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E-obrazec za LETNo PORoelto

PozDllzzattFlo

stran od

5

koledarsko leto

LETNO POROEILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU
DO !NFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA V PRETEKLEM

KOLEDARSKEM/POROcrVASKErU LETU

Naziv organa: Obiina Podietrtek

r.DEt -

Dosrop tN poNovNA upoRABA tNFoRMActJ

JAvNEGA ZNAaAJA

DOSTOP

1. Stevilo vseh RESEN|H1 zahtev na prvi stopnji v

preteklem

koledarskem letu (seitevek toik: 2., 3., 4. in 5.)
2. Stevilo vseh v CEtOTt UGODENTH? zahtev
3. Stevi|o vseh DETNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH

4

PONOVNA
UPORABA
0

40
0

0

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je bilo le delno ugodenol (seStevek vseh
spodaj navedenih razlogov)

0

0

Organ ne razpolaga z informacijo4

0

0

Ni informacija javnega znadajaE (Arhivsko gradivo)

0

0

Tajni podatek

0

0

Poslovna skrivnost

0

0

Osebni podatek

0

0

zahtev

https ://euprava. gov.si/porocanj e/ zdijzl obrazec.html
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s

:

Zaupnost statistiinih poroievalskih enot

0

0

Zaupnosti davtnega postopka/davina 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 vrednota

0

0

Notranje delovanje/dejavnost

0

0

Drugo ( navedi

0

0

)

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni
uporabi. Sesti odstavek 6. 6lena ZDIJZ)

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe javne
radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne sluZbe na
podrodju izobraieval ne, raziskovalne ali ku lturne dejavnosti
(samo pri ponovni uporabi. Sesti odstavek 6.dlena TDUZ)

0

Podatek za katerega drug zakon doloia, da je dostopen
samo upravidenim osebam (samo pri ponovni uporabi, Sesti
odstavek 6.dlena ZDIIZ)

0

4. Stevilo vseh v CELOTT ZAVRNJENTH zahtev

0

0

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

0

0

Organ ne razpolaga z informacijoo

0

0

Ni informacija javnega znadajal (Arhivsko gradivo)

0

0

Tajni podatek

0

0

Poslovna skrivnost

0

0

Osebni podatek

0

0

Zaupnost statistidnih 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
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Naravna/kulturna vrednota

0

0

Notranje delova nje/d ejavnost

0

0

Drugo ( navedi

0

0

)

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni
uporabi. 5esti odstavek 6. dlena ZDIJZ)

0

Podatek s katerim razpolagaio izvajalci javne sluibe javne
radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne sluibe na
podrodju izobraievalne, raziskoval n e al i ku ltu rn e dejavnosti
(samo pri ponovni uporabi. 5esti odstavek 6.dlena ZDUZI

0

Podatek za katerega drug zakon dolota, da je dostopen
samo upravidenim osebam (samo pri ponovni uporabi, iesti
od stavek 6. dlena ZDIJZI

0

5. OSTATE KONCNE ODIOEITVE! (zavriene zahteve,

odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

0

0

II.DEL - ZARAEUNAVANJE STROSKOV ZA DOSTOP

Stevito zaraiunanih dostopov in ponovne uporabe lJZg
Obseg skupno zaradunanih materialnih stroikov za dostop

do UZ (34.dlen zDtJZl

0.0

0.0

0.0

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

0.0

IIt.DEL - VTOZENA PRAVNA SREDSTVA

vloienih pritoib na lnformacijskega
Poobfa5ienca (seStevek toik: t.t, L.z, L.l, L.4,1.5 in
1. Stevilo vseh

1.G)

00

1.1Stevilo vloienih pritoZb zoper odlodbe, s katerimije bila
zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o
zavrZenju

0

0

1.2 Molk organa (5esti odst. 22.ilena ZDIJZI

0

0

1.3 Posredovana informacija ni lJZ,ki joje prosilec zahteval
(detrtiodst. 25. dlena ZDIIZ)

0

0

t.4lJZ ni bila posredovana na zahtevan naEin (27. tlen ZDllZl

O

0

0

0

1.5 Stevilo vloZenih pritoZb na lnformacijskega pooblaSdenca

zoper stroike postopke

https ://euprava. gov. si/porocanj e/zdij z/obrazec.html
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1.5 Stevilo vloZenih pritoib stranskega udeleZenca na
I nformacijskega pooblaSf enca

00

2.Stevilo vseh izdanih sklepov in odloib lnformacijskega
Poobla5Eenca v poroEevalskem letu (seitevek toik: 2.1,2.2, 0
2.3in2.41

0

2.1Stevilo sklepov o zavrienju pritoib lnformacijskega
pooblaSienca v preteklem letu

