POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU 2009
ORGAN: Mestna občina Ptuj
SEDEŢ ORGANA: Mestni trg 1, 2250 Ptuj
SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1324c038-d259-4de0a7a6-ae72878f57bb&osebna=1
(katalog dostopen tudi iz spletne strani www.ptuj.si)
URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA (imenovane s sklepom ţupana št. 090-8/2009 z dne 6.11.2009):
a) Mag. Stanko GLAŢAR, direktor Občinske uprave Mestne občine Ptuj,
b) Mag. Janez MERC, vodja Urada ţupana in splošnih zadev,
c) Tanja FARIČ, vodja Oddelka za finance in analitiko,
d) Mag. Janko ŠIREC, vodja Oddelka za gospodarske javne sluţbe, investicije, kakovost in
gospodarstvo,
e) Ivan VIDOVIČ, vodja Oddelka za negospodarske javne sluţbe,
f) Klavdija PETEK, vodja Referata za gospodarstvo in turizem (do 6.11.2009).
1. ŠTEVILO VLOŢENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO
UPORABO IJZ
1.1. Število zahtev za dostop do IJZ
1.2. Število zahtev za ponovno uporabo IJZ
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2. ŠTEVILO UGODENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO UPORABO
IJZ
2.1. Število ugodenih zahtev za dostop do IJZ
2.2. Število ugodenih zahtev za ponovno uporabo IJZ
2.3. Število delno ugodenih zahtev
2.4. Število zaračunanih dostopov
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3. ŠTEVILO VSEH v celoti ZAVRNJENIH ZAHTEV
Število glede na razloge zavrnitve
3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot
tajen
3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske druţbe
3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

/

3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih
podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drţavne statistike
3.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega
postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek
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3.6. 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
3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
3.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega
ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi
izvedbi
3.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno
razumevanje njegove vsebine
3.10.
podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z
zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen
javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote
3.11.
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
3.12.
organ nima informacije
3.13.
ni informacija javnega značaja
3.14.
drugo /navedi/
4. ŠTEVILO delno ZAVRNJENIH ZAHTEV
Število glede na razloge zavrnitve
4.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot
tajen
4.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske druţbe
4.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
4.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih
podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost
drţavne statistike
4.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega
postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek
4.6. 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
4.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
4.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega
ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi
izvedbi
4.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno
razumevanje njegove vsebine
4.10.
podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z
zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen
javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote
4.11.
podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje
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povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa
4.12.
organ nima informacije
4.13.
ni informacija javnega značaja
4.14.
drugo /navedi/

5. ŠTEVILO VLOŢENIH PRITOŽB INFORMACIJSKEMU
POOBLAŠČENCU
5.1. Število vseh izdanih odločb IP po pritoţbah
5.2. Število ugodno rešenih pritoţb- odločbe IP v prid pritoţnikov
5.3. Število ponovno odklonjenih zahtev za informacije-odločbe IP v prid
zavezanca
Razlogi ponovne odklonitve
5.3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen
kot tajen
5.3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske druţbe
5.3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov
5.3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega
postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni
postopek
5.3.5. 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
5.3.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega
postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
5.3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega,
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje
škodovalo njegovi izvedbi
5.3.8. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno
razumevanje njegove vsebine
5.3.9. 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
5.3.10. organ nima informacije
5.3.11. ni informacija javnega značaja
5.3.12. drugo /navedi/
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6. ŠTEVILO SPROŢENIH UPRAVNIH SPOROV
6.1. Zoper dokončne odločbe
6.2. Zoper molk organa
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7. ŠTEVILO PREJETIH SODNIH ODLOČB, S KATERIMI JE BILO
UGODENO TOŽBI PROSILCA
7.1. Seznam sodnih odločb in navedba razlogov za ugodno odločitev sodišča
a.

/
/
/
3

b.
c.

8. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA
8.1. Izvajalci javnih sluţb- število skupaj
1. ZASEBNA GLASBENA ŠOLA
2. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ
3. ERIK ŠOLMAN
4. BRIGITA HABJANIČ MERC
5. IRIS ZRILIČ
6. SVETLANA KLINKON
7. LIDIJA LETONJA JAUŠOVEC
8. JADRANKA ŠOLMAN
9. BRANKA ANDOLŠEK TOMINC
10. ANDREJA TOPLAK
11. MAJDA ZORKO
12. FRANC CIZERL
13. DARINKA RANFL
14. CVETKA POTOČNIK LEBER
15. LILJANA KEKEC
16. GREGOR KRAVOS
17. VERICA ŠUČUR
18. ZORICA KURILJ
19. JADRANKO KUSANOVIČ
20. VALERIJA ŠAŠKO BOČKAJ
21. BRANKO JERKOVIČ
22. ZORICA BERIČ
23. IZUDIN KANLIČ
24. TATJANA MRŠNIK
25. LIDIJA ROGINA
26. KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
27. ČISTO MESTO PTUJ d.o.o.
28. JAVNE SLUŢBE PTUJ d.o.o.
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* Od 3 do 25 – koncesionarji v zdravstveni dejavnosti
8.2. Javni zavodi- število skupaj
1. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ-ORMOŢ
2. KNJIŢNICA IVANA POTRČA
3. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
4. JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
5. LEKARNE PTUJ
6. VRTEC PTUJ
7. ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ
8. REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE PTUJ
9. ZNANSTVENO RSZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ
10. MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ
11. CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI
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12. OSNOVNA ŠOLA BREG
13. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT IN PODRUŢNIČNA ŠOLA GRAJENA
14. OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ
15. OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA
16. GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
17. OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
8.3. Javni gospodarski zavodi-število skupaj

/

8.4. Javna podjetja- število skupaj

/

8.5. Nosilci javnih pooblastil-število skupaj
….

/

V Ptuju, dne 26. 1. 2010
Številka: 090-9/2009
ODGOVORNA
URADNA OSEBA ORGANA
dr. Štefan ČELAN
ţupan Mestne občine Ptuj
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