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ODGOVORI RESPONDENTA

NAZIVORGANA

OB.INA PoD.ETRTEK
t. Stevilo vseh RESENIH zahtev na prvi stopnti v pratekl€m koledarskem lctu (sc5tevek
5., 4. in 5.)

toik

2.,

opomba: scm sodiio zahteve za dostop in ponovno uporabo, kl so bil€ vlorene v pieteklem letu
glede na poroaevalsko lato in rG56n€ v poEaevalsk m letu (prencsene zadeve) in zahtevc za
dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in re5ene v poroievalskem letu (tekoae zadeve).

v prlmoru prltoibe na lnformac[skega pooblailenca se upo5teva zadnja odtoGit€v organa. pri
postoPkih po prvem odst. a. ahna ZDtfz, kl se zaEnejo na zahtevo za prrevladujoiijavni interes
ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloaa vlada, vrhovno sodiice ali svet samouprave
lokalnc skuPnosti, Podatke o konani odloalWi v letno poroailo navedelo slednJe navedeni organi, ki so odloEitev tudi sprejeli.
Stevilo vseh RESENTH zahtev: o. o
2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtev

opomba: zahev! se ugodi, tudl Ee se prosllca napoti na spletno mosto, kjer so informacfie
objavlj6ne.
Stevilo vseh v CELOTI UGODENTH: O. O
3. St€vilo vseh DELNO UCOOENIH oz. DELNO ZAVRNIENIH zahtev
Stevilo vseh DELNO UGODENTH oz. DELNO ZAVRNJENTH: o, O

stevilo razlogov, zaradi katerih je bira zahteva derno zavrnjena oz. jije
biro derno ugodeno (sestevek
vseh spodaj navedenih razlogov) : o, O
Organ ne razpolaga z informacijo
:O,O
Ni informacija javnega znadaja (Arhivsko gradivo) :
Tajni podatek: o, o

O,

o

'l
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Poslovna skrivnost o, o

Osebni podatek

O, O

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:

O, O

Zaupnosti davdnega postopka/davana tajnosl o,
Kazenski pregon/postopek s prekriki: O, O

O

Upravni postopek O, O

Sodni postopek 0, 0
Dokument v izdelavi:

O, O

Naravna/kulturna vrednota:

O,

o

Notranje delovanje/dejavnostr o, o
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, Sestiodstavek 6. ilena ZDIJZ):

o,o
Podatek

katerim razpolagajo izva.jalcijavne sluZbejavne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluZbe na podroEju izobraievalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi,
s

Sesti odstavek 6.dlena ZDIIZ): O, o

Podatek za katerega drug zakon doloaa, da je dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.alena ZDIJZ): O. O
Drugo (navedil:

O, O

Dostop omejen strankam/udelezencem postopka (prvi odstavek 5.a arena zDrJz): o, o
Nadzorni postopki finandnih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a alena ZD:ZI:
Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a dlena z;DlJZl.
a.

V

O, O

O, O

St vlto rrs.h v CELOn ZAVRT{JErIH z.ht v

Stevilo vseh v CELOTT ZAVRNIENIH zahtev: o,

O

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seitevek
vseh spodaj navedenih
razlogov): o, o
Organ ne razpolaga z infiormacijo : o, o
Ni informacUa javnega znaiaja (Arhivsko gradivo)
:O,O
Tajni podatek: O, O
Poslovna skrivnost: o,

Osebni podatek:

O

O, O

Zaupnost statistienih poroievalskih enot: O, O
Zaupnosti dav.nega postopka/davdna tajnost:
Kazenski pregon/postopek s prekriki: 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. dlena zDlJz):

o.o
Podatek

katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbejavne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluzbe na podroaju izobraievalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni
uporabi,
iesti odstavek 6.dlena ZDIJZ): o, O
s

Podatek za katerega drug zakon doroia, da je dostopen samo upraviaenim osebam (samo
pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.alena ZDIJZ): O, O
Drugo (navedi);:

