi njegovo razkritjeSkodovalonjegoviizvedbi

g) Podatek,
ki je bil pridobljen
postopka,
ali sestavljen
zaradiupravnega
in bi njegovo
razkritje
Skodovalo
njegoviizvedbi
h) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradipravdnega,nepravdnegaali drugega
sodnegapostopka,in bi njegovo razkritjeSkodovalonjegoviizvedbi
i) Podatekiz dokumenta,ki je postopkuizdelave,in je Se predmetposvetovanjav
organu,njegovorazkritjepa bi povzrodilonapadnorazumevanjenjegovevsebine

o naravni
oziroma
kulturni
vrednoti,
ki v skladuzzakonom,
ki urejaohranjanje
i) Podatek
javnosti
naravne
in kulturne
dedi56ine,
ni dosopen
zaradivarovanja
in kulturne
naravne
vrednote
k) Podatekiz dokumenta,
ki je bil sestavljenvzveziz notranjim
delovanjem
oziroma
dejavnostjo
organov,in bi njegovorazkritjepovzrocilo
motnjepri delovanju
oziroma
dejavnosti
organa
l) Organnimainformacije
m) Ni informacijajavnega znataja

je zavarovan
n) Podatek
iz dokumenta
s pravicami
intelektualne
lastnine
tretjihoseb
(samopriponovni
uporabi,
Sestiodstavek
6. dlenaZDUZ)
o) Podateks katerimrazpolagajo
izvajalcijavne
sluZbejavneradiotelevizije
ali izvajalci
javnesluZbena podrodju
izobraZevalne,
raziskovalne
(samopri
ali kulturnedejavnosti
ponovni
uporabi,
Sestiodstavek
6. 6lenaZDIJZ)
p) Podatek,za kateregadrug zakon doloda,da je dostopensamo upravidenim
osebam
(samo pri ponovni uporabi,Sestiodstavek6. tlenaZDIJZ)

r) Drugo(navedi)
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II. DEL. VLOZENAPRAVNASREDSTVA

DOI UPORABA
DOSTOP
2. Stevilo vseh izdanih odlo6b Informaciiskeqa pooblaSdencav letu 2011

2.1. Stevitoodloib s katerimije bilo v cetoti ugodenopritoibi
2r2, Stevilo odlolb s katerimiie bilo pritoibi delno ugodenooz.ie bilapritoiba
:
delno zavrnjena
23. Stevitov celotizavrnjenihpritoib (ponovno odktonjenezahteve)

kottajen
ki je na podlagizakona,ki urejatajnepodatke,opredeljen
) Podatek,
v skladuz zakonom,ki ureja
ki je opredeljen
kotposlovnaskrivnost
) Podatek,
v
Osebnipodatek,kateregarazkritjebi pomenilokrSitevvarstvaosebnihpodatkov
ki urejavarstvoosebnihpodatkov
z zakonom,
podatkovo
kateregarazkritjebi pomenilokriitevzaupnostiindividualnih
Podatek,
drZavnestatistike
enotahskladnoz zakonom,ki urejadejavnost
postopkaali
kateregarazkritjebi pomenilokr5itevzaupnosti
davdnega
) Podatek,
tajnosti,skladnoz zakonom,ki urejadavdnipostopek
f) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradi kazenskegapregona ali v zvezi z njim,
ali postopkas prekr5kiin bi njegovo razkritjeSkodovalonjegoviizvedbi

postopka,
ki je bil pridobljen
ali sestavljen
zaradiupravnega
in bi njegovo
) Podatek,
razkritjeSkodovalonjegovi izvedbi
h) Podatek,ki je bil pridobljenali sestavljenzaradipravdnega,nepravdnegaali drugega
sodnegapostopka,in bi njegovo razkritjeSkodovalonjegoviizvedbi
i) Podatekiz dokumenta,ki je postopkuizdelave,in je 5e predmetposvetovanjav

nu,njegovorazkritjepa bi povzrodilo
napadnorazumevanje
njegovevsebine
Podatek
o naravni
oziromakulturni
vrednoti,
ki v skladuz zakonom,
ki urejaohranjanje
javnosti
dediSdine,
ni dosopen
in kulturne
naravne
in kulturne
zaradivarovanja
naravne
k) Podatekiz dokumenta,ki je bil sestavljenv zvezi z notranjimdelovanjemoziroma
organov,in bi njegovo razkritjepovzroiilo motnje pri delovanjuoziroma

l) Organnima informacije
m) Ni informacijajavnega znaeaja

je zavarovan
n) Podatekiz dokumenta
s pravicami
intelektualne
lastninetretjihoseb
o) Podateks katerimrazpolagajoizvajalcijavne sluZbejavne radiotelevizijeali izvajalci
iavne sluZbena podrodjuizobraZevalne,raziskovalneali kulturnedejavnosti

p) Podatek,
za katerega
drugzakondoloda,
da je dostopen
samoupravidenim
osebam
r) Drugo(navedi)- STROSKIPRAVILNO
ZARACUNANI
2.5. Stevitozavrienih pritoibs sfrani Informacijskegapoobtafuienca

JAVNEGAZNACAJAIN PROAKTIVNAOBJAVAINFORMACIJ
III, DEL. KATALOGINFORMACTJ

1. Afi redno vzdrZujetekatalog informacij javnega znaiaja?

DA

NE

DA

NE

DA

DA

2. Ali na spletnistrani poraktivnoobjavljateinformacije?

3. Naveditenekajnadinov,kakoje v letu 2011 organdodatnodoprineselk transparentnostisvojegadelovanja(laiji
dostopjavnostido podatkov;sodelovanjejavnostipri sprejemanjuodloditev,itd.):
V katafoguinformacijjavnegaznaeajain na spletnistraniwww.prevalje.si
organobjavljavse aktualneinformacijein
spremembe.Sejeobdinskegasvetase snemajoin se predvajajona kabelskiteleviziji.V letu 2011 pa je organomogodil,
da lahkoobdaniin drugajavnost na javnih sejahpostavljajokakr5nakoli vpra5anja,kateralahko posredujejopisno ali
usno,katerimse nato posredujejoodgovorijavno neposrednona naslendjiseji, ki se snemain predvajapo kabelski

IV. DEL. SEZNAMZAVEZANCEVPO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTIORGANA

1. Javneagencue,JavnlsKraqrIn orugeoseDelavnegapravauavntzavoor,Javna
nosilciiavnihpooblastitter izvajalcijavnihsluZb(skupaj
!r:T;ji,zbornice...)
1) IZVAJALCIJAVNIHSLUZB

12
L

2) JAVNIZAVODI
OSNOVNA
SOLAFRANJAGOLOBAPREVALJE.
POLJE4, 2391PREVALJE
KOROSKI
POKRAJINSKI
MUZEJ,GLAVNITRG24,2380SLOVENJ
GRADEC
KOROSKA
OSREDNJA
KNJIZNICA
DR.FRANCASUSNIKA.
NA GRADU1,2390
MVNE NAKOROSKEM
KOROSKA
LEKARNA,
OB SUHI9, 2390RAVNENA KOROSKEM
ZDRAVSTVENI
DOMRAVNENAKOROSKEM,
OB SUHI11,2390MVNE NA
KOROSKEM
ZDRAVSryENO
RESEVALSKI
CENTERKOROSKE,
OB SUHI11A,2390RAVNENA
KOROSKEM
KOROSKO
JAVNIZAVOD
VISJEIN NISOKOSOLSKO
SREDISCE,
GLAVNITRG1
2380SLOVENJ
GRADEC
3) JAVNIGOSPODARSKI
ZAVODI

c

4) JAVNAPODJETJA

I

RAVNENA
PODJETJE
LOGD.O.O.,
DOBJAVAS,2390
JAVNOKOMUNALNO
KOROSKEM
5) NOSILCI
JAVNIHPOOBLASTIL
'ETROLENERGETIKA
D.O.O.,KOROSKA
CESTA14.2390RAVNENA KOROSKEM
3OCADENT
D.O.O..TRG58/A,2391PREVALJE
D.O.O..
PRIBRANEURNIKU
1.2391PREVALJE
3RANEURNIK
CENTER
GORJANC,
TRG32,2391PREVALJE
ZAVOD
MEDICINSKI
NA SEZNAMUSUBJEKTOVNI NOVIHZAVEZANCEV,KI BI V LETU2011 POSTALIZAVEZANIK
POROEANJU.
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ZAHTEVoz. teZavpri
V. DEL - PRIMERISUMAZLORABPRAVICE/ PREKOMERNIH
izvajanju ZDIJZ

Na Prevaljah,
dne 16.01.2012
Zupan
dr.
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