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

3. Število zavrženih zahtev

7. Število vseh delno UGODENIH oz. delno ZAVRNJENIH zahtev 

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

4. Število odstopljenih zahtev pristojnemu organu

1.1. Število zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vložene v letu 2010 in 
rešene v letu 2011 (prenesene zadeve)

1.2. Število zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vložene in rešene v 
letu 2011 (tekoče zadeve)

2. Število zahtev, ki so še v postopku reševanja

6. Število  vseh V CELOTI UGODENIH zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ 

7.1. Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. ji je bilo le 
delno ugodeno

c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011

SEDEŽ ORGANA:

OBČINA Škofja Loka

1. Število vseh vloženih zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ

Mestni trg 15

SPLETNI NASLOV KATALOGA 
INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA:

http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID=21&Naslov=Informacije_javnega_znacaja

URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: župan mag. Miha Ješe

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

5. Število izdanih sklepov o ustavitvi postopka

http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID=21&Naslov=Informacije_javnega_znacaja�
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a) Podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen

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

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o 
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali 
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

k) Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 
dejavnosti organa

c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti

8.1. Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena

k) Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 
dejavnosti organa

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

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

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

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

l) Organ nima informacije

m) Ni informacija javnega značaja

l) Organ nima informacije

i) Podatek iz dokumenta, ki je postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, 
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

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

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o 
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali 
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

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

m) Ni informacija javnega značaja

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb

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

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

i) Podatek iz dokumenta, ki je postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, 
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

p) Podatek, za katerega rug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam

r) Drugo (navedi)

8. Število vseh V CELOTI ZAVRNJENIH zahtev 
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1.3. Število vloženih pritožb Informacijskemu pooblaščencu zoper stroške 
postopka

            • IJZ ni bila posredovana na zahtevan način (27. člen ZDIJZ)

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

p) Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam 
(samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)

2. Število vseh izdanih odločb Informacijskega pooblaščenca v letu 2011

1.2. Število vloženih pritožb v primerih, ko ni bila izdana odločba oziroma sklep o 
zavrženju 

             • posredovana informacija ni IJZ, katero je prosilec zahteval (četrti odst. 
25. člena ZDIJZ)

2.4. Število razlogov, zaradi katerih je bila ponovno, v celoti ali delno, odklonjena 
zahteva za dostop ali ponovno uporabo IJZ

              • molk organa (šesti odst. 22. člena ZDIJZ)

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri 
ponovni uporabi, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)

II. DEL - VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA

1. Število vseh vloženih pritožb na Informacijskega pooblaščenca v letu 2011

9.3. Minimalni zaračunani znesek

9.4. Maksimalni zaračunani znesek

9.2. Višina sredstev, ki jih organ pridobil pri zaračunavanju cene za ponovno 
uporabo IJZ (34. a člen)

1.1. Število vloženih pritožb Informacijskemu pooblaščencu zoper odločbo, s 
katero je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma sklep o zavrženju

9. Število zaračunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ

9.1. Obseg skupno zaračunanih materialnih stroškov za dostop do IJZ (34. člen 
ZDIJZ)

2.1. Število odločb s katerimi je bilo v celoti ugodeno pritožbi

2.2. Število odločb s katerimi je bilo pritožbi delno ugodeno oz. je bila pritožba 
delno zavrnjena

2.3. Število v celoti zavrnjenih pritožb (ponovno odklonjene zahteve)

9.5. Povprečni zaračunani znesek materilanih stroškov glede na število vseh
ugodenih zahtev (ugodenih v celoti ali vsaj delno)

r) Drugo (navedi)
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k) Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 
dejavnosti organa

2. Ali na spletni strani poraktivno objavljate informacije?

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

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

l) Organ nima informacije

m) Ni informacija javnega značaja

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb

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

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

c) Osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

III. DEL- KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN PROAKTIVNA OBJAVA 
INFORMACIJ

1. Ali redno vzdržujete katalog informacij javnega značaja?

2.5. Število zavrženih pritožb s strani Informacijskega pooblaščenca

i) Podatek iz dokumenta, ki je postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, 
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

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

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti

3. Število sproženih upravnih sporov v  letu 2011

e) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali 
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

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

3.1. Število sproženih upravnih sporov S STRANI ZAVEZANIH ORGANOV zoper 
odločbo Informacijskega pooblaščenca

p) Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam

3. Navedite nekaj načinov, kako je v letu 2011 organ dodatno doprinesel k transparentnosti svojega delovanja (lažji dostop 
javnosti do podatkov; sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev, itd.):

r) Drugo (navedi) - STROŠKI PRAVILNO ZARAČUNANI

d) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o 
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike



mag. Miha Ješe
Župan Občine Škofja Loka

8) Zavod za kulturo Škofja Loka

6) Zavod za šport Škofja Loka

7) Ljudska univerza Škofja Loka

5) Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

1. Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava (javni zavodi, javna 
podjetja, zbornice...) nosilci javnih pooblastil ter izvajalci javnih služb (skupaj 
število)
1) Osnovna šola Cvetka Golarja

Občina Škofja Loka je v letu 2011 sprejela novi Poslovnik Občinskega Sveta Občine Škofja Loka, ki med drugim določa, da 

se da predlog proračuna pred sprejetjem v javno obravnavo.

ODGOVORNA OSEBA ORGANA

3) Osnovna šola Ivana Groharja

2) Osnovna šola Škofja Loka - mesto

IV. DEL- SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

V__Škofji Loki__, dne _27. januar 2012

1. V primeru, da ste v zadnjem letu pri obravnavanju zahtev za dostop informacij javnega značaja 
zaznali določene, po vašem mnenju, zlorabe pravice oz. prekomerne zahteve s strani prosilcev, 
oz. ste se soočali z drugimi težavami pri izvajanju ZDIJZ, jih na kratko opišite. 

V. DEL - PRIMERI SUMA ZLORAB PRAVICE / PREKOMERNIH ZAHTEV oz. težav 
pri izvajanju ZDIJZ

4) Vrtec Škofja Loka
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