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Služi zo orhiv zovezonco in kot podlogo zo elektronsko posredovanje tetnega poročilo ,o * , +e
obrazec za LETNo PoRočtLo PozDllzzail}lľ

LETNo PoRočlto o IZVAJANJU zAKoNA o DosToPU Do
lNFoRMAclJ JAVNEGA ZNAčAJA V PRETEKIEM

KoIEDARSIGM/PoRočEVALSKEM LETU

Naziv organa: OBcĺll* l/2DĺE

l.DE!'DosToP lN PoNovNA UPoRABA tNFoRMAclJ ,AVNEGA zľnčł.n
PONOVNA
UPORABA

DOSTOP

1' število vseh RgšrľtHl zahtev na pľvl stopnji v pretektem
koledarskem letu (seštevek točk:2.,3.,4. in 5.l tr
2. števito vseh v cEtoTl UGODENIH2 zahtev
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3. števĺlo vseh DEINo UGoDENIH oz. DEINo zAvRNrENlH zahtev
-t

števllo razlogov, zaradi katerĺhje blla rahteva detno zavrnjena oz.ji|e bllo le delno ugodenď (seštevek vseh spodaj navedenth
lrazlogov)

Organ ne razpolaga z informacijo4

Ni informacija javnega značaja! (Arhivsko gradivo|

: Tajn! podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statističnih poročevalskih enot

Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekrški

Upravni postopek

Sodni postopek
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,luži za drhiv zavezonca ln kot podlaga zo elektronsko posredovanje tetnega poročita no MJl)

Dokument v izdelavi

Naravna/kulturna vrednota

Notranje delova nje/dejavnost

Drugo ( navedil-)
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo ori ponovni
uporabi. šestiodstavek 6. člena zDuz|

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne službe javne
radioteleviziJe a!i izvajalci ati |zvajalcijavne službe na področju
lzobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnostl 1samo ori
oonovn i upo ra bi. šesti odstavek 6. čtena zDa !z|

Podatek za katerega drug zakon dotoča, da je dostopen samo
upravičenim osebam (samo prloonovni uo šestiodstavek
6.člena zDuz|
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4. števlto vseh v cEtoTt zAvRNJENtH zahtev

števĺto raztogov, zaradi katerih je bila zahteva v cetoti zavrnjena
(seštevek vseh spodaj navedenih ľazlogovt
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organ ne razpolaga z lnformacijo€

N! informacija javnega značajaz (Arhivsko gradivo)

Tajnl podatek

Poslovna skrlvnost

Osebni podatek

Zaupnost statističnih poročevalskih enot

Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekrški

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravn a/ku lturna vrednota
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Služi za arhiv zavezonco in kot podloga za etekronsko posredovonje tetnego poročila nd MJ1J

Notra nje delova nje/dejavnost I- r-
navedi

Pravice intelektuaIne lastnine tretjih oseb ísamo ori ponovni
uporabi' šestiodstavek 6. č|ena zDuz)

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne stužbe javne
radiotelevizlje ali izvaja|cl ati izvajalcijavne službe na področju
izobraževaln e, raz iskova tn e al i ku ltu rne dejavnosti (fulri'
ponovni uporabi. šesti odstavek 6.čtena zD,Jz|

Podatek za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo
upravičenim osebam (samo Dri Donovni u šesti odstavek
6.člena zDuz|

5. osTAtE KoNčNE oDtočlwEl (zavržene zahtevą odstoptjene
zahteve, lzdan sklep o ustavitv! postopka,...f

ll.DEL _ ZARAčuNAVANJE sTRošKoVzA DosToP

števito zaračunanih dostopov in ponovne uporabe tJZ'

obseg skupno zaračunanih materiatnih stroškov za dostop do llZ
:(34.člen zDuz)

Višina sredstev, kijih je orBan pridobil pri zaračunavanju cene za
ponovno uporabo uz (34. a člen z)uz|

lll.DEL - vtoŽENA PRAVNA sREDswA
1. število vseh vloženih prltožb na tnformaciJskega Poobtaščenca
(seštevek točk: 1.1, l.2, !.3, t.4,l.ĺln 1.6)

