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SPLETNI NASLOV KATALOGA
INFORMACIJ JAVNEGA
zNAtĄ'A:

UMDNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNATAJA: RADO IUK

LETNO POROCTLO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO
TNFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA V LETU 2012

l. DEL _ DosToP lN PoNovNA UPoRABA lNFoRMActJ JAVNEGAZNAčAJA

DOSTOP DO
tJz

PUN9VNA
UPORABA

tJz
4. ŠtevlIo odstop|enlh zahtev prlstojnemu organu 0 0

DOSTOP DO
tJz

UPORABA
lJz

5. Števllo lzdanlh sktepov o ustavltvl postopka 0 0

DOSTOP OO
alz

UPORABA
tJz

7 0

DOSTOP DO
aJz

t'oNovNA
UPORABA

tJz
I 0

1 ,1 , ślevtlo zahtev za dostop In ponovno uPolabo, lcl so btle vlożene v letu 2o11 ln
rešene v letu 2012 (prenesane zadeve) 0 0

1.2. Števłlo zahtev 2a dostop ln ponovno upoÍabo' kt so blte vloŽąnq ln reśene v
letu 2012 (tekoěe zadeve) 8 0

DOSTOP DO
lJz

I'(,N()VNA
UPORABA

lJz
2' Števlto zahtev, kl so še v postopku rcševanJa 0 0

DOSTOP DO
lJZ

FONOVNA
UPOMBA

tJz
3. Število zavrženih zahtev 0 o



DOSTOP DO
tJz

I'UN9VNA
UPORABA

tJz

7.1. gtevtlo nzlogov, zaradl katerth le btta zahteve delno zavmlena oz. ! le bllo le
delno ugodeno

0

Podatek' kije na podlagĺ zakona, ki Ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen

b) Podatek, kije opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske drużbe

c) osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov V
skladu z zakonom, ki uĄa varstvo osebnih podatkov

d) Podatek' katerega razkri$e bi pomenilo kršĺtev zaupnosti individualnĺh podatkov o
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost dżavne statistike

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

f) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pÍegona ali v zvezi z njim,
ali postopka s prekrški in bi njegovo razkrit|e škodovalo njegovi izvedbi

Podatek, ki je bil pridobljen a sestavljen zaĺadiupravneg a postopka, ln bi nlegovo
razkritje škodovalo nJegovr izvedbi

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

i) Podatek iz dokumenta, kije postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v
organu, njegovo razkrit|e pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

i) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki uĘa ohranjanje
naÍavne in kulturne dediśčine, ni dosopen javnosti zaradi Varovanja naravne in kulturne
vrednote

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

l) organ nima informacÜe

m) Ni informacija javnega značala

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

o) Podatek s kalerim razpolagajo izvajalci javne slużbe javne radiotelevizije ali izvajalci
javne sluŽbe na področju izobraŽeValne, raziskovalne ali kulturne clejavnosti

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

r) Drugo (navedi)



1

8.'t. števłlo łczlogov, zandt katedh le btła zehteva v celot zavmlena 1 0

a) Podatek' kije na podlagĺ zakona, ki uoa taine podatke, opredeljen kot tajen

b) Podatek, kije 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

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

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

0 Podatek' ki je bil pridobljen alĺ sestavljen zaradi kazenskega pregona alĺ 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

'l

h) Podatek, kije 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 n|egove vsebine

i) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki uoa ohranjanje
naravne in kulturne dediščine, ni dosopen 'javnosti zaędi vaÍovenia naravne in kulturne
vrednote

k) Podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovan|em oziÍoma
dejavnostjo organov, in bi niegovo razkritie povzročilo motnje pÍi delovanju oziroma
dejavnosti organa

l) Organ nima informaclje

m) Ni informacija javnega znaćĄa

n) Podatek iz dokumenta je zavarovan s pÍavicami intelektualne lastnine tretjih oseb
(samo pri ponovnĺ uoorabi, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluŽbe javne radiotelevizije ali ĺzvajalci
javne sluŽbe na podÍočju ĺzobrażevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporabi, šesti odstavek 6 člena zDUz)

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

r) Drugo (navedi)



DOSTOP DO
tJz

PONOVNA
UPORABA

tJz

9. Števllo zaračunanih dostooov in oonovne uporabe lJZ
0 0

9. í. oöseg sł upno załačunanĺh matertalnth strośkov 2e dostop do lJŻ (31. ćlan
mtJz)

9.2, Višlna sredsŕev, kl lh organ prtdobll prĺ zančunavan|u cene 2a ponovno
upol"bo uz (31. e ćIen)

9.3. Mlnlmalni zalaéunan, znesek

9.1, łlakslmalni zaraéunanl znąsek

9'5, Povpreěnl zančunanl znesek materlĺanlh stoškov glede na śtevllo vseh
ugodanlh zahtev (ugodenlh v celotl all vsal delno)

0

tl. DEL _ VLoŽENA PRAVNA sREDswA

DOSTOP DO
tJz

řlJN(JvNA
UPORABA

tJz

1 0

l.l. Števtto vloženlh płĺtoźb tnIolmacllskenlu poobtašćencu zoper odločbo, s
katarote btla zahteva delno all v celotl zavmjena oziroma sklep o zawženlu 1

