
JAVNI  HOLDING Ljubljana, d.o.o. 

Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana 
 

 
Številka: 1/2007 
Datum: 3.1.2007 
 
 
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
Tržaška cesta 21 
 
1000 Ljubljana 
 
 
ZADEVA: Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2006 
 
 
Spoštovani, 
 
v skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in 28. 
členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja vam pošiljamo 
letno poročilo o izvajanju navedenega zakona, kot sledi: 
 
 

1. Naziv in sedež organa: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 
1000 Ljubljana. 

 
2. Oznaka leta, na katero se poročilo nanaša: 2006. 

 
3. Število vloženih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja: 3. 
 

4. Število ugodenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 
značaja vključno z navedbo morebitne zaračunljivosti in pogojev (cena in drugi 
pogoji): 3. 

 
5. Število zavrnjenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja z navedbo razlogov za vsako zavrnitev: 0. 
 

6. Število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom odločitve ter navedbo 
razlogov za sprejeto odločitev v primeru ponovne odklonitve razkritja informacije: 0. 

 
7. Število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka 

organa: 0. 
 

8. Število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca v 
upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča: 0. 

 
Lep pozdrav, 
 
         

D i r e k t o r i c a 
       Zdenka Grozde, univ.dipl.prav. 
 
Vročiti: 

- naslovnik AR 
- arhiv 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog 
na področju gospodarskih javnih služb 

tel.: 474-08-00, fax.: 474-08-11, http://www.jh-lj.si/ 
št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1 / 25680 / 00, matična številka: 5860199 

osnovni kapital: 36.292.721.000 SIT (151.446.841 EUR), ID št. za DDV: SI 57209294, TR NLB 02924-0012614747,  
predsednik nadzornega sveta: dr. Rado Bohinc 
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