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NAZIV ORGANA

OBCINA TISINA

1. Stevilo vseh RESENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem tetu (seStevek tock: 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 reSene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in ponovno
uporabo, ki so bile vloiene in reSene 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 za6nejo na zahtevo za prevladujocijavni anteres ali na zahtevo za umik stopnje talnosti,
kjer odloda vlada, vrhovno sodi66e ali svet samouprave tokalne skupnosti, podatke o kon6ni odloditvi v
letno porodilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odloditev tudi sprejeli.

Dostop Ponovna uporaba

Stevilo vseh RESENIH zahtev: 2 0

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodi, tudi 6e se prosilca napoti na
spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

Dostop Ponovna uporaba

Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH: 2 0

3. Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev

Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

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

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

obstoji vec kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj
vpi5ite Stevilo razlogov, zaradi katerih so tile zahteve

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 razpol aga z zahlevano i nf ormacijo. :

Ni informacija javnega znad,fla (Arhivsko gradivo)
Opomba: Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del

zahtevane informacije ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. ilena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.dlena ZDIJZ).:

Dostop

0

Ponovna uporaba

0

0 0

0 0

0 tt
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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:

Naravner/kulturna vrednota:

N otranje delovanje/dejavnost :

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

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

sluZbe na podrodju izotraievalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporati, Sesti

odstavek 6.dlena ZDIJZ):

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/udeleZencem postopka
(prvi odstavek 5.a dlena ZDIJZ):

Nadzorni postopki finandnih in zavarovalnih institucij
(drugi odstavek 5.a 6lena ZDIJZ) :

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a dlena
zDtJz).

4.Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev

Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev:

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

razlogov):

Organ ne razpolaga z informacijo Opomba: Zavrnitev
zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN

ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ
OZIROMA organ ne ve kateridrugi organ razpolaga

z zahtevano informacijo. :

Dostop

0

0

Ponovna uporaba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Tajni podatek:

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 uporab, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ):

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

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

odstavek 6.dlena ZDIJZ) :

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 fi nandni h i n zavarovalnih i nstitucij
(drugi odstavek 5.a 6lenaZDlJZ):

Varovanje tajnosti ,I;LIEI odstavek 5.a dlena

0 0

0 0

0

0

0

0

n 0

0 0

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

Osta|e KONCNE ODLOCITVE:

Dostop

0

Ponovna uporaba
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Stevito izdanih sklepov za podaljsanje roka za odlocitev o zahtevi (2. odst. 24. ElenaZDIJZ)

0

Stevilo zara6unanih dostopov in ponovne uporabe IJZ Opomba: V kolikor je bila izdana zahleva za
vnaprejinji polog in prosilec pologa ni pladal, se to ne Steje za zara6unan dostop in se tudi ne zabeleZi v
tabelo.

Dostop Ponovna uporaba

Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe
IJZ:

0 0

Obseg skupno zara6unanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ (34.61en ZDIJZ)

Obseg skupno zaradunanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ
(34.dlen ZDTJZ):

Vi5ina sredstev, kijih je organ pridobil pri zara6unavanju cene za

Vi5ina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaradunavanju cene za
ponovno uporabo IJZ (34. a dlen ZDIJZ):

Stevilo vseh vloZenih pritoib na lnformacijskega poobla5denca

Dostop

0

ponovno uporabo IJZ (34. a clen ZDIJZ)

Ponovna uporaba

0

1. Stevilo vseh vloZenih pritoZb na lnformacijskega
PooUa5denca (se5tevek todk: 1 .1,1.2,1.3, 1.4, 1.5

in 1.6):

1 .1 Stevilo vloZenih pritoZb zoper odlodbe, s katerimi
je bla zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma

zoper sklep o zavrienju.

t.2 Stevilo prejetih pozivov zaradi molka organa s
strani lnformacijskega pooUa5denca:

1.3 Posredovana informacija ni lJZ, ki jo je prosilec
zahteval (detrti odst. 25. dlena ZDIJZ|

1 .4 IJZ ni tila posredovana na zahtevan naiin (27.
dlenZDIJZ):

1.5 Stevilo vlo2enih prito2b na lnformacijskega
pooUa5denca zoper stroike postopke :

1.6 Stevilo vloienih pritoZb stranskega udeleZenca
na lnformacijskega pooUaSdenca:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Dostop

0

0

Ponovna uporaba

0

0
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Stevilo vseh izdanih sklepov in odlo6b lnformacijskega poobla56enca v porodevalskem letu (se5tevek
to6k: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Ponovna uporaba

2.1 Stevilo sklepov o zavr2enju pritoZb
I nformacijskega pooba5denca:

2.2. Stevilo odlodb, s katerimije blo v celoti ugodeno
pritoZb:

2.3 Stevilo odlodb, s katerimije Ulo pritoZb delno
ugodeno oziroma je bla pritoZba delno zavrnjena:

2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi pritoZb v celoti:

1. Stevilo vseh vloZenih toib na odlocitve lnformaciiskega poobla5denca

Stevilo :

S strani organa

0

Datum zadnjega aiuriranja kataloga informacii javnega znalaia organa

13.01 .2020

lme in priimek predstojnika organa.

S strani prosilca

0

FRANC HORVAT

tme in priimeffradne osebe, kije pripravila

MATEJA KRIZMANIC TELKES. 02 539 17 18

E-mail uradne osebe, kije pripravila porodilo.

mateja. krizmanic-telkes@tisi na. si

ter njena telelonska Stevilka.

0 0

0 0
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