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Sluii za arhiv zavezanca in kot podlago zo elektronsko posredovanje letnego poroEila na MJLI

Obrazec za LETNO POROCILO POZDllZza2AL4

LETNO |F'OFIOCILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO

INI:OFIMACIJ JAVNEGA ZNACAJA V PRETEKLEM

KOLEDARSKEM/POROCEVALSKEM LETU

Naziv organa: OeClNn dRruOmfU

I.DEL - DOSTOP IN POTNOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVINEGA ZNACAJA

2. Stevilo vsehr v CELOTI UGODENIH? zahtev
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3.Stevilo vseh DELlrlo UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev il- i il-
Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz.
jije bilo le delno ugodenoe (se5tevek vseh spodaj navedenih 
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razlogov)

Ni informacija javnega znadaja5 (Arhivsko gradivo) :
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Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot

Zau pnosti davdnega postopka/davdna tajnost
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Dokument v izdelavi

Na ravna/ku ltu rna vnednota $-'#*-
* :!
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Notranje delovanje/dejavnost r*-E'B ,fl
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Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni

uporabi. Sesti odstavek 6. dlena ZDUZ)

Podatek s katenim razpolagajo izvajalci javne sluZbe javne

r radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne sluZbe rra podrodju
izobraZevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
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i Podatek za kat,erega drug zakon doloda, da je dostopen samo

i upravidenim osebarn (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek
i S.ilena ZDUZI
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N otra nje delova nje/d ejavnost fl*-
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Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni

11$. r"sti odstavek 5. flena TDIIT:I

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe javne

radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne sluZbe na podrodju
izobraievalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporalbj, Sesti odstavek 6.dlena ZDUZI

Podatek za kateregil drug zakon doloda, da je dostopen samo
upravidenim osebam (samo pri rronovni uporabi. Sesti odstavek
6.dlena ZDIJZ)
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i;-5. OSTALE KOh{eNE ODLOdFVES (zavriene zahteve, odstopljene f-*.tr*-*11ttzahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

II.DEL. ZARAEUNAVANJE STROsKOV ZA DOSTOP

Stevilo zaraiunanih dostopov in ponovne uporabe tIZe i fi"- I il**T
Obseg skupno zaradunanih materialnih stroSkov za dostop do IJZ

(34.dlen zDuztr

ViSina sredstev, kijih je organ pridobil pri zaradunavanju cene za
ponovno uporabo IJZ(34. a dlen ZDUZ)

III.DIEL - VLOZENA PRAVNA SREDSTVA

1. Stevilo vselr vloienih pritoib na Informacijskega PooblaSienca
(sestevek toik: 1.1, t.2, L.3, L.4, t.s in 1.G)
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zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrZenju , $ . fl
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I odst.25. dlena ZDUZ) { ' ; {
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1.2 Molk organa (5esti odst.22.dlena ZDUZ)

1.5 Stevilo vlo:ienih pritoZb na Informacijskega pooblaidenca zoper
stro5ke postopke
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1.6 Stevilo vloienih pritoZb stranskega udeleZenca na
tr-lt :{
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I nformacijskega pooblaSdenca

Z. Stevilo vseh izdanih sklepov In odlotb lnformacijskega
PooblaSienca v poroEevalskem letu (se5tevek toik: 2.L,2.2,2.3 in
2.41

sflEB

2.1 Stevilo sklepov o zavrienju pritoib Informacijskega
pooblaSdenca v letu 2OI2

2.2 Stevilo odl<ldb s katerimije bilo v celoti ugodeno pritoZbi

2.3 Stevilo odlodb s katerimije bilo pritoZbi delno ugodeno oziroma
je bila pritoZba delno zavrnjena
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2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi pritoZb v celoti r*-sd$a

IV"DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIIZ IZ PRISTOJTUOSTI ORGANA

xNa seznamu j,e treha posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezaniv letu, na katero se
porodilo nanaSa. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

Zaporedna Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava$ (javni :zavodi,
Stevilka -_lgyla 

podietia, zbornic nih_sluitr

Opombe
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t Sem sodijo zahteve za dostop [n ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem letu gledt:
na porodevalsfl<o leto in reSene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za

dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloZene in re5ene v porodevalskem letu (tekode
zadeve).

V primeru pritoibe na Informacljskega poobla5denca se upoSteva zadnja odloditev organa.
Pri postopkih po prvem odst. 21.. tlenaZDIJZ, ki se zadnejo na zahtevo za prevladujodijavni
interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloda vlada, vrhovno sodiSde ali svet
samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondniodloditviv letno porodilo navede.flo slednje
navedeni organi, ki so odloditev tudi sprejeli.

'Zaheva se ugodi, tudi de se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavll"ene.

3 V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji ved kot le en razlog za
delno zavrnitev. Tukaj vpiSite Stevilo vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno
zavrnjene.

o Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne gre za informacijo, s

katero razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi orgarl razpolaga z zahtevano
informacijo.

t Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst.4. dlena ZDIJZI oziroma greza arhivsko gradivo (drugi odst.
4.dlena ZDUZ).

6 Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne gre za informacijo, s katero
razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano
informacijo.

7 Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izviraizdelovnega porJroija
organa (prvi orCst. 4. tlena ZDUZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. dlena ZDIJZ).

t sem ne sodij,o zadeve, ki so 5e v postopku reSevanja.

tV kolikor je bila izclana zahteva za vnaprejSnji polog in prosilec pologa ni pladal, seto ne
Steje za zaradunan dostop in se Ludi ne zabele)i v tabelo.

t0 V kategorijo drugfrh oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi
zakona ali drugega trlredpisa izrecno opredeljene kot osebe javnega prava in izvajal'o neke
oblastne oz. javnopnavne naloge.


