1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Občina Cerkno
Naslov: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Kontakt: Tel: 05 37 34 640
Fax: 05 37 34 649
Elektronski naslov: obcina@cerkno.si
Spletna stran: www.cerkno.si
Odgovorna uradna oseba: Jurij Kavčič, župan
Datum prve objave kataloga: 18.05.2005
Datum zadnje spremembe: 11.9.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Občina Cerkno
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na Občini Cerkno

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje občinske uprave Občine Cerkno je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno (Uradni list RS, št. 44/00 in 84/11).
Drugi člen odloka se glasi:
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, občinske odloke in druge splošne
in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje
pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh
področjih ter opravlja druga razvojna, strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana,
nadzorni odbor, odbore občinskega sveta in komisije.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Urad župana
 opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana,
nadzornega odbora, občinskega sveta in njegovih organov,
 skrbi za vodenje evidence prejete in oddane pošte ter arhiviranje,
 skrbi za pripravo sej občinskega sveta in njegovih organov,
 skrbi za strokovne, organizacijske, kadrovske in druge zadeve pomembne za delo občinske
uprave,
 opravlja druge naloge, ki po svoji nalogi sodijo v pristojnost splošnih in upravnih zadev.
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom
 pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti,
 skrbi za celosten in usklajen razvoj podeželja,
 opravlja upravne in druge strokovne naloge s področja kmetijstva,
 pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
 skrbi za organizacijo zimske službe, vzdrževanja občinskih cest, odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih voda.
Služba za urejanje prostora in varstvo okolja
 pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo
prostorskih izvedbenih aktov,
 vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,



vodi druge upravne naloge varstva okolja.

Služba za družbene dejavnosti
 pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na
področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
 vodi postopke podeljevanja koncesij,
 opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
Finančno računovodska služba
 pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,
 pripravlja finančna poročila, rebalanse in zaključni račun proračuna,
 opravlja finančno-računovodska in druga strokovna opravila,
 pripravlja premoženjsko bilanco občine,
 opravlja druge naloge s tega področja.

2.2 Organigram organa
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2.3 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) je
župan Občine Cerkno za osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine
Cerkno, določil mag. Martina Raspeta, direktorja občinske uprave. Za posredovanje informacij
javnega značaja je pristojen tudi župan Jurij Kavčič.
Ime in priimek: mag. Martin Raspet
Funkcija: direktor občinske uprave
Naslov: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Telefonska številka: 05 37 34 642
Ime in priimek: Jurij Kavčič
Funkcija: župan
Naslov: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Telefonska številka: 05 37 34 644

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa
Državni predpisi
Register predpisov Republike Slovenije
Predpisi lokalne skupnosti
Statut Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15)
Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)
Občinski predpisi
Neuradna prečiščena besedila občinskih predpisov

2.5 Seznam predlogov predpisov
Naziv: Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani oz. so na vpogled na Občini Cerkno.

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

/
2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov
Naslov: Seznam upravnih postopkov Občine Cerkno

2.8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
3. Področje (šifrant):
Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest.
5. Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javni uslužbenec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 13.7.2002
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si

Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ vodi uprava lokalne skupnosti
evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.
5. Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javni uslužbenec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 13.7.2002
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Kadrovska evidenca
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Kadrovska evidenca
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 51. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ lahko uprave lokalnih skupnosti
vodijo kadrovsko evidenco za svoje potrebe. V kadrovski evidenci se vodijo vsi ali nekateri od
navedenih podatkov:
1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO;
2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za nedoločen čas; datum
sklenitve delovnega razmerja);
3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma
položajih v organih;
4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu;
5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah
izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi
podatki o strokovni usposobljenosti;
6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev;
7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi;
8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v
interesu delodajalca;
9. podatki o letnih ocenah;
10. podatki o priznanjih in nagradah;
11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti;
12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti;
13. podatki o prenehanju delovnega razmerja;
14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec;
15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov;
16. podatki, potrebni za obračun plače, in
17. drugi podatki v skladu z zakonom.
5. Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javni uslužbenec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno

8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 13.7.2002
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o upravnem postopku
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o upravnem postopku
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 179. členu Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ uprava lokalne
skupnosti vodi evidenco o upravnem postopku.
5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca dokumentarnega gradiva
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca dokumentarnega gradiva
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 124. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco dokumentarnega gradiva.
5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777, Uredba o
upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca dokumentov
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca dokumentov
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 147. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco dokumentov.
5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777, Uredba o
upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o sejnem gradivu
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o sejnem gradivu
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 158. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco o sejnem gradivu.
5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777, Uredba o
upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca sklepov
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca sklepov
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 161. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco sklepov.
5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777, Uredba o
upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o občinskih cestah in objektih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 103. členu Zakona o cestah /ZCes-1/ mora upravljavec občinske ceste voditi
evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
5. Pravne podlage: Zakon o cestah /ZCes-1/ SOP 2010-01-5732
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): prometna infrastruktura, cestno omrežje, varnost v
cestnem prometu
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2011
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Kataster gospodarske infrastrukture
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Kataster gospodarske infrastrukture

3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 35. členu Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ uprava lokalne skupnosti vodi
kataster gospodarske infrastrukture.
5. Pravne podlage: Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ SOP 2010-01-4216
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): urejanje prostora, nepremičnine
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 19.10.2010
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca oddanih javnih naročil
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca oddanih javnih naročil
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 21. členu Zakona o javnem naročanju /ZJN-3/ uprava lokalne skupnosti vodi
evidenco oddanih javnih naročil.
5. Pravne podlage: Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ SOP 2015-01-3570
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javno naročilo, javno naročilo za storitve
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2016
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o zaposlenih delavcih
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 13. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o zaposlenih delavcih.
5. Pravne podlage: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ SOP 2006-011768
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delodajalec, delojemalec, socialna varnost, zbiranje
podatkov
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki

se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.4.2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o stroških dela
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o stroških dela
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 16. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o stroških dela.
5. Pravne podlage: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ SOP 2006-011768
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delodajalec, delojemalec, socialna varnost, zbiranje
podatkov
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.4.2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si
Ime evidence: Evidenca o izrabi delovnega časa
1. Naziv institucije: Občina Cerkno
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o izrabi delovnega časa
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Po 18. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o izrabi delovnega časa.
5. Pravne podlage: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ SOP 2006-011768
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delodajalec, delojemalec, socialna varnost, zbiranje
podatkov
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Cerkno
8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki
se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev

11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.4.2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Martin Raspet, e-pošta: obcina@cerkno.si

2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
/

2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam
posameznih dokumentov
Druge informacije javnega značaja
Opombe: Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti občinske uprave,
občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Cerkno v naslednjih dinamičnih
sklopih vsebin:
- Predstavitev
- Vizitka
- Župan
- Krajevne skupnosti
- Občinski svet
- Nadzorni odbor
- Občinska uprava
- Občinski akti
- Katalog informacij javnega značaja
- Projekti
- Cerkljanske novice
Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja:
Za posredovanja informacij javnega značaja veljajo naslednje cene materialnih stroškov (brez DDV):
1.
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata večjega formata 2,50 eura,
7.
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.
elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10.
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11.
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12.
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi
računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve
računa.
Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 20 eurov (z
vključenim DDV), Občina Cerkno ne zaračunava. V primeru, da bodo materialni stroški posredovanja
informacij javnega značaja presegli 80 eurov (z vključenim DDV), se lahko od prosilca zahteva
vnaprejšnji polog.

Letno poročilo o dostopu do informacij javnega značaja: letna poročilo se nahajajo na spletni
strani Občine Cerkno

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa: 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 ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe
na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, 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.
Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo
informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:
obcina@cerkno.si
Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Občinska uprava – urad župana
Bevkova ulica 9, Cerkno, 1. nadstropje soba 3,
v času uradnih ur:
Ponedeljek:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
Sreda:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00
Petek:
od 8.00 do 12.00
Povezave:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
- novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v
organizaciji občine)