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 Stevilo

odloib s katerimije bilo v celoti ugodeno pritoZbi

2.3 Stevilo odlodb s katerimije bilo pritoZbi delno ugodeno

oziroma je bila pritoiba delno zavrnjena
2.4 Stevilo

odloib o zavrnitvi pritoib v celoti

IV.DEL. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIIZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA
*Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na
katero se porodilo nana5a. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.
Zaporedna
Stevilka

Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega pravau fiavni

zavodi, javna podjetja, zbornice...l, nosilcijavnih pooblastil ter

izvajalcijavnih sluib

'Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem
letu glede na porodevalsko leto in re5ene v porodevalskem letu (prenesene zadeve)
in zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vlozene in reiene v
porotevalskem letu (tekode zadeve).
V primeru pritoibe na lnformacijskega pooblaidenca se upoSteva zadnja odloditev
organa.
Pri postopkih po prvem odst. 21. ilenazDUZ. ki se zadnejo na zahtevo za
prevladujodijavni interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloda vlada,
vrhovno sodiSde ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondni odloiitvi v
letno porodilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odloditev tudi sprejeli.

'Zaheva se ugodi, tudi de se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije
objavljene.
3

V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji ved kot le en
razlog za delno zavrnitev. Tukaj vpi5ite Stevilo vseh razlogov, zaradi katerih so bile

zahteve delno zavrnjene.

https ://euprava. gov. si/porocanj e/zdij zl obrazec.html
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o

Delna 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
,-

I

!-r

- --l-r-- z zantevano
rtilot lllauuo.
riizlrotaBd
-

t

Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz
delovnega podroija organa (prvi odst. 4. dlena ZDIJZI oziroma Bre za arhivsko

gradivo (drugi odst. 4.dlen aZDlZl.
5

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 razpolagaz
zahtevano informacijo.
7

Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. ilena ZDUZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi
odst. 4. ilena ZDIJZ).

t Se, ne sodijo zadeve, ki so v postopku reievanja.
5e
V kolikor je bila izdana zahteva za vnaprejinji polog in prosilec pologa ni pladal, se
to ne Steje za zaradunan dostop in se tudi ne zabeleZi v tabelo.

'

'o V kategorijo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na
podlagi zakona ali drugega predpisa izrecno opredeljene kot osebe javnega prava in
izvajajo neke oblastne oz. javnopravne naloge.
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01

.

50o)

NAZIV ORGANA

OBCINA PODCETRTEK

02

-

1. Stevito vseh RESENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem Ietu (se6tevek todk:

2.,3.,4.

in 5.) Opomba: Sem sodljo zahteve za dostop ln ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem tetu
glede na porodevalsko leto ln re5ene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) ln zahteve za dostop ln
ponovno uporabo, ki so bile vloiene in re5ene v poro6evalskem letu (tekoie zadeve). V primeru pritoibe
na lnformacijskega poobla5denca se upo5teva zadnla odloiitev organa. Pri postopkih po prvem odst. 21.
dlena ZDIJZ, ki se zadneio na zahtevo za prevladujoii javni interes ali na zahtevo za umik stopnie tainosti,
kier odlo6a vlada, vrhovno sodlsCe ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondni odloditvi v
letno porodilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odloditev tudi spreieli.
Dostop

Ponovna uporaba
0

Stevilo vseh RESENIH zahtev:

Q3 - 2. Stevilo vseh v CELOil UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodi, tuda de se prosilca napoti na
spletno mesto, kjer so inlormacije oblavllene.

Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH

04

-

Dostop

Ponovna uporaba

2

0

3. $tevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev
Dostop

Ponovna uporaba

Stevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

0

0

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bla zahteva delno
zavrniena oz. ji je blo delno ugodeno (seStevek 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
delno zavrnjene.:

0

0

Organ ne razpolaga z informacijo Opomba: Delna
zavrnitev zahleve za dostop kadar organ nima
inlormacije in ne gre za informacijo, s katero
razpolaga drug organ oz. organ ne ve kateri drugi
organ razpolaga z zahtevano informacijo.:

0

0

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

0

0

Tajni podatek:

0

0
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Letno poroiilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015 (recnum
500)
Poslovna skrivnost:
Osebni podatek:

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:
Zaupnosti davdnega postopka/davdna tajnost;
Kazenski pregonipostopek s prekrSki:
Upravni postopek:
Sodni postopek:
Dokument v izdelavi:
Naravna/kulturna vrednota:
Notranje delovanje/dejavnost:
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporati, Sesti odstavek 6. 6lena ZDIJZ):
Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne stuZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvalalcijavne
sluZbe na podrodju izotraievalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporati, Sesti
odstavek 6. 6lena ZDIJZ\ :

