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DOSTQP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Število vseh vloženih zahtev za dostop In ponovno uporabo IJZ
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1.1. Število zahtev za dostop in ponovno uporabo, kj so bije vložene v letu 2013 in
rešene v letu 2014 (prenesene zadeve)
1.2. Števiio zahtev za dostop in ponovno uporabo, kj so bije vložene in rešene v letu
2014 (tekoČe zadeve)

2. Število zahtev, ki so šev postopku reševanja

3. Števiio zavrženih zahtev

4. Število odstopljenih zahtev pristojnemu organu

5. Število izdanih sklepov o ustavitvi postopka

6. Število vseh V CELOTI UODENIH zahtev za dostop In ponovno uoorabo liZ

7. Števito vseh delno UGQDENIH oz. delno ZAVRNJENIH zahtev
7.1. števiio razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. lije bilo Ie delno
ugodeno
a) Podatek, kj je na podlagi zakona, kj ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
b) Podatek, kj je opredeljen kot poslovna skrjvnost v skladu z zakonom, kj ureja gospodarske
družbe
c) Osebnj podatek, katerega razkritje bi pomenhlo kršjtev varstva osebnjh podatkov v skladu z
zakonom, kj ureja varstvo osebnjh podatkov
d) Podatek, katerega razkritje bi pomenjjo kršjtev zaupnostj jndividualnjh podatkov o
poročevalskjh enotah skladno z zakonom, kj ureja dejavnost državne statjstjke
e) Podatek, katerega razkrjtje bj pomenilo kršitev zaupnostj davčnega postopka ajj davčne
tajnostj, skladno z zakonom, kj ureja davčni postopek
f) Podatek, kj je bil pridobljen ajj sestavljen zaradi kazenskega pregona ajj v zvezj z njim, alj
postopka s prekrškj in bi njegovo razkritje škodovalo njegovj jzvedbj
g) Podatek, kj je bjl prjdobljen au sestavljen zaradj upravnega postopka, jn bj njegovo razkrjtje
škodovalo njegovj jzvedbi
h) Podatek, kj je bjl prjdobljen alj sestavljen zaradj pravdnega, nepravdnega alj drugega
sodnega postopka, jn bi njegovo razkrjtje škodovalo njegovj jzvedbj
j) Podatek jz dokumenta, kj je postopku jzdejave, jn je še predmet posvetovanja v organu,
njegovo razkrjtje pa bi povzročjlo napačno razumevanje njegove vsebine

j) Podatek o naravni oziroma kujturni vrednotj, ki v skladu z zakonom, kj ureja ohranjanje
naravne jn kulturne dedjščine, nj dosopen javnostj zaradj varovanja naravne jn kulturna
vrednote
k) Podatek jz dokumenta, kj je bil sestavljen v zvezj z notranjjm delovanjem ozjroma
dejavnostjo organov, jn bi njegovo razkrjtje povzročjlo motnje prj delovanju ozjroma dejavnostj
organa
1) Organ njma informacije
m) Ni jnformacjja javnega značaja
n) Podatek jz dokumenta je zavarovan s pravjcami jntelektualne jastnjne tretjjh oseb
o) Podatek s katerjm razpolagajo izvajalcj jayne službe jayne radiotelevizjje ali jzvajalcj jayne
sjužbe na področju izobraževalne, razjskovalne aul kulturne dejavnosti
p) Podatek, za katerega rug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam
r) Drugo (navedj)
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a) Podatek, kj je na podlagi zakona, kj ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
b) Podatek, kj je opredeljen kot poslovna skrjvnost v skladu z zakonom, kj ureja gospodarske
družbe
c) Osebnj podatek, katerega razkrjtje bj pomenilo kršitev varstva osebnjh podatkov v skladu z
zakonom, kj ureja varstvo osebnjh podatkov
d) Podatek, katerega razkrjtje bj pomenilo kršjtev zaupnostj jndjvjdualnjh podatkov o
poročevalskih enotah skladno z zakonom, kj ureje dejavnost državne statjstjke
e) Podatek, katerega razkrjtje bj pomenjlo kršjtev zaupnostj davčnega postopka alj davčne
tajnostj, skladno z zakonom, kj ureja davčnj postopek
f) Podatek, kj je bjl pridobljen alj sestavljen zaradi kazenskega pregona alj v zvezj z njjm, ali
postopka s prekrškj jn bj njegovo razkritje škodovalo njegovi jzvedbj
g) Podatek, kj je bjl prjdobljen ali sestavljen zaradj upravnega postopka, jn bj njegovo razkrjtje
škodovalo njegovj izvedbi
h) Podatek, kj je bjl prjdobljen alj sestavljen zaradj pravdnega, nepravdnega alj drugega
sodnega postopka, jn bj njegovo razkrjtje škodovalo njegovj jzvedbj
i) Podatek jz dokumenta, kj je postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu,
njegovo razkrjtje pa bj povzročjlo napačno razumevanje njegove vsebjne

j) Podatek o naravnj oziroma kulturni vrednotj, kj v skladu z zakonom, kj ureja ohranjanje
naravne jn kulturne dedjščjne, ni dosopen Javnostj zaradj varovanja naravne jn kulturne
vrednote
k) Podatek jz dokumente, kj je bjl sestavljen v zvezj z notranjjm delovanjem ozjroma
dejavnostjo organov, jn bj njegovo razkrjtje povzročjlo motnje prj delovanju ozjroma dejavnostj
organa
1) Organ njma jnformacjje
m) Nj jnformacjja javnega značaja
n) Podatek jz dokurnenta je zavarovan s pravjcamj jntelektualne lastnjne tretjih oseb (samo prj
ponovnj uporabj, šestj odstavek 6. člena ZDIJZ)
o) Podatek s katerjm razpolagajo jzvajalcj jayne službe jayne rad jotelevjzjje alj jzvajalcj jayne
službe na področju jzobraževalne, razjskova lne alj kulturne dejavnostj (samo prj ponovnj
uporabj, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)
p) Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam (samo
prj ponovnj uporabj, šestj odstavek 6. člena ZDIJZ)
r) Drugo (navedj)
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9.2. Višina sredstev, ki jih organ prldobil pri zaračunavanju cene za ponovno uporabo
IJZ (34. a Člen)
9.3. Minimalni zaraČunani znesek
9.4. Maksimalni zaračunani znesek

0,00

9.5. Povprečni zaračunani znesek materilanih straškov glede na število vseh ugodenih
zahtev (ugodenih v celoU au vsaj delno,)

0,00
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Število vloženih pritožb lnformacijskemu pooblašČencu zaper stroške postopka

2. Števiio vseh izdanih odločb lnformaciiskecia pooblašČenca v letu 2012
2.1. Število odloČb s kalerimije bilo v celou ugodeno pritožbi
2.2. Število odločb s katerimije bilo priuožbi delno ugodeno oz. je bila pritožba delno
zavrnjena
2.3. Števiio v celoti zavrnjenih pritožb (ponovno odklonjene zahteve)
2.4. števiio razlogov. zaradi katerihje bila ponovno, v celofi alí delno, odklonjena
zahteva za dostop alí ponovno uporabo IJZ
a) Podatek, kj je na podlagj zakona, kj ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
b) Podatek, kj je opredeljen kot poslovna skrjvnost v skladu z zakonom, kj ureja gospodarske
družba
c) Osebnj podatek, katerega razkritje bj pomenilo kršjtev varstva osebnjh podatkov v skladu z
zakonom, kj ureja varstvo osebnjj, podatkov
d) Podatek, katerega razkrjtje bj pomenhlo kršitev zaupnostj jndjvjdualnjh podatkov o
poročevalskjh enotah skladno z zakonom, kj ureja dejavnost državne statjstjke
e) Podatek, katerega razkritje bi pomenhlo kršjtev zaupnosti davčnega postopka ajj davčne
tajnostj, skladno z zakonom, kj ureja davčni postopek
f) Podatek, kj je bil pridobljen ali sestavljen zaradj kazenskega pregona ali v zvezj
postopka s prekrški jn bj njegovo razkritje škodovalo njegovi jzvedbi

Z

njim, ali

g) Podatek, kj je bjl pridobljen ali sestavljen zaradj upravnega postopka, jn bj njegovo razkrjtje
škodovalo njegovi jzvedbi
h) Podatek, kj je bjl prjdobljen alj sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega alj drugega
sodnega postopka, jn bj njegovo razkrjtje škodovalo njegovj jzvedbj
j) Podatek iz dokumenta, kj je postopku jzdelave, jn je še predmet posvetovanja v organu,
njegovo razkrjtje pa bi povzročjlo napačno razumevanje njegove vsebjne

j) Podatek o naravnj ozjroma kulturnj vrednotj, kj v skladu z zakonom, kj ureja ohranjanje
naravne jn kulturna dediščjne, nj dosopen javnostj zaradj varovanja naravne jn kulturna
vrednote
k) Podatek jz dokumenta, kj je bjl sestavljen v zvezj z notranjjm delovanjem ozjroma
dejavnostjo organov, jn bi njegovo razkrjtje povzročjlo motnje prj delovanju ozjroma dejavnostj
organa
1) Organ nima informacjje
m) Nj jnformacjja javnega značaja
n) Podatek jz dokumenta je zavarovan s pravjcamj jntelektualne lastnjne tretjjh oseb
o) Podatek s katerim razpolagajo jzvajalcj jayne služba jayne radiotelevjzije alj jzvajalci jayne
služba na področju jzobraževalne, razjskovalne alj kulturna dejavnostj
p) Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenjm osebam
r) Drugo (navedj) STROŠKI PRAVILNO ZARAČUNANI
-

2.5. Število zavrženU, pritožb s straní lnformacljskega pooblaščenca

O

O

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

NE
1. Alí redno vzdujete katalog informacij javnega značaja?

x
DA

NE

2. Au na spletni straní proaktivno objavljate informacije? DA

3. Navedite nekaj naČinov, kako jev letu 2012 argan dodatno doprtnesel k transparentnosti svojega delovanja (lažji dostop javnosti
do podatkov; sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev, itd.):
Neposredni prenosi sej Občinskega sveta na lokalni televiziji ATM Kranjska Gora. Obveščanje občank In občanov preko lokalnega
glasila Zgornjesavc In Kronike tedna na ATM. Obveščanje na obČlnski spletni straní.

IV. DEL- SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

1. Jayne agencije, javni skladi In druge osebe javnega prava (iavni zavodí javna
podjetja, zbornice...) nosilci javnih pooblastil ter izvajalcl javnih služb (skupaj število)
16

1) WTE Projektna družba Kranjska Gora, Koladvorska lb, 4280 Kranjska Cara

2) LTO Zaved za turizem občine Kranjska Cara, Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora

3) Osnovna tola 16decembra Mojstrana, Ul. Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana

4) Osnovna tola Josipa Vandota Kranjska Gora, Karotka 12, 4280 Kranjska Cara

5) Osnovna tola Poldeta Stražitarja Jesenice, Ul. Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice

6) Glasbena tola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice

7) Ljudska univerza Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jesenice

8) Osnovno zdravstvo Corenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

9) Javni zaved Gorenjske Iekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

10 )Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, UIica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

11) Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice
12) Gornjesavski muzei Jesenice, Prešernova 45, 4270 Jesenice
13) Občinska knjižnica Jesenice, Trg Tonete Čuferja 4,4270 Jesenice
14) Gledališče Tonete Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

15) Javni zavod gasilsko reševelna služba Jesenice, Cesta železarjev 35, 4270 Jesenice

16) Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Kranjska Gora

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

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, 02. ste se sooČali
z drugimi težavami pri izvajanju ZDIJZ, jih na kratko opišite.

VKranjski Gori, dne _30.O1.2015
ODGQVORNA OSEBA ORGANA
Vesna Okršlar univ. dipl. prav.
direktorica občinske upravo

