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NAZIV ORGANA

OBEINA PODEETRTEK

1.$tevito vseh RESENTH zahtev na prvistopnjiv preteklem koledarskem letu (se5tevek toik: 2.,3.,4. in
5.) Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, kiso bile vloiene v preteklem letu glede
na poro6evatsko teto in re$ene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in ponovno
uporabo, ki so bile vloiene in re6ene v porodevalskem letu (teko6e zadeve). V primeru pritoibe na
lnformacijskega pooblaS6enca se upo5teva zadnja odlo6itev organa. Pri postopkih po prvem odst.21.
ilena ZDIJZ, ki se zalnejo na zahtevo za prevladujo6i javni anteres ali na zahtevo za umik stopnie tainosti,
kjer odloia vlada, vrhovno sodi5de ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondni odlodiWi v
letno porodilo navedejo slednje navedeniorgani, kiso odlo|itev tudispreieli.

Stevilo vseh RESENIH zahtev:

Dostop

Ponovna uporaba

0

0

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodi,

tudi6e se prosilca napoti na

spletno mesto, kier so inlormacije obiavliene.

Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH:

Dostop

Ponovna uporaba

0

0

3. Stevito vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev
Dostop

Ponovna uporaba

Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

0

0

Stevilo razlogov, zaradi katerih je tila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je bilo delno ugodeno (se5tevek vseh
spodaj navedenih razlogov) Opomba: V praksi
prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop
obstoji ved kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj
vpi5ite Stevilo razlogov, zaradi katerih so ble zahteve

0

0

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 informacijo. :

0

0

Ni informacija javnega znad,ala (Arhivsko gradivo)
Opomba: Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del
zahtevane informacije ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. dlena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.dlena ZDIJZ).:

0

0

Tajni podatek:

0

0

delno zavrnjene.:
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Poslovna skrivnost:

0

0

Osebni podatek:

0

0

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:

0

0

Zaupnosti davdnega postopka/davcna tajnost:

0

0

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki:

0

0

Upravni postopek:

0

0

Sodni postopek:

0

0

Dokument v izdelavi:

0

0

Naravna/kultu rna vred nota:

0

0

Notranje delovanje/dejavnost:

0

0

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

0

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluZbe na podrodju izobra2evalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporab, Sesti
odstavek 6.6lena ZDIJZ) :

0

0

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je
dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporab, Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZ):

0

0

Drugo (navedi)

0

0

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

0

0

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

0

0

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a dlena

0

0

Dostop

Ponovna uporaba

Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev:

0

0

Stevilo razlogov, zaradi katerih je tila zahteva v
celoti zavrnjena (se5tevek vseh spodaj navedenih
razlogov):

0

0

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 kateri drugi organ razpolaga
z zahtevano informacijo. :

0

0

:

zDtJZ):
4. Stevilo vseh v CELOTTZAVRNJENIH zahtev

26.01.2018

Stran 2 / 5

Letno poroiilo o izvaianiu ZDIJZ-2017

www.lka.si
Ni informacija javnega znadaia (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahteve za dostop, ker
zahtevana informacija ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. dlena ZOIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. dlena ZDIJZ).:

0

0

Tajni podatek:

0

0

Poslovna skrivnost:

0

0

Osebni podatek:

0

0

Zaupnost statisti6nih porodevalskih enot:

0

0

Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost:

0

0

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki:

0

0

Upravni postopek:

0

0

Sodni postopek:

0

0

Dokument v izdelavi:

0

0

0

0

0

0

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

0

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne sluZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluZbe na podrodju izobnaZevalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo priponovni uporab, Sesti
odstavek 6.6lena ZDIJZ\ :

0

0

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je
dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporab, Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZ):

0

0

Drugo (navedi);

0

0

Dostop omejen strankam/udeleZencem postopka
(prvi odstavek 5.a 6lena ZDIJZ):

0

0

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

0

0

Varovanje tajnostivira (tretji odstavek 5.a dlena

0

0

Naravna/kulturna vrednota
Notranje delovanje/dejavnost

:

:

:

zDtJZ):
5. OSTALE KONCNE ODLOcITVE (zavriene zahteve, odstopliene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka,...) Opomba: Sem ne sodijo zadeve, kiso 5e v postopku reSevania.

OSTAIE

26.01.2018

KONONE ODLOEITVE

Dostop

Ponovna uporaba

0

0
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Stevilo zaraiunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ Opomba: V kolikor le bila izdana zahteva za
vnaprej5nji polog in prositec pologa ni pladal, se to ne Steie za zaradunan dostop in se tudi ne zabeleii v
tabelo.

Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe

Dostop

Ponovna uporaba

0

0

IJZ:

Obseg skupno zara6unanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ (34.61en ZOI,JZI
Dostop

Obseg skupno zaradunanih materialnih stro5kov za dostop do IJZ

0

(34.61en ZDIJZ):

Vi5ina sredstev, kijih je organ pridobil prizaradunavanju cene za ponovno uporabo IJZ(34. a 6len ZOIJZI
Ponovna uporaba
ViSina sredstev, kijih je organ pridoUl pri zaradunavanju cene za

ponovno uporabo IJZ (34. a 6len ZDIJZ):

Stevilo vseh vtoienih pritoib na lnformaciiskega Poobla5denca
Dostop

Ponovna uporaba

0

0

1.1 Stevilo vloZenih pritoZb zoper odlodbe, s katerimi
je bla zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma
zoper sklep o zavrienju:

0

0

1.2 Molk organa (Sesti odst.22.6lena ZDIJZ):

0

0

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

0

0

1.4lJZ ni bla posredovana na zahtevan nadin (27.

0

0

1.5 Stevilo vloZenih pritoZb na lnformacijskega
pooHa5denca zoper stro5ke postopke:

U

0

1.6 Stevilo vloZenih pritoZb stranskega udeleZenca
na lnformacijskega pooHa5denca:

0

0

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

in 1.6):

dlen ZDIJZ):

Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb lnformacijskega Poobla5denca v letu 2017
Dostop

26.01.2018

Ponovna uporaba
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2. Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb
lnformacijskega Poouasdenca v porodevalskem letu
(sestevek todk: 2.1 ,2.2,2.3 in 2.4\:

0

0

2.1 Stevilo sklepov o zavrzenju pritozb
lnlormacijskega poouasdenca v letu 2016:

0

0

2.2 Stevilo odlodb s katerimi je blo v celoti ugodeno

0

0

2.3 Stevilo odlodb s katerimi je tilo pritozh delno
ugodeno oziroma je hla pritozba delno zavrnjena:

0

0

2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi pritozb v celoti:

0

0

pritoZh:

lme in priimek predstolnika organa.
Zupan: Peter MISJA

lme in priimek uradne osebe, ki ie
Magda Jurjec, 03 8182785

E-mail uradne osebe, ki ie pripravila

niena telefonska Stevilka.
r-t

U FFI

tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
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