
Sluii za arhiv zavezonco in kot podlogo za elektronsko posredovanje letnego poroiila no MJt)

Obrazec za LEttNO POROC:LO PO ZD:JZ za 2014

1. Stevito vseh RESENtHl zahtev na prvi stopnji v preteklem
koledarskem letu (seStevek toik: 2., 3.,4. in 5.)

: 2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH? zahtev

3.Stevilo vseh DELNO UGODENTH oz. DELNO ZAVRNJENTH zahtev

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. jije
bilo le delno ugodeno3 (seitevek vseh spodaj navedenih raztogov)

Organ ne razpolaga z informacijo4

Ni informacija javnega znadajas (Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistitnih poroievalskih enot

Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravna/ku lturn a vred nota
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LETNO POROCiL0 0 1ZVAJANJU ZAKONA O DOSttOPU DO
lNFORMACiJJAVNEGA ZNACAJA V PRETEKLE:Ⅵ
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SluZi zo orhiv zovezanca in kot podlogo zo elektronsko posredovonje letnega poroiila no MJI)

Notranje delova nje/dejavnost

DrugO(naved‡   )
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi,
Sesti odstavek 6. 6lena ZDIJZ)

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe javne radiotelevizije
ali izvajalci ali izvajalcijavne sluibe na podrotju izobraZevalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, Sesti

odstavek 6.dlen a ZDIJZ)

Podatek za katerega drug zakon dolo6a, da je dostopen samo
upravidenim osebam (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.ilena
zDtJzl

4.Stevito vseh v CELOTIZAVRNJENIH zahtev

Stevilo raztogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena
(seStevek vseh spodaj navedenih razlogov)

Organ ne razpolaga z informacijoo

Ni informacija javnega znaiajaz(Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistiinih poroievalskih enot

Zaupnosti davdnega postopka/davtna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekriki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravna/ku lturn a vred nota

Notranje delova nje/dejavnost

DrugO(naved l                )

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb(samO pri ponovni uporabi′

ζesti odstavek 6.こ lena ZDIJZ)
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Sluii zo orhiv zovezonco in kot podlogo zo elektronsko posredovonje letnego poroiilo no MJU

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluibe javne radiotelevizije
ali izvajalci ali izvajalcijavne sluZbe na podroiju izobraZevalne,
raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, Sesti

odstavek 5.dlen a TDlJZl

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo
upravitenim osebam (samo pri ponovni uporabi, iesti odstavek 6.dlena
zDtJZl

5. OSTALE KONeNE ODLOitTVEg (zavriene zahteve, odstoptjene
zahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

II.DEL. ZARAEUNAVANJE STROSKOV ZA DOSTOP

Stevilo zaraEunanih dostopov in ponovne uporabe lJZg

Obseg skupno zaradunanih materialnih stroikov za dostop do IJZ

(34.dlen ZDtJzl

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

t!I.DEL - VLOZENA PRAVNA SREDSTVA

1. Stevilo vseh vloienih pritoib na Informacijskega PooblaSienca
(se5tevek toEk: 1.1, L.2, L.3, t.4, L.5 in 1.5)

1.lStevilo vloienih pritoZb zoper odlodbe, s katerimije bila zahteva
delno ali v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrZenju

1-.2 Molk organa (5esti odst.22.tlenaZDlJZl

1.3 Posredovana informacija ni llZ,ki joje prosilec zahteval (ietrti odst.
25. Elena ZDIJZ\

L.4lJZ ni bila posredovana na zahtevan nadin (27. dlen ZDIJZ)

1.5 Stevilo vloienih pritoZb na lnformacijskega pooblaSienca zoper
stroike postopke

1.6 Stevilo vloZenih pritoZb stranskega udeleZenca na lnformacijskega
pooblaS6enca

2. Stevilo vseh izdanih sktepov in odloEb lnformacijskega poobla5ienca
v poroEevalskem letu (seitevek toik: 2.L,2.2,2.3 tn 2.41

2.1Stevilo sklepov o zavrZenju pritoZb lnformacijskega pooblaSdenca v
letu 2012
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2.2 Stevilo odlo6b s katerimije bilo v celoti ugodeno pritoZbi

2.3 Stevilo odlodb s katerimije bilo pritoibi delno ugodeno oziroma je

bila pritoZba delno zavrnjena

2.4 Stevilo odloib o zavrnitvi pritoZb v celoti

IV.DEL - SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIIZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

*Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezaniv letu, na katero se
poroiilo nana5a. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

Zaporedna Javne agencije, javni sktadi in druge osebe javnega pravaQ (javni zavodi,
Stevilka javna podietja, zbornice...), nosilciiavnih pooblastil ter izvajalci javnih sluib

lme, priimek in podpis predstojnika:

Opombe

t Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloZene v preteklem letu glede
na porodevalsko leto in reSene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za

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

V primeru pritoZbe na lnformacijskega pooblaidenca se upoSteva zadnja odloditev organa.
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