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Namen: Seznanitev občinskega sveta z vsebino Poročila o izvajanju ZDIJZ v letu 2016  
 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – UPB2 (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)  
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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 2016 je bilo vloženih 7 zahtev po dostopu do informacij javnega značaja, v letu 2015 je 
bilo teh zahtev 14. Vse, v letu 2016 prejete zahteve, so bile tudi rešene na I. stopnji v 
poročevalskem obdobju.  
 
V celoti je bilo ugodeno štirim zahtevam (gl. preglednico spodaj - zap. št. 1, 3, 4 in 7), eni 
zahtevi je bilo delno ugodeno (zahteva pod zap. št. 5), ena zahteva je bila z odločbo v celoti 
zavrnjena (zahteva pod zap. št.  6), zahteva pod zap. št. 2 pa je bila odstopljena javnemu 
komunalnemu podjetju. Razloga za delno zavrnjeno in v celoti zavrnjeno zahtevo sta 
identična; organ z zahtevano informacijo ne razpolaga. 
 
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 3.3.2016 10.3.2016 Dokument pristojnega ministrstva o potrditvi in skladnosti 
elaborata glede cen komunalnih storitev;  

2 7.3.2016 10.3.2016 Analize in poročila ter meritev vseh parametrov vode (fizikalno 
kemijske analize in mikrobiološke preiskave), ki so bile narejene s 
strani JKP Prodnik/NLZOH za dobo treh let nazaj za vodooskrbni 
sistem Domžale/Trzin in dodatno izdelane meritve, ki v poročilu o 
pitni vodi za omenjeno dobo niso zajete;   

3 6.4.2016 
26.5.2016 

08.04.2015 
30.5.2016 

Izplačane denarne socialne pomoči v letih 2014 in 2015 ter v 
obdobju 2008 - 2015; 

4 14.9.2016 10.10.2016 Izvajanje oglaševanja na območju Občine Trzin (pogodbe, druge 
listine, upravne odločbe za izvajanje dejavnosti oglaševanja; denarne 
oz. nedenarne terjatve, uvedba kakršnihkoli postopkov zaradi 
izterjave morebitnega dolga – katerih, kdaj, za kakšen znesek in 
kakšno je stanje teh postopkov); 

5 21.10.2016 21.10.2016 
8.11.2016 

Izvajanje oglaševanja na območju Občine Trzin (poslani opomini za 
poravnavo zapadlih finančnih obveznosti in dokazila o odpovedi 
pogodbe);  

6 2.12.2016 5.12.2016 Izvajanje oglaševanja na območju Občine Trzin (dokazila o odpovedi 
pogodbe); 

7 2.12.2016 19.12.2016 Neprofitna stanovanja (pristojni upravni organ za oddajo stanovanj, 
upravniki, število stanovanj, njihova zasedenost, lokacije). 

 
 
Gradivu prilagamo izpolnjeni obrazec Letnega poročila po ZDIJZ za 2016, ki bo služilo kot 
podlaga za elektronsko posredovanje letnega poročila na MJU preko odprtokodne aplikacije 
1KA (EnKlikAnketa).  
 
 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom  o izvajanju določb ZDIJZ 
v letu 2016  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, 19/15 – odl. US in 102/15) na 
18. redni seji 22. februarja 2017  sprejel naslednji 

 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2016 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: 18-8/2017        ŽUPAN: 
Datum:   22. 2. 2017                Peter LOŽAR, l.r. 