O,

o

Dostop omejen strankam/udelezencem postopka (prvi odstavek 5.a dlena ]:DlJZlt
O, O
Nadzorni postopki finananih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a alena zDtJzl.
o, o
Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a ilena ZDIJZI: o, O
5' osrALE KoNcNE oDloeirvE (zavriene zaht€ve, odstopliene zahteve, izdan skr€p
o ustavitvi
postopka,...)
Opomba: Sem ne sod[o zadeve, kl so ie v postopku reievanJa.
ostale KONCNE oDLoe |TVE: o

stevilo lzdanih skrepov za podarjianje roka za odrotite, o zahtevi (2. odst.
24. itena zDtJz,

\Jo
Stevilo zaraiunanih doatopov in ponovne uporabe IJZ
opomba: v korikor je bira izdana zahteva za vnaprelinji potog
in prosirec poroga ni praaer, se
to ne Steie za zaraEunan dostop in se tudi ne zabele v
tabcto.
Stevilo zara6unanih dostopov in ponovne uporabe
IJZ: o, o
obseg skupno zaraiunanih materlatnrh strcikov
z. dostop do rJz (5..Ercn zDrfz)
Obseg skupno zaraaunanih materialnih stroskov
za dostop do uZ g4tlen ZDE;I): O

vislna sredstev, ki jlh Je oryan prldoblt pri
zaraiunavanJu cene za ponovno uporabo
lJz (!4.

www.lka.si

------

3

I(A

Letno poroailo o izvajanju ZDDZ za leto 2O2O

a alen

ZDEa

Visina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaradunavanju cene za ponovno uporabo IJZ

134.

a ek.ln

zDuzl o
Stevilo vseh vlolenlh prltolb na hformlclFkega pooblaiEence
1. Stevilo vseh vloZenih pritozb na lnformacijskega pooblasaenca (seitevek to6k:
1.6): O,

t.'1, 1.2,

t.g, 1.4, 1.5 in

O

l.l Stevilo vlo2enih prito2b zoper odloabe, s katerimi je bila zahteva delno ali v celoti
oziroma zoper sklep o zavrZenju:

O,

zavrnjena

o

Stevilo prejetih pozivov zaradi molka organa s strani lnformacijskega pooblaidenca: o, o
1.3 Posredovana informacija ni lJz, ki jo je prosilec zahteval (aetrti odst. 25. dlena zDlJZl: o, o
1.2

1.4lJZ ni bila posredovana na zahtevan nadin (27. Elen ZDIJZ):
1.5

,l.6

O,

o

Stevilo vloZenih prito2b na lnformacijskega pooblaSdenca zoper stroike postopke: O, O
Stevilo vloienih pritoZb stranskega udeleZenca na lnformacijskega pooblaiaenca: O, O

Stevito vseh izdanih sklapov in odlotb tnformecUskega pooblailenca v poroaevalskcm letu
(se3tevek toak: 21 , 2.2, 2.a, 2.41

pritoib lnformacijskega pooblaidenca: O, O
2.2. Stevilo odloab, s katerimije bilo v celoti ugodeno pritozbi: O, O
2.3 Stevilo odlodb, s katerimi je bilo pritoibi delno ugodeno oziroma je bila pritoZba delno zavrn2.1

Stevilo sklepov o zavrilenju

jena: o, o
2.4 Stevilo odloab o zavrniWi pritozb v celoti: O,

l. Stevilo vseh vloienih toib
Stevilo :

na

O

odloaitw lnformacijskega pooblasienca

O, O

Datum zadniega aiuriranja kataloga informacij javnega zn
o8.o1.2021
,(

lme in priimek predstojnike organa.
PETER MISJA

lme in priimek uradne osebe, ki j. pri pravila letno poioailo
te? njena telefonska
MOJCA AMON

ka.
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E-msll uradne osob., kl ,e pripnvll. poroallo.
(npr. janez.novak@gmail.com)

ta.in

istvo.obcina@podcetrtek.si

VaSi prodlogi oz. komentarji v zvezi z

izv.ianiem ZDEZ

Jih nimamo.

www.lka.si
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