Spoštovani,
pred Vami je Katalog informacij javnega značaja Občine Apače
V občini Apače smo uredili Katalog informacij javnega značaja Občine v skladu z Zakonom o
dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja. Omenjeni katalog Vam omogoča hiter in brezplačen dostop ter pregled
informacij javnega značaja Občine Apače.
S spoštovanjem,
Franc Piţmoht, ţupan

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Občina Apače
Apače 42 b
9253 Apače
Telefon: 02 569 85 50
Fax: 02 569 85 51
Davčna številka: SI 91194652
Matična številka: 2215632

Številka računa: 01395-0100019544

1.1.

Podatki o katalogu

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Apače, zakonodaji, ki ureja
področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu
in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in
drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o
načinu dostopa do njih.
Naziv organa: Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače
Odgovorna uradna oseba za informacije javnega značaja: Franc Piţmoht, ţupan in mag. Severin
SOBOČAN, direktorica občinske uprave
Datum prve objave kataloga: 3. 12. 2007
Datum zadnje spremembe: 1. 6. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.obcina-apace.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika
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1.2.

Naloge občinske uprave in organizacija občinske uprave

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na
področju:
- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
- druţbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanje prostora,
- gospodarskih javnih sluţb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoţenjem občine.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Ţupan
Franc Piţmoht
tel. (02) 569 85 59
E-mail: franc.pizmoht@obcina-apace.si
Uprava
Direktorica:
mag. Severin Sobočan
Tel: (02) 569 85 53
E-mail: severin.sobocan@obcina-apace.si
Višja svetovalka za druţbene dejavnosti:
Janja Pintarič
Tel: (02) 569 85 52
E-mail: janja.pintaric@obcina-apace.si
Višja svetovalka za premoţenjske zadeve
Melita Vučković
Tel.: (02)569-85-54
E-mail: melita.vuckovic@obcina-apace.si
Višja svetovalka za gospodarstvo:
Mateja Fišinger
Tel.: (02) 569 85 56
E-mail: mateja.fisinger@obcina-apace.si
Višji referent za prostorsko planiranje
Joţica Kovač Štefur
Tel. : (02) 569- 85-58
E- mail: jozica.stefur@obcina-apace.si
Računovodja:
Roman Kaučič
Tel: (02) 569 85 57
E-mail: roman.kaucic@obcina-apace.si
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Poslovni sekretar:
Helena Kraupner
tel: (02) 569 85 50
E-mail: helena.kraupner@obcina-apace.si
Sodelavec za investicije:
Bojan Sobočan
tel: 02/569 85 55
E-mail: bojan.sobocan@obcina-apace.si
1.2.1. Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delavno področje organa, povezana z
drţavnim registrom predpisov na spletu.
- uradne objave Občine Apače
- Uradni list RS
1.2.2. Povezave na predpise, ki se nanašajo na delavno področje organa
- uradne objave Občine Apače
- Uradni list RS
1.2.3. Strategije, programi in načrti na področju delovnega drţavnega organa, javnega prava,
nosilcih javnih pooblastil, izvajalca javnih sluţb.
- JP Prlekija
- CERO Puconci
1.3. Postopek za dostop do informacij javnega značaja
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z
odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritoţbe, postopek pa
se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
zaračuna materialne stroške posredovanja le teh informacij javnega značaja. Prosilci lahko do
informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani Občine Apače, fizični dostop pa je mogoč
v prostorih Občine v času URADNIH UR.
Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo z neformalno
zahtevo (do novele ZDIJZ je to bila ustna vloga) ali pisno zahtevo (do novele ZDIJZ je to bila pisna
vloga). Poudariti moramo, da ima pravico do pravnega varstva (pritoţba, upravni spor) le tisti
prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Elektronska pošta se šteje za formalno
zahtevo, razen v primeru, ko vsebuje zahteva elektronski podpis v skladu s predpisi, ki urejajo
elektronsko poslovanje in podpis.
Prosilec ima pravico pridobiti informacijo javnega značaja ali ponovno uporabo tako, da jo pridobi
na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.
Uradna oseba, ki je pristojna za posredovanje zahtevane informacije, je dolţna na zahtevo
odgovoriti v roku največ 20-ih delovnih dni od dneva popolne vloge.
Neformalna zahteva
Pomeni, da vam je uradna oseba dolţna omogočiti dostop do informacije javnega značaja ali
ponovno uporabo z neformalno vlogo, razen v primeru, da gre za izjeme iz 6. člena ZDIJZ. V
primeru, ko uradna oseba Agencije RS za okolje ugodi vaši zahtevi, omogoči seznanitev z vsebino
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zahtevane informacije bodisi, da vam jo da na vpogled, bodisi, da zagotovi njen prepis, fotokopijo
ali elektronski zapis, če informacija v tej obliki dostopna. Ko zahtevate, da se vam da določena
informacija na vpogled, vam je uradna oseba dolţna to omogočiti in sicer tako, da z vami dogovori
sestanek. Predmet tega dogovora je določitev kraja, časa poteka sestanka in opozorilo na
morebitne materialne stroške.

