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NAZIV ORGANA

oBiINA TISINA

1. Stevilo vseh RESEruIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem letu (seitevek to6k: 2.,3.,4. in
5.) Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem letu glede
na porodevalsko leto in re5ene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in ponovno
uporabo, ki so bile vloiene in reiene v porodevalskem letu (tekode zadeve). V primeru pritoibe na

lnformacijskega poobla5denca se upo6teva zadnja odloditev organa. Pri postopkih po prvem odst. 21.

6lenaZDIJZ, ki se zadnejo na zahtevo za prevladujodijavni interes ali na zahtevo za umik stopnie tajnosti,
kjer odloda vlada, vrhovno sodiSde ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondni odloditviv
letno poro6ilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odloditev tudi spreieli.

Stevilo vseh RESENIH zahtev:

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba:Zaheva se ugodi, tudi6e se prosilca napoti na

spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

Dostop

2

Dostop

2

Dostop

0

Ponovna uporaba

0

Ponovna uporaba

0

Ponovna uporaba

0

Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH:

3.Stevilo vseh DELNO uGODEN:H oz.DELNO ZAVRNJENIH zahtev

Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

Stevilo razlogov, zaradi katerih je tila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je blo delno ugodeno (se5tevek vseh

spodaj navedenih razlogov) Opomba: V praksi
prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop

obstoji ve6 kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj
vpi5ite Stevilo razlogov, zaradi katerih so bile zahleve

delno zavrnjene.:

Organ ne razpolaga z informacijo Opomba: Delna
zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima
informacije in ne gre za informacijo, s katero

razpolaga drug organ oz. organ ne ve kateri drugi
organ razpolaga z zahtevano inlormacijo.:

Ni informacija javnega znad,aja (Arhivsko gradivo)

Opomba: Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del
zahtevane informacije ne izvira iz delovnega

podrodja organa (prvi odst. 4. dlena ZDIJZ) oziroma
greza arhivsko gradivo (drugi odst. 4.dlena ZDIJZ).:
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Tajni podatek:
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Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:

Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost:

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki:

Upravni postopek:

Sodni postopek:

Dokument v izdelavi:

Naravna/kulturna vrednota :

Notranje delovanje/dejavnost :

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporati, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ):

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne

sluZbe na podrodju izotra2evalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovniuporati, Sesti

odstavek 6.dlena ZDIJZI :

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je
dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporab, Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZ):

Drugo (navedi) :

Dostop omejen strankam/udele2encem postopka
(prvi odstavek 5.a dlena ZDIJZ):

Nadzorni postopki linan6nih in zavarovalnih institucij
(drugi odstavek 5.a llenaZDlJZ) :

Varovanje tajnosti ,:3[:8, odstavek 5.a 6lena

4. Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENTH zahtev

Stevilo vseh v CELOTIZAVRNJENIH zahtev:

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bla zahteva v
celoti zavrnjena (se5tevek vseh spodaj navedenih

razlogov):

Organ ne razpolaga z inlormacijo Opomba: 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. :

Dostop Ponovna uporaba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ni informacija javnega znad,ala (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahleve za dostop, ker

zahtevana informacija ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. dlena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. 6lena ZDIJZ).:

Tajni podatek:

Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:

Zaupnost statistidnih poro6evalskih enot:

Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost:

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki:

Upravni postopek:

Sodni postopek:

Dokument v izdelavi:

Naravna/kulturna vrednota:

Notranje delovanje/dejavnost:

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporati, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ):

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne

slu2be na podrodju izotraievalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporaU, Sesti

odstavek 6.dlena ZDIJZ):

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je
dostopen samo upravi6enim osebam (samo pri
ponovni uporaU, Sesti odstavek 6.6lena ZDIJZ):

Drugo (navedi); :

Dostop omejen strankam/udeleiencem postopka
(prvi odstavek 5.a dlena ZDIJZ):

Nadzorni postopki finandnih in zavarovalnih institucij
(drugi odstavek 5.a dlena ZDIJZ):

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a dlena
ZDTJZ):

0

0

0

5. OSTALE KONCNE ODLO6ITVE (zavriene zahteve, odstoptjene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka,...) Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so 5e v postopku re5evanja.

Dostop Ponovna uporaba

Ostale KONCNE ODLOC!丁 VE:

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
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Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ Opomba: V kolikor ie bila izdana zahleva za
vnapreisnii polog in prosilec pologa ni pladal, se to ne Steie za zaraiunan dostop in se tudi ne zabeleii v
tabelo.

Dostop Ponovna uporaba

Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe
IJZ:

Obseg skupno zaraaunanih materialnih stroskov za dostop do UZ (34.dlen ZDUZ)

0 0

Obseg skupno zaradunanih materialnih stroskov za dostop do UZ
(34.dlen ZOUZI:

ViSina sredstev, kiiih ie organ pridobil pri zaraiunavanlu cene za

ViSina sredstev, kijih je organ pridobl pri zaradunavanju cene za
ponovno uporabo UZ (34. a tlen ZDUZ\:

Stevilo vseh vloienih pritoib na lnformaciiskega Poobla56enca

Dostop

ponovno uporabo UZ (34. a 6len ZDUZ)

Ponovna uporaba

0

1. Stevilo vseh vloienih pritozb na lnlormacijskega
Pooua56enca (sestevek todk: 1 .1 , 1 .2, 1.3, 1 .4, 1 .5

in 1.6):

1.1 Stevilo vloienih pritoZb zoper odlodbe, s katerimi
je bla zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma

zoper sklep o zavrZenju:

1 .2 Molk organa (Sesti odst.22.dlena ZDIJZ):

1.3 Posredovana informacija ni lJZ, ki jo je prosilec
zahteval (detrti odst. 25. ilena ZDUZ):

1.4 IJZ ni hla posredovana na zahlevan nadin (27.

dlen ZDIJZ):

1.5 Stevilo vloienih pritoib na lnlormacijskega
poouaidenca zoper stroSke postopke:

1 .6 Stevilo vloienih prito:b stranskega udeleienca
na lnformaciiskega pooHa56enca:

0 0

O

0

Dostop

0

Ponovna uporaba

0

0 0

Stevilo vseh i2danih sklepov in od:oこ b:nformaciiSkega Pooblaこ こenca v letu 2016

Dostop Ponovna uporaba
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2. Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb
lnformacijskega PooHa5denca v porodevalskem letu

(se5tevek tock: 2.1 ,2.2,2.3 in 2.4):

2.1 Stevilo sklepov ozavrlenju pritoZb
lnformacijskega pooHaSdenca v letu 2016:

2.2 Stevilo odlodb s katerimi je tilo v celoti ugodeno
pritoitri:

2.3 Stevilo odlodb s katerimi je blo pritoZtri delno
ugodeno oziroma je bla pritoZba delno zavrnjena:

2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi pritoZb v celoti:

U

0

0

0

telefonska Stevilka.

E-mail uradne osebe, kije pripravila porodilo.

mateja. krizmanic-telkes@tisina. si

lme in priimek predstojnika organa.

lme in priimek,tt'adne o/ebe, kije

Mateja Krizmanid TelkeS, 02 539 17 18
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