
...........OBČINA TRŽIČ........ 

...........Trg svobode 18............ 

...........4290 TRŽIČ................ 
 
..............24.1.2007.............. 
 
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ V ........OBČINI TRŽIČ.... ZA LETO 2006 
 
V skladu s prvim odstavkom 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ 
(Ur.l. RS, št. 24/2003, 61/2005, 109/2005-ZDavP-1B, 113/2005-ZInfP, 28/2006, 117/2006-
ZDavP-2)  in 28. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
(Ur.l. Republike Slovenije, št. 76/2005), je  ......................OBČINA TRŽIČ ..................... 
pripravil poročilo o izvajanju tega zakona za preteklo leto 2006 na podlagi razpoložljivih 
podatkov, in sicer: 
 
 

1.  naziv in sedež organa 
  

OBČINA TRŽIČ 
Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 
2.  ime in priimek uradne osebe, zadolžene 

za posredovanje informacij javnega 
značaja 
 

v.d. direktor občinske 
uprave Drago Zadnikar, 

spec. 

3.  število vloženih zahtev za dostop oz. 
ponovno uporabo informacij javnega 
značaja 
 

63 

4.  število ugodenih zahtev za dostop oz. 
ponovno uporabo informacij javnega 
značaja vključno z navedbo morebitne 
zaračunljivosti in pogojev 
 

59 
 

5.  število zavrnjenih zahtev za dostop oz. 
ponovno uporabo informacij javnega 
značaja 
 

4 

6.  navedba razlogov za vsako zavrnitev (6. 
člen ZDIJZ) 
 

- Občina Tržič ne vodi nobene 
evidence po občinah, v katerih imajo 
zaposleni v občinski upravi stalno 
bivališče. Vodenja take evidence ne 
predpisuje nobena zakonodaja. Pri 
zaposlovanju uresničujemo 
kadrovsko politiko skladno z določili 
Zakona o javnih uslužbencih in 
njegovih podzakonskih aktov ter 
določili Zakona o delovnih razmerjih, 
ki v 6. členu prepoveduje 
diskriminacijo, kar še podrobneje 
opredeljuje Zakon o uresničevanju 
načela enakega obravnavanja (Ur. 
list RS, št. 50/04 – v nadaljevanju: 
ZUNEO), na podlagi katerega je 
prepovedana vsakršna 
diskriminacija oseb, še zlasti na 
področju zaposlovanja in sklepanja 
delovnih razmerij glede na osebne 
okoliščine posameznika, kamor 
spada tudi stalno bivališče 



posameznika kot eden izmed 
njegovih varovanih osebnih 
podatkov. Na podlagi navedenega in 
skladno z določili 2. odstavka 22. 
člena ZDIJZ, je bilo potrebno 
zahtevo prosilca za posredovanje 
informacij javnega značaja, prejeto 
dne 27.03.2006, v 4. točki zavrniti. 
- 3x zahtevane dopolnitve v roku 3 
dni (18. člen ZDIJZ) 

7.  število vloženih pritožb 
 

1 

8.  število izdanih odločb po pritožbah 
 

1 

9.  opisi odločitev za vsako izdano odločbo 
po vloženi pritožbi 
 

/ 

10. navedba razlogov za sprejeto odločitev v 
primeru ponovne odklonitve razkritja 
informacije (6. člen ZDIJZ) 
 

0 

11. število sproženih upravnih sporov zoper 
dokončne odločbe  
 

0 

12. število sproženih upravnih sporov v 
primeru molka organa 
 

0 

13. število prejetih sodnih odločb, s katerimi 
je bilo ugodeno tožbi prosilca v 
upravnem sporu 
 

0 

14. seznam prejetih sodnih odločb, s 
katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca v 
upravnem sporu 
 

0 

15. navedba razlogov, na katerih temelji 
odločitev sodišča v upravnem sporu  
 

0 

 
 

…............župan mag. BORUT SAJOVIC................ 