Pisna zahteva
Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne
osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega
zastopnika ali pooblaščenca
V zahtevi morate opredeliti:



informacijo, s katero se ţelite seznaniti in
način seznanitve (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Ni vam potrebno pravno utemeljevati zahteve ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do
informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do
informacije javnega značaja po ZDIJZ, moramo to obravnavati.
Pritoţbeni organ:
Z uveljavitvijo ZInfP so prenehale veljati določbe ZDIJZ, ki so se nanašale na pooblaščenca za
dostop do informacij javnega značaja (od 28 do 30. člena). Na podlagi ZInfP se pritoţbeni organ
imenuje INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC. Postopek pred informacijskih pooblaščencem pa
ureja navedeni zakon v poglavju 4.
Stroški posredovanja informacij
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
Povezave:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
1.4.

Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Iz 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-

UPB2), 51/2006) izhaja, da vsak organ določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja.
1.5.

Podatki o Občini Apače

Naslov:
Občina Apače
Apače 42/b
9253 Apače
Kontakt:
Tel: (02) 569 85 50
Fax: (02) 569 85 51
E-mail: info@obcina-apace.si
Zgodovina:
Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Gornja Radgona
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Naselja v občini:
Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica,
Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče,
Ţepovci, Ţiberci
1.6. Zakonodaja s področja lokalne samouprave zakonov ter predpisi evropske unije s
področja delovanja lokalnih skupnosti
Povezave zakonodaja s področja lokalne samouprave:
Predpisi, ki se nanašajo na delovno področje organa (uradne objave)
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o financiranju občin
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
Zakon o javnih usluţbencih
Zakon o splošnem upravnem postopku
Povezave predpisi evropske unije:
Evropski parlament
Evropska komisija
Svet Evrope
Druge povezave:
Katalog pristojnosti občin
Uradni list RS
Register predpisov RS
Sluţba vlade RS za zakonodajo
Zbirke zakonodajnega postopka DZ
Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja
1.7.

Strateški in programski dokumenti

2008 Razvojni program turizma
2011 OPPN (Seje OS)

1.8.

Seznam upravnih postopkov

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
Razvid upravnih postopkov v občinah:
1) drţavna ureditev Republike Slovenije
2) Upravno pravo
3) Civilno pravo
4) Gospodarsko pravna ureditev
5) Javna finance
6) Gospodarske dejavnosti
7) Negospodarske dejavnosti
8) Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo
1.9.

Druge informatizirane evidence
1. Evidenca občinskih funkcionarjev, članov komisij in odborov
2. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu (evidenčni list zaposlenih)
3. Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. Evidenca o pripadnikih civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje v občini
5. Evidenca dokumentarnega gradiva
6. Evidenca najemnikov občinskih stanovanj
7. Evidenca upravičencev do subvencionirane neprofitne najemnine
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8. Evidenca najemnikov grobnih mest na pokopališču v Apačah
9. Evidenca gospodinjstev
10. Glavna pisarna
11. Evidenca zaposlenih
1.10.

Druge informacije javnega značaja

Druge informacije s področja dela Občine Apače lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah
sporočila za javnost, gradiva OS, sklepi OS, sporočila delovnih teles, razpisi, projekti, koledar
prireditev, aktualni dogodki in drugih.

1.11.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

- zapis s seje občinskega sveta
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- zaposleni, kadrovska zasedba
- proračun
- vrtec
- namestitve/nočitve
- vodenje postopkov
- št. prebivalcev v občini
- organi občine
- infrastruktura
- investicije
- javno podjetje
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