
Letno poroiilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O1g

1. Stevilo vseh RESENIH zahtev na prvi stopnii v preteklem kotedarskem tetu (sestevek toak:2.,3.,4. in5') opomba: sem sodiio zahteve za do..top in ponovno uporabo, ki so bile vloiene, pi"t"rt", leru glede
na porodevalsko lelo in resene v poro6evalskem letu (pr;nesene zadeve) in zahteve ia dostop in ponovno
uporabo, ki so bile vloiene in resene v_poroievalskem letu (teko6e zadeve). v primeru prito:r" n"
lnformacilskega pooblaSienca se uposteva zadnia odloditev organa. pri postopkih po prvem odst. 21.
elena zDlJz, ki se zadneio na zahtevo za prevladulodl iavni interes ali na zahtevo za'umik stopnie talnosti,
kier odloda vlada, vrhovno sodiS6e ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kon6ni odlo6itvi vletno porodllo navedeio slednie navedeni organi, ki so odloditev tudi sprejeii.

Stevilo vseh v CELOTT UGODENTH:

3. Stevilo vