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2015 
 
 
 
Namen: Seznanitev občinskega sveta z vsebino Poročila o izvajanju ZDIJZ v letu 2015  
 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – UPB2 (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US)  
 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in 

druge zadeve 
 
Obrazložitev:  
 
V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so državni organi in 
organi lokalnih skupnosti dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju ZDIJZ in ga do 31. 
januarja za preteklo leto predložiti resornemu ministrstvu.  
 
Vsebina letnega poročila je določena v 28. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja.  
 
 
Informacije javnega značaja so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
prosto dostopne vsakomur. Dostop do informacij javnega značaja je mogoče zavrniti le 
izjemoma, v primeru taksativno določenih zakonskih razlogov.  
 
Naj zapišemo še definicijo informacije javnega značaja, kot jo opredeljuje prvi odstavek 4. 
člena ZDIJZ. Gre za informacijo, “ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki 
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v 
nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, 
ali pridobil od drugih oseb”. V postopku po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja 



organ posreduje obstoječe dokumente. Postopek ni namenjen ustvarjanju novih 
dokumentov, analiz in pripravi odgovorov na vsebinska vprašanja.    
 
V letu 2015 je bilo vloženih 14 zahtev po dostopu do informacij javnega značaja, v letu 2014 
je bilo teh zahtev 11. Vseh rešenih zahtev na I. stopnji je bilo v poročevalskem obdobju 14, 
od teh je bilo v celoti ugodenih zahtev 9, delno ugodene oz. delno zavrnjene so bile tri 
zahteve (zap. št. 11, 13 in 14 v spodnji preglednici), v celoti zavrnjena je bila zahteva pod zap. 
št. 7, zahtevek pod zap. št. 3 pa smo odstopili v reševanje Osnovni šoli Trzin. Razloga za delno 
ugodene oz. delno zavrnjene in v celoti zavrnjene zahteve sta bila dva, organ z zahtevano 
informacijo ne razpolaga ali pa je šlo za varovane osebne podatke.   
 
Vsebinsko so se zahteve nanašale na posredovanje konkretnih informacij s področja izvirnih 
pristojnosti delovanja lokalne skupnosti, in sicer: 
 
Zap.št. Datum 

prejema 
zahtevka: 

Datum 
izhodne 
pošte: 

Vsebina zahtevka: 

1 26.01.2015 27.01.2015 Podatki o pobudi za spremembo namembnosti zemljišč; 

2 07.03.2015 10.03.2015 Materialni in potni stroški župana v letu 2014;   

3 31.03.2015 08.04.2015 Podatki o številu otrok prve starostne skupine, ki bodo izpolnjevali 
pogoje za vpis v vrtec na dan 1.6.2015; 

4 20.04.2015 22.04.2015 Ponudba najugodnejšega ponudnika za dobavo pisarniškega 
materiala; 

5 11.05.2015 12.05.2015 Podatki o sestavi občinske uprave, ali je služba za urejanje prostora 
samostojni oddelek ali v drugi obliki ter kakšni; seznam vseh 
zaposlenih na oddelkih, pristojnih za prostor, gradnjo z navedbo 
izobrazbe; 

6  12.05.2015 15.05.2015 Podatki o odhodkih za izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje zaposlenih, celotni letni odhodki na Kto 4029 v 
obdobju 2004 – 2013; 

7  14.05.2015 15.05.2015 Seznam trenutne in predvidene opremljenosti nepremičnin s 
kanalizacijskim omrežjem po točnih naslovih; 

8 01.06.2015 17.06.2015 Vpogled v spis za zadevo posek smrek na Prešernovi ulici v Trzinu, 
posredovanje uradnega zaznamka o vpogledu v dokumentacijo in 
izročitvi kopij dveh dokumentov; 

9 26.08.2015 14.09.2015 Podatki o nepremičninah – stanovanjih v lasti Občine Trzin – 
vprašalnik (število stanovanj na dan 31.12.2014, povprečna višina 
najemnine, kvadratura, povprečno število uporabnikov, način 
pridobitve neprofitnih stanovanj, povprečni strošek za lastnika na 
m², višina prihodkov iz naslova najemnin, subsidiarni stroški,  vrsta in 
skupni strošek investicijskega vzdrževanja stanovanj v letu 2014, 
opremljenost stanovanj, zadnji razpis za dodelitev neprofitnega 
stanovanja, problematika najemnikov in postopki ravnanja z 
neprofitnimi stanovanji); 

10 11.09.2015 21.09.2015 Podatki o višini dodeljenih sredstev za enkratno denarno socialno 
pomoč po letih od 2008 do 2013 in vprašanje, ali smo v tem obdobju 
uporabili institut omejitve in prepovedi razpolaganja z nepremičnino 
upravičenca ter morebiti priglasili zahtevke za vračilo oz. poplačilo 
na zapuščine; 

11 25.08.2015; 
evidentirano 

23.09.2015 

01.10.2015 Dostop do zadev in dokumentov v zvezi z medobčinskim kohezijskim 
projektom »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik« za 
projekt št. 2 »Oskrba s pitno vodo v občinah Domžale, Mengeš, 
Moravče in Trzin« in za podprojekt »Zagotovitev oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Mengeš iz črpališč in vrtin na mengeškem polju«;   



 12 03.11.2015 03.11.2015 Poizvedba glede prejetja kakršnegakoli medija (spletne strani, 
elektronske pošte, časopisi, revije, katalogi, promocijski material 
itd.), ki vsebuje naslov »Kakšen je potencial vaše občine« oz. ali smo 
s strani določenih gospodarskih družb prejeli kakršnokoli pošto, ki bi 
vsebovala promocijski material s prej navedenim naslovom v 
narekovaju;    

13 27.11.2015 30.11.2015 Kopija zapisnika sestanka Občine Trzin iz leta 2008, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin in status (namenska in 
dejanska raba) zemlj. določene parc. št. v k.o. Trzin, katerega 
solastnik je vlagatelj zahtevka;  

14 7. 12. 2015 8. in 10. 12. 
2015 

Posredovanje kupoprodajnih pogodb za nepremičnine, ki jih je 
Občina Trzin v obdobju 1. 1. 2010 – 7. 12. 2015 sklenila kot 
prodajalec s fizičnimi in pravnimi osebami 

 
 
Gradivu prilagamo izpolnjeni obrazec Letnega poročila po ZDIJZ za 2015, ki smo ga 
resornemu ministrstvu dne 12. 1. 2016 posredovali preko odprtokodne aplikacije 1KA 
(EnKlikAnketa).  
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom  o izvajanju določb ZDIJZ 
v letu 2015  ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – UPB2 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US) na 11. redni 
seji 10. februarja 2016  sprejel naslednji 

 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2015 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da 
je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 11-8/2016        ŽUPAN: 
Datum:   10. 2. 2016                Peter LOŽAR, l.r. 