'l"2. Śtevtlo vloženth prltoźb v prÍmeríh, ko nt btta tzdana odtočba ozlroma sklep o
0 0

. molk organa (śesť odsĹ 22- člena ŻDlJĄ

. Posredovana lnfolmaclta nl uz, katerote Plosllec zahteval (če&ltl odst"
25. ćlena ZD]JĄ

. lJZ nI blla Posnadovana na zehtovan načln (27. éIen mu4

13. śtevtlo vloženth prltoźb Inloĺmacfiskemu pooblaščencu zoPer sbvlśke
postopka



DOSTOP OO
lJz

UPORABA

1 0

2.1, števlto odloč,b s katerlm| le blto v cetott ugocleno pńtožbt

2,2. st€vlto odločb s katerlmt le blto prttožbl datno ugodeno oz. Je blla prltožba
delno zavmtena 1

23. Stevlto v celotl zavmlenth prttotb (ponovno odklonJene zahteve)

2.1. Števllo nzlogov, zandt katerth le blla ponovno, v celotl att delno, odklonlena
zahteva za ddstop all ponovno uporabo tJZ 1 0

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

b) Podatek' ki je opredeljen kot poslovna skrĺVnost v skladu z zakonom' ki ureja
gospodarske drużbe

c) osebni podatek, katerega razkritje bĺ pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v
skladu z zakonom, kĺ ureja varstvo osebnih podatkov

d) Podatek' katerega razkrĺtje bi pomenilo kršitev zaupnosti ĺndividualnih podatkov o
poročevalskih enotah skladno z zakonom' ki ureje dejavnost drŽavne statistike

e) Podatek, katerega razkÍitje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali
davčne tajnosti, skladno zzakonom, ki uĘa davčni postopek

f) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim,
ali postopka s prekrški in bi njegovo ĺazkrilie Škodovalo njegovi izvedbi

g) Podatek' kije bil pľ|dobljen ali sestavljen zaÍadi upravnega postopka, in bĺ njegovo
Íazkritje škodovalo njegovi izvedbi

h) Podatek, kije bil pridobljen ali sestavl.jenzaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega
sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbĺ

i) Podatek iz dokumenta, kiie postopku ĺzdelave, in je še predmet Posvetovanja v
organu, njegovo razkritje pa bi povzroěilo napačno razumevanJe nJegove vsebine

i) Podatek o naravni oziroma kultuÍni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki Ureja ohranjanje
naravne in kulturne dediščine, ni dosopen javnosti zaradi varovanja naravne ĺn kulturne
vrednole

k) Podatek iz dokumenta, kije bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem ozaroma
de.javnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzľočilo motnje pÍi delovanju oziroma
dejavnosti organa

l) Organ nima informacije 1

m) N| informacija javnąa znaĄa

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

o) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluŽbe javne radiotelevizije ali ĺzvajalci
iavne sluŽbe na področju izobraŽevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti

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

r) Drugo (navedi) _ sTRoŠKl PRAVILNo zARAtUNANl

2.5. Števlto zavrženlh prítorb s stranl tnÍormactJskega pablaśčenca



A B

3.l. Števtlo sprožanth upnvnth sporov S sTRANt zAvEANtH 2RGANoV zoper
odločbo lnformacllskega pooblašč,enca 0 0

!ll. DEL_ KATALoG lNFoRMAclJ JAVNEGAZNAčAJA IN PRoAKTIVNA oBJAVA lNFoRMActJ

OA NE
1. All redno '/zdżujet9 katalog aníoÍmacij javnega značaJa? DA

DA NE

2. Ali na spletni strani poraktivno objavljate Informac[e? DA

3. Navedite ngkaj načinov, kako je v letu 201 1 organ dodatno doprlnesel k tľansparEntnosti svojega delovan;a (lažji
dostop javnosti do podatkov; sodelovanje |aYnosti pri sprejemanju odločitev, itd'):

občina Vodice je v letu 20ĺ 1 prenovila svojo spletno stran iň ažuľnejše poroča o delu občlnskega sveta

!V. DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV POZD'JZ IZ PRISTOJNOSTIORGANA

podjetja, zbornlce...) nosilcl lavnlh pooblasül ter lzvajalcl javnIh služb (skupaj

\A/Z osnovna šola Vodice

\Ż Vrtec Śkratek Svit Vodice

Javno podjetje Komunala Vodice

Snaga d.o.o - koncesionar

Petrol plin d.o.o - koncesionar



v. DEL - PRIMERI suMA zLoRAB pRAvtcE / PREKOMERNIH ZAHTEV oz. teŽav pri
lzvaianju ZDaJZ

v Vodicah' dne -31.o1.20ĺ3

ODGOVORNA OSEBA ORGANA

1 v prlmeru, da ste v zadnjem letu pÍa obravnavanJu zahtev za dostop lnformaclj lavnega značaJa
določene, po vašem mnenlu, zlorabe pravlce oz. prekomerne zahteve s stranl prosilcev,

ste 3e soočall2 dĺuglml težavaml prl lzvaJantu ZD]JZ, Jth na kratko oplšlte.


