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Zadeva: LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ    JAVNEGA  
ZNAČAJA ZA LETO 2008

V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo- ZDIJZ- UPB2) so državni organi in organi lokalnih skupnosti 
dolžni pripraviti letno poročilo o njegovem izvajanju in ga do 31. januarja za preteklo leto 
predložiti Ministrstvu za javno upravo.

Vsebina letnega poročila je določena v 28. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 76/05 in 119/2007). 

Omenjeni 28. člen Uredbe vsebuje tudi z januarjem 2008 uveljavljeno obvezo organov, da v 
poročilu o izvajanju ZDIJZ dodajo še seznam subjektov iz svoje pristojnosti, ki so zavezani za 
posredovanje informacij javnega značaja: izvajalce javnih služb, javne zavode, javne gospodarske 
zavode, javna podjetja, nosilce javnih pooblastil. V delu obrazca-točka 8- smo, upoštevaje 
navodila Ministrstva za javno upravo naštejeli pravne subjekte z njihovim nazivom (npr.: 8.1.: 1. 
Komunalno podjetje d.o.o.; 8.2.: 1. Osnovna šola Roža; …..), katerih ustanovitelj smo, oziroma 
smo jim dali pooblastila za opravljanje javnih služb in drugih zadev v pristojnosti države 
oziroma občine. 

Upoštevaje citirano zakonodajo Vam vračamo izpolnjen priloženi obrazec, ki je pripet tudi na 
spletni strani (http://www.mju.gov.si/si/informacije_javnega_znacaja/porocilo_o_stanju/), v 
zakonitem roku, to je do 31. januarja 2010.

S spoštovanjem, 

Pripravila:
Direktorica občinske uprave
mag. Severin SOBOČAN                                                                                                 ŽUPAN OBČINE APAČE

dr. Darko ANŽELJ

VROČITI: 
-MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
DIREKTORAT ZA E-UPRAVO IN UPRAVNE PROCESE
TRŽAŠKA 21
1000 LJUBLJANA 
Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva
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POROČILO 
O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU 2009

ORGAN:
OBČINA APAČE
SEDEŽ ORGANA:
APAČE 42 B, 9253 APAČE
SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
www.obcina-apace.si
URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE IJZ:
Mag. Severin SOBOČAN, direktorica občinske uprave

1. ŠTEVILO VLOŽENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO UPORABO IJZ 53
1.1. Število zahtev za dostop do IJZ 53
1.2. Število zahtev za ponovno uporabo IJZ /

2. ŠTEVILO UGODENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO UPORABO IJZ  52
2.1. Število ugodenih zahtev za dostop do IJZ 52
2.2. Število ugodenih zahtev za ponovno uporabo IJZ /
2.3. Število delno ugodenih zahtev /
2.4. Število zaračunanih dostopov  /

3. ŠTEVILO VSEH  v celoti ZAVRNJENIH ZAHTEV  1
      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 družbe
/

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 državne statistike

/

3.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali 
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

/

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 1
3.13.ni informacija javnega značaja /
3.14.drugo /navedi/ /
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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 družbe
/

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 državne 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 povzročilo motnje pri delovanju 
oziroma dejavnosti organa

/

4.12.organ nima informacije /
4.13.ni informacija javnega značaja /
4.14.drugo /navedi/ /

5. ŠTEVILO VLOŽENIH PRITOŽB INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU     /
5.1. Število vseh izdanih odločb IP po pritožbah /
5.2. Število ugodno rešenih pritožb- odločbe IP v prid pritožnikov /
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 družbe
/

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 /
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5.3.12. drugo /navedi/ /

6. ŠTEVILO SPROŽENIH UPRAVNIH SPOROV /
6.1. Zoper dokončne odločbe /
6.2. Zoper molk organa /

7. ŠTEVILO PREJETIH SODNIH ODLOČB, S KATERIMI JE BILO UGODENO TOŽBI
PROSILCA

/

7.1. Seznam sodnih odločb in navedba razlogov za  ugodno odločitev sodišča /

8. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA                   
8.1. Izvajalci javnih služb- število skupaj

1. Letnik Saubermacher /
2. Pogrebništvo, urejanje okolja, Lidija Vrbnjak /
3. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. /

/
/

8.2. Javni zavodi- število skupaj
1. Osnovna šola in vrtec Apače /
2. Ljudska univerza Gornja Radgona /
3. Glasbena šola Gornja Radgona /
4. Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja /
5. Zdravstveni dom Gornja Radgona /
6. Pomurske lekarne /

/
8.3. Javni gospodarski zavodi-število skupaj

/
8.4. Javna podjetja- število skupaj
1.

CEROP Puconci, d.o.o.
/

2.
JP Prlekija d.o.o.

/

/
8.5. Nosilci javnih pooblastil-število skupaj

/

V …Apačah …………, dne…………14.1. 2010……                  
                    
                                                                                                                          ODGOVORNA 
                                                                                                             URADNA OSEBA ORGANA

                                                                                   Dr. Darko ANŽELJ, župan


