
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010 

ORGAN: IOBCINA TRNOVSKA VAS 

SEDEt ORGANA: ITrnOVSka vas 42, 2254 TRNOVSKA VAS 

SPLETNI NASLOV KATALOGA http://ls .lex. 
INFORMACIJ JAVNEGA locahs _ lnfQ/KalalQ9lnforma~iINsebinaOokum~n1i'!_a~l:!x?S~tionl0-73af 
ZNACAJA: ec 1 Q-§:af9-4a54 -!2:96Q-363ccdb 1935e&osebna= 1 

URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE I Klavdija Amuga INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA: 

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

PONOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ 

1. Stevilo vseh vloženih zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ O O 

, . , . $revilo zahtev Z8 dostop in ponovno uporabo, ki 50 bile vlolene v 
O O predpreteldem letu (2009) in re' .ne v preteklem I.tu (2010) (preneune zadeve) 

1.2. $tevilo zahtev za dostop in ponovno uporabo, ki so bUe vlofene in reiene v 
O O preteklem letu (tekole zadeve) 

PONOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ 

12. Stavilo zahtev, ki so l e IJ postopku relevanja O O 

P~'NOVNA 

DOSTOP DO UPORABA 
IJZ IJZ 

13. Stevilo zavrtenih zahtev O O 

PClNOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ 

I •. ~tevllo odstopljenih zahtev pristojnemu organu O O 

PONOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ 

I ~ ' ~tev ilo vseh V CELOTI UGOOENIH zahtev za dostop in ponovno uporabo IJZ v 
preteklem letu 

O O 

PONOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ 

6. ~tevilo vseh (delno in v celoti) ZAVRNJENIH zahtev za dostop in ponovno 
O O 

uporabo IJZ v preteklem letu 

6.1. $tevilo vseh DELNO ZAVRNJENIH nhtev n dostop in ponovno uporabo IJZ v O O 
preteklem letu 

$tevllo r.z/ogov, z.radl bterih je bila zahteva delno zavrnjena O O 

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

Skuoa" 

O 

O 

O 

SkuDai 

O 

Skupaj 

O 

Skupal 

O 

Skupal 

O 

SkuD. i 

O 

O 

O 

O 



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



1~~I~d~~ i podatek, katerega razkrilje bi pomenilo kr!itev varstva osebnih podatkov v 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov O O O 

Id) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr!itev zaupnosti individualnih podatkov o 
O O O poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike 

I~j:~s~~~' .~~terega razkritje bi pomenilo krMev zaupnosti davčnega postopka ali davtne 
. , 1 , ki ureja davtni postopek O O O 

i~todatek ' ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim. 
postopka s prekr!ki in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi O O O 

Ig) DM",t .. !. ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo 
' I njegovi izvedbi O O O 

Ih) Podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega 
O O O in bi njegovo razkrilje !kodovalo njegovi izvedbi 

I~:oo::~ek iz dokumenta, ki je postopku izdelave, in je se predmet posvetovanja v organu, 
' razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine O O O 

j) Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti , ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje 
in kultume dedi!čine . ni dosopen javnosti zaradi varovanja naravne in kulturne O O O 

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

1) Organ nima informacije O O O 

m) Ni informacija javnega značaja O O O 

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

lO) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
h.ivne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kultume dejavnosti (samo pri 
rponovni uporabi . sesti odstavek 6, člena ZOIJZ) 

O O 

Ip) Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam 
hsamo pri ponovni uporabi. !esU odstavek 6. člena ZOIJZ) O O 

Ir) Drugo (navedi) O O O 

6.2. ~tevilo vseh V CELOTI ZA VRNJENIH uhtev u dostop in ponovno uporabo IJZ 
O O O 

v preteklem 'etu 

~tevllo razlogov, z.radl bterih je bli. uhtev. v celoti uvmjen. O O O 

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

lb) Podatek, ~'~~u~:edeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja O O O 

Ic) podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr!itev varstva osebnih podatkov v 
I~kl~d~ 'z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

O O O 

Id) Podatek, katerega razkritje bi pomenilo krtitev zaupnosti individualnih podatkov o 
I enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike 

O O O 

1~~j~ti~';k'I~~:rega razkrilje bi pomenilo kr!itev zaupnosti davtnega postopka ali davčne 
.. z zakonom, ki ureja davtni postopek 

O O O 

It) Podatek , ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, 
1~li postopka s prekr!ki in bi njegovo razkritje !kodovalo njegovi izvedbi 

O O O 

Ig) , ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo 
1~~~kriij;'!kodOvalo njegovi izvedbi 

O O O 



. ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega. nepravdnega ali drugega 
, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi 

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

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

k) Podatek iz dokumenta. ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
organov. in bi njegovo razkritje povzroči lo motnje pri delovanju oziroma 

organa 

zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb 
odstavek 6. člena ZDIJZ) 

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri 

uporabi , šesti odstavek 6. člena ZDIJZ) 

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

Stevilo zaračunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ v pretek~m letu 

7.1. Obseg zaračunan;h materialnih stronov za dostop do IJZ (34. člen ZDIJZ) 

Vi j ina sredstev, ki jih organ pridobil pri zaračunavanju cene za ponovno 
I ul,or;.bo IJZ (34 . • ~/.n) 

Minimalni zaračunani znesek 

Maksimalni zaračunani znesek 

II. DEL - VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA 

1. StevIlo vseh viol en ih pritolb Informacijskem u pooblaičencu v preteklem letu 

1.1. Ste vilo v/olenih pritožb Informacijskemu pooblajtencu zoper odločbo, s katero 
'e bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma sklep o zavrfenju 

1.2. Stevilo vloženih pritožb v primerih, ko ni bila izdana odločba oziroma sklep o 
zavrfenju 

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

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

• IJZ ni bila posredovana na zahtevan natin (21. t len ZDIJZ) 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

"UNOVNA 
DOSTOP DO UPORABA 

IJZ IJZ Skupaj 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 



12. Stevilo vseh Izdanih odločb Informacijskega paoblalčenca y preteklem letu 

12.1. $tevilo ugodno rdenih pritofb 

12.2. Stevilo delno ugodenih pritoib 

!2.3. Slevilo zBvmjenih pritoib (ponovno odklonjene zahteve Zli dostop in ponovno 
-, IJZ) 

I Sle vilo razlogov, ,.rlldi katerih je bilo ponovno od/donjena zahtev" Zli dostop al; 
uporabo IJZ 

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

b) Pod~te~ , ki je opredeljen kol poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja 
družbe 

~~I~:t i podatek, katerega razkritje bi pomenilo kr~itev varstva osebnih podatkov v 
J z ki ureja varstvo osebnih podatkov 

~~Podatek . katerega razkritje bi pomenilo krMe ... zaupnosti individualnih podatkov o 
enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike 

~_). P~~te.k: _katerega razkritje bi pomenilo krMev zaupnosti davčnega postopka ali davčne 
tajnosti, : z zakonom, ki ureja davčni postopek 

If)"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) ~~at~~, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo 
razkrilje njegovi izvedbi 

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

il Podatek iz dokumenta, ki je postopku izdelave. in je ~ predmet posvetovanja v organu, 
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine 

lj) _Podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti. ki v skladu z zakonom. ki ureja ohranjanje 
Inaravne in kulturne dediščine , ni dosopen javnosti zaradi varovanja naravne in kulturne 

'V' 

I~)_ ~odatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
organov, in bi njegovo razkritje povzrOČilo motnje pri delovanju oziroma 

organa 

II) Organ nima informacije 

Im) Ni informacija javnega značaja 

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

I~) Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci 
Ijavne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri 
lponovni uporabi , ~slj odstavek 6. člena ZDIJZl 

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

Ir) Drugo (navedi) 

3. Število sproženih upravnih sporov v preteklem letu 

3.1. $tevJlo sprofenih upravnih sporov S STRANI ZA VEZANIH ORGANOV zoper 
dokončno odločbo Informacijskega pooblalčenca 

DOSTOP DO IIpnR4R4 

IJZ IJZ Sku.al 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O 

O O 

O O 

O O O 

O I O I 



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

11 . Ali redno vzdržujete katalog informacij j avnega značaja? 

12. Ali na spletni strani proaktivno objavljate info rmacije? 

IV. DEL- SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA 

1. Javne agencije, javni sklad i in druge osebe Javnega prava Uavni zavodi, javna 
I Dod 'efa, zbo rnice ... ) nosilc i javnih pooblastil ter Izv~j~lci javnih služb (sku Dai 
1) AlMAJA d.o.o., Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič , Jurovska cesta 23 iz 
Lenarta v Slovenskih goricah 
2) Tomaž Schaubach dr.med .. Trnovska vas 42 a, 2254 Trnovska vas (zdravstvena 
dejavnost) 

3) NO DOL d.o.o ., Trnovska vas 42 a, 2254 Trnovska vas (zobozdravstvena dejavnost) 

4) Ganza 2:ele Martina, Gomilškova ul. 2. 2250 PTUJ (opravljanje zasebne zdravstvene 
nege in patronaže na domu) 

5) JVIZ 0$ DESTRNIK - TRNOVSKA VAS, Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik 

6) Cisto mesto Ptuj d.d ., Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj 

7) Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10, 2250 ptuj 

V. DEL - PRIMERI SUMA ZLORAB PRAVICE I PREKOMERNIH ZAHTEV 

1. V primeru, da ste v zadnjem letu pri obravnavanju zahtev za dostop informacij javnega značaja zaznali 
primere sumov zlorab pravice oz. prekomernih zahtev s strani prosilcev , jih prosim na kratko opišite . 

V Trnovski vasi. dne 10.1.2011 

ODGOVORNA OS BA ORGANA 
Lupan Trnovska v 
Alojz Benko 1 Lo 

DA 

DA 

DA 

DA 

NE 

NE 