0

0

Podatek za katerega drug zakon doloda, da je
dostopen sarno upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporati, Sesti odstavek 6.dlena ZDIJZI:

0

0

n

0

Drugo (navedi)

:

05 - 4. Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev
Dostop

Ponovna uporaba

Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev:

n

0

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bla 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

Ni informacija javnega znaiala (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahteve za dostop, ker
zahtevana inlormacija ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. 6lena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. dlena ZDIJZ).:

0

0

Tajni podatek:

0

0

Poslovna skrivnost:

0

0

Osebni podatek:

0

0
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Letno poroiilo o izvajanju ZDIJZ za leto 20tS (recnum
500)

Zaupnost statistidnih poro6evalskih enot:

Zaupnosli davdnega postopka/davdna tajnost:
Kazenski pregon/postopek s prekr5ki:
Upravni postopek:
Sodni postopek:
Dokument v izdelavi:

'

Naravna/kulturna vrednota:

Notranjedelovanje/dejavnost:

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporaU, Sesti odstavek 6. dlena ZDIJZ):
Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluibe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalcijavne
sluZbe na podrodju izobaZevalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponomi uporati, Sesti
odstavek 6. 6lena ZDIJZ\ :

0

0

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

0

0

0

0

Drugo (navedi);

:

06 - 5. OSTALE KONCNE ODLOdITVE (zavriene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka,...) Opomba: Sem ne sodljo zadeve, ki so 5e v postopku re5evanla.

ostale KoNiNE oDLoetTVE

Dostop

Ponovna uporaba

0

0

Q7 - Stevilo zaraiunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ Opomba: V kolikor le bila izdana zahteva za
vnaprejinji polog in prosilec pologa ni plaial, se to ne Steie za zaradunan dostop in se tudi ne zabeleii v

tabelo.

Stevilo zara6unanih dostopov in ponovne uporabe

Dostop

Ponovna uporaba

0

0

IJZ:
Q8 - Obseg skupno zaradunanih materialnih stroSkov za

dostop dolJZ (34.dten ZDlJZl
Dostop

Obseg skupno zaradunanih materialnih stroSkov za dostop do IJZ
(34.dlen ZDIJZ):

20.01.2016
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Letno poroiilo o izvajanju ZDIJZ za leto 20tS (recnum
500)

Q9 - VlSina sredstev,

kijih ie organ

pri zaradunavanlu cene za ponovno uporabo IJZ (34. a ilen

zDrJz)

Ponovna uporaba
Vi5ina sredstev, kijih je organ pridohl pri zaradunavanju cene za
ponovno uporabo tJZ (94. a 6ten ZDIJZ):

0

Ql0 - Stevilo vseh vloienih pritoib na tntormacijskega poobta5denca
Dostop

Ponovna uporaba

0

0

0

0

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

0

0

1.3 Posredovana informacija ni lJZ, kijo je prosilec

0

0

0

0

1.5 Stevilo vloZenih pritoZb na lnformacijskega
pooHa5denca zoper stro3ke postopke:

0

0

1.6 Stevilo vloZenih pritoib stranskega udeleienca
na lnformacijskega pooHa5denca:

0

0

1. Stevilo vseh vloienih pritoib na lnformacijskega

Pooba5denca (seitevek to6k: 1.1, 1.2, 1.9, 1.4, 1.s
in 1.6):
1.1 Stevilo vloienih pritoib zoper odlodbe, s katerimi

je Ula zahteva delno ali v celoti zavm,iena oziroma
zoper sklep o zavrlenju:

zahteval (6etrti odst. 25. dlena ZDIJZ):

1.4lJZ ni tila posredovana na zahtevan nadin (27.
dlen ZDIJZ):

Ql1 - Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb lnlormacijskega Poobla5denca v letu 2015
Dostop

Ponovna uporaba

2. Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb
lnformacijskega PooUaSdenca v porodevalskem letu
(se5tevek todk: 2.'1, 2.2,2.3 in 2.4):

0

0

2.1 Stevilo sklepov o zavrZenju pritolb
lnformacijskega pooUaidenca v letu 2015:

0

0

2.2 Stevilo odlodb s katerimi je Ulo v celoti ugodeno

0

0

2.3 Stevilo odlodb s katerimi je Ulo pritoitri detno
ugodeno oziroma je tila pritoZba delno zavrnjena:

0

0

2.4 Stevilo odlodb o zavrnitvi prito2b v celoti:

0

0

pritoZb:

Ql2 - lme in priimek predstojnika organa.
fr. f,'

iupan: Peter MISJA
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