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ODGOVORI RESPONDENTA

NAZIV ORGANA
OBEINA KRSKO

I. Stevilo vseh RE$ENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem letu (seitevek toEk: 2.,
3.,4. in 5.)
Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem letu
glede na poroievalsko leto in reiene v poroievalskem letu (prenesene zadevel in zahteve za

dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in reiene v poroievalskem letu {tekoEe zadeve}.
V primeru pritoibe na Informacijskega poobtaiienca se upoSteva zadnja odlo6itev organa. Pri
postopkih po prvcm odst. 21. ilena Z;DlJZ.,ki se zainejo na zahtevo za prevladuioiiiavni interes
ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloia vlada, vrhovno sodiSie ali svet samouprave
lokalne skupnosti, podatke o konini odloiitvi v letno poroEilo navedeio slednie navedeni organi, ki so odlo6itev tudi sprejeli.
Stevilo vseh RESENIH zahtev: ll, o
2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtev

Opomba: Zaheva se ugodi, tudi
objavljene.

ie

Stevilo vseh v CELOTI UCODENIH: 5,

se prosilca napoti na spletno mesto, kier so informacije

O

3. SIEViIO VSEh DELNO UGODENIH OZ. DELNO ZAVRNJENIH ZAhtEV
Stevilo vseh DELNO UCODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH: 3, o
Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz.
vseh spodaj navedenih razlogov) : 3,

O

Organ ne razpolaga z informacijo

:2,

O

Ni informacija javnega znadaja (Arhivsko gradivoi : O, O

Tajni podatek:
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O, O

jije bilo delno ugodeno

(seitevek
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o,o
I,O
statistidnih porodevalskih enot:

O, O

davdnega postopkaldavina tajnost: o, o

pregon/postopek s Prekr5ki:

lrFwnipostopek:
Sodni postopek:

O, O

O, O

O, O

Dokument v izdelavi: o. o
Naravna/kulturna vrednota: O, O
Notranje delovanje/dejavnost: O, O
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena ZDlSZl:

o,o
Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
slulbe na podrodju izobraZevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi,
Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZ): O, O

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZI: O, O
Drugo {navedi): O, O
Dostop omejen strankam/udele2encem postopka (prvi odstavek 5.a dlena ZDIJZ): O, O

Nadzorni postopki finan6nih in zavarovalnih institucij {drugi odstavek 5.a dlena ZDIJT}:
Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5,a dlena ZDIJZ): O, O

O, O

4. Stevilo ns.tt n CELOTI ZAVRNTENIH zahtev
Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev: 2,

O

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seStevek vseh spodaj navedenih
razlogov): 2,

O

Organ ne razpolaga z informacijo: O, O
Ni informacUa javnega znaiaja (Arhivsko gradivo)

:2,

Q

Tajni podatek o, o
Poslovna skrivnost: O,

Osebni podatek:

O

O, O

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot: O, O
Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost:
Kazenski pregon/postopek s prekriki:
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O, O

O, O
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Upravni postopek;
Sodni postopek

O, O

O, O

Dokument v izdelavi:

O. O

Naravna/kulturna vrednota: O, O
Notranje delovanje/dejavnost: O, O
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. €lena ZDIJZ):

o,o
Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluZbe na podrodju izobraZevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi,
Sesti odstavek 6.dlena TDlJZl: O,

O

.

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je dostopen samo upravidenim osebam tsamo pri
ponovni uporabi, iesti odstavek 6.dlena ZDIJZ): O, O
Drugo (navedi);: O, O
Dostop omejen strankam/udeleZencem postopka (prvi odstavek 5.a dena ZDIJZ):

O, O

Nadzorni postopki finandnih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a dlena ZDIJZ): O, O
Varovanje tajnosti vira {tretji odstavek 5.a dlena ZDIJZ) O, O
5. OSTALE KONdNE ODLO6ITVE (zavrZene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi

postopka,...)
Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so 5e v postopku reievanja.
ostate KoNeNE oDloetrvE, t. o

Stevilo izdanih sktepov za podaljianje roka za odloiitev o zahtevi (2. odst. 24. 6lena Z;DIJ?II
o

Stevilo zara6unanih dostopov in ponovne uporabe IJZ
Opomba: V kolikor ie bila izdana zahteva za vnaprejSnji polog in prosilec pologa ni plaial, se
to ne Steie za zaraiunan dostop in se tudi ne zabeleii v tahelo.
Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ:

O

Obseg skupno zaratunanih materialnih stroikov za dostop do IJZ (34.ilen ZDTJZ)
Obseg skupno zaradunanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ (34.ilen ZDIIZ):

O

ViSina sredste% ki jih je organ pridobil pri zaraiunavanju cene za ponovno uporabo IJZ lst+.
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Vilina sredstev, kijih je organ pridobil pri zaradunavanju cene za ponovno uporabo IJZ {34. a dlen
ZDIJZI: A

Stevilo vseh vloienih pritoib na Informaciiskega poohlaiEenca
1.

Stevilo vseh vloZenih pritoZb na Informacijskega Pooblaidenca (seStevek todk

.|.1,1.2,1.3,.|.4,1.5

in

1.6): O, O

Ll Stevilo vlo2enih pritoZb zoper odlodbe, s katerimi je bila zahteva delno ali v celoti

zavrnjena

oziroma zoper sklep o zavrZenju: O, O
1.2

Stevilo prejetih pozivov zaradi molka organa s strani Informacijskega pooblaicenca: O, 0

1.3 Posredovana

informacija ni lJZ, ki jo je prosilec zahteval (detrti odst. 25. dlena ZDIJZ):

1.4IJZ ni bila posredovana na zahtevan na6in (27. tlenZDIJZ):

O, O

O, O

.1.5

Stevilo vloZenih pritoZb na Informacijskega pooblaiienca zoper stroSke postopke: O, O
1.6 Stevilo vloZenih pritoZb stranskega udeleienca na Informacijskega poobla5denca: O, O

Stevilo vseh izdanih sklepov in odloib lnformacijskega pooblaiienca v poroievalskem letu
(geitevek toik 2.1, 2.2,2.3,2.41
2.1

Stevilo sklepov o zavrZenju pritoZb Informacijskega poobla5ienca:

2"2. Stevilo

odlodb, s katerimije bilo v celoti ugodeno pritoZbi: O, O

2.3 Stevilo odlodb, s

jena:

O,

O, O

katerimije bilo prito2bi delno ugodeno oziroma je bila pritoZba delno zavrn-

o

2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi pritoZb v celoti: 0,

O

t. itevilo vseh vloienih toib na odloEitve Informaciiskega pooblaiienca
Stevilo, o, o
Datum zadnjega aiurirania kataloga informacd iavnega znaiaia organa
28.07.2020

lme in priimek predstojnika orga
Zupan, mag. Miran Stanko

lme in priimek uradne osebe, ki je
Ajda Strucl, vi5ja svetovalka za pravne zadeve
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ilo ter njena telefonska Stevilka.
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E-mail uradne osebe, ki je pripravila porotilo.
{npr. janez.novak@grnail.com)

ajda.strucl@krsko.si
VaSi predlogi oz. komentarji v zvezi z

Nimamo predlogov.
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