1.2 Molk organa (šesti odst. 2Ł.člena zDuz|

1.3 Posredovana informacija ni |!Z, ki joje prosilec zahteval (četrti
odst. zs. členaZDIJZ)

t.4ltz ni bila posredovana na zahtevan način |27. členzDlJz)

1.5 Število vloženih pritožb na lnformacijskega poobtaščenca zoper
stroške postopke

1.6 število vloženih pritožb stranskega udeleženca na
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1.1 število vtoženih pritožb zoper odločbe, s katerimt Je bila i i

zahteva de|no ali v cetotl zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrženju l- I-
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Služi za orhiv zavezonca in kot podtago za elektronsko posredovonje tetnega poročilrl na MJl)

lnformacijskega pooblaščenca

2. števito vseh izdanih sktepov in odločb tnformacijskega 
;

Pooblaščenca v poročevalskem tetu (seštevek točki 2.í,2.2,2.3 in
2.41

2'1 števĺlo sktepov o zavrženju prltožb lnformacijskega F__ l 

-

pooblaščencavletu2ol2 l ;|

' 2.2 Število odločb s katerimije bilo v celoti ugodeno pritožbi

2.3 Število odločb s katerimije bilo pritožbi delno ugodeno ozlromaje bila pritožba delno zavrnjena

2.4 Število odločb o zavrnitvi pritožb v cetoti
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!V. DEt . SEZNAN/I ZAVEZANCEV PO ZDIIZ IZPRISTOJNOSTI ORGANA
*Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjektą ki so postati zavezani v letu, na katero seporoč|lo nanaša. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

Zaporedna
številka Javna

Javne agencije, javni sktadi ln druge osebe lavnega pravau (iavnl zavodi,
zbornice...l, nosilci iavnlh pooblast ilter lzvaialcl |avnih služb

lme, priimek in podpis predstojnika:
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Služi za orhiv zovezonca in kot podlogo za etektronsko posredovanje letnego poročilo no MJl)

Opombe

1sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vtožene v preteklem letu gtede
na poročevalsko leto in rešene v poročevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve zadostop in ponovno uporabo, ki so blle vložene in rešene v poročevalskem tetu (tekoče
zadeve).
V primeru pritožbe na lnformacijskega poobtaščenca se upošteva zadnja odtočitev organa.Pri postopkih po prvem odst. 21. člena ZDIJZ, ki se začnejó na zahtevo za prevladujočijavnl
interes a!i na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odtoÉa vtada, vrhovno sodlšče ali svetsamouprave lokalne skupnosti, podatke o končni odločitvi v Ietno poroči|o navedejo stednjenavedeni organi, ki so odločitev tudi sprejeti.

2zaheva se ugodi, tudi če se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavtjene.
3 V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoj! več kot te en raztog zadelno zavrnitev' Tukaj vplšĺte števito vseh razlog ov, zaradikaterih so bile zahteve delnozavrnjene.

a Detna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije lN ne Bre za informacijo, skatero razpolaga drug organ ozlROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano
informacijo.

s Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnegapodročja organa (prviodst. 4. člena zDllz|ozlroma gre za arhivsko gradivo (drugiodst'
4.člena zDlJz).

6 Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacĺje lN ne gre za informacijo, s katerorazpolaga drug organ ozlROMA organ ne ve kateri drugi o*.n razpotaga z zahtevano
!nformacijo.

7 Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega področja
organa (prvi odst' 4. člena zDuz) oziroma Bre zaarhlvsko gradivo (drugl odst. 4. člena ZDIJZ).

t sem ne sodijo zadeve, ki so še v postopku reševanja.

9 v kolikorJe bita izdana zahteva za vnaprejšnji potog in prosllec pologa ni plača!, se to nešteje za zaračunan dostop ln se tudi ne zabeleži v taĹelo.

t0 v kategorijo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi
zakona ali drugega predpisa izrecno opredeljene kot osebe j.un"g. prava in izvajajo nekeoblastne oz. javnopravne naloge.
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