
LETNO POROILO 0 IZVAJANJU
ZAKONA 0 DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA

V LETU 2013

Naziv organa: OBCINA ZREÔE, CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREÔE

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAOAJA

1. Stevilo vseh REENIH zahtev na prvi stopnji v letu 2013 (setevek tok: 2., 3., 4. in 5.)

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtev

3. teviIo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva demo zavrnjena oz. ji je bib le demo
ugodeno (setevek vseh spodaj navedenih razlogov)
Organ ne razpolaga z informacijo

Ni informacija javnega znaëaja (Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistinih poroevalskih enot

Zaupnosti davonega postopkaldavëna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekrki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravnalkulturria vrednota

Notranje delovanje/dejavnost

Dwgo (navedi

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo iri ponovni uporabi, esti odstavek 6. elena
ZDIJZ)

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu±be javne radiotelevizije au izvajalci javne
slube na podroeju izobraevalne, raziskovalne all kulturne dejavnosti (samo pri nonovni
uporabi, esti odstavek 6. Clena ZDIJZ)

Podatek, za katerega drug zakon doboCa, da je dostopen samo upraviCenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, esti odstavek 6. Clena ZDIJZ)
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4. teviIo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena
(setevek vseh spodaj navedenih razlogov)
Organ ne razpolaga z informacijo

Ni informacija javnega znaãaja (Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistinih poroëevalskih enot

Zaupnosti davënega postopkaldavãna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekrki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravnalkulturna vrednota

Notranje delovanje/dejavnost

Drugo(navedi )

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, esti odstavek 6. Olena
ZDIJZ)

Podatek S katerim razpolagajo izvajalci javne slu±be javne radiotelevizije all izvajalci javne
slube na podroëju izobraevalne, raziskovalne all kulturne dejavnosti (samo prl ponovni
uporabi, esti odstavek 6. elena ZDIJZ)

Podatek, za katerega drug zakon doloCa, da je dostopen samo upraviCenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, esti odstavek 6. Olena ZDIJZ)

5. OSTALE KONÔNE ODLOOITVE (zavr±ene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o
ustaviti postopka

II. ZARAOUNAVANJE STROKOV ZA DOSTOP

DOSTOP PONOVNA
UPORABA

Stevilo zaraCunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ

Obseg skupno zaraCunanih materialnih strokov za dostop do IJZ (34. Clen ZDIJZ)

Viina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaraCunavanju cene za ponovno uporabo IJZ (34. a
Clen ZDIJZ)



III. DEL - VLO±ENA PRAVNA SREDSTVA

2.4. tevilo v celoti zavrnjenih pritob

IV. DEL - SEZNAM ZAVEZANCEV P0 ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

* Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na katero se poroOilo nanaa.
Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

1) OSNOVNA OLA ZREE. olska cesta 3. 3214 Zreëe
2)
3)
4)
5)
6)
7)

VRTEC ZREE, Cesta na Roglo 13, 3214 Zreëe
JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE. Mestni tra 17.3210 Slovenske Konjice
JAVNI ZAVOD REGIJSKO STUDIJSKO SREDISCE CELJE. Mariborska cesta 7. 3000 Celie
OLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZREcE, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
JAVNI ZAVOD GLASBENA SOLA SLOVENSKE KONJICE. Tattenbachova ulica la. 3210 Slovenske Konjice
JAVNI ZAVOD CELJSKE LEKARNE, MikIoiëeva ulica 1, 3000 CeIje

VZreëah, dne 17.1 .2014

0 0

DOSTOP PONOVNA
UPORABA

1. teviIo vseh vIoenih pritob na Intormacijskega PoobIaenca
(setevek tok: 1.1, 1.2,1.3, 1.4 in 1.5)

1.1 tevilo vloenih prito±b zoper odlobo, s katero je bila zahteva demo all v celoti zavrnjena
oziroma zoper sklep o zavr±enju

1 .2 MoIk organa (esti odst. 22. ãlena ZDIJZ)

1.3 Posredovana informacija ni IJZ, katero je prosilec zahteval (ëetrti odst. 25. Olena ZDIJZ)

1 .4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan naëin (27. Olen ZDIJZ)

1.5. tevilo vIoenih pritoTh na lnformacijskega pooblaëenca zoper stroke postopka

2. teviIo vseh izdanih odIob Intormacijskega poobIaenca v letu 2013
(setevek tok: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4)

2.1. tevilo zavrenih pritoTh na Informacijskega pooblaëenca

2.2. tevilo odloëb s katerimi je bib v celoti ugodeno pritobi

2.3. tevilo odlob s katerimi je bib prito±bi delno ugodeno oziroma je biba pritoba delno
zavrnjena

Javne agencije, javni skiadi in druge osebe javnega prava (javni zavodi, javna podjetja, zbornice...), nosilci
javnih pooblastil ter izvajalci javnih sIub

OSEBA ORGANA:
mag. Boris Podvrnik,

Zupan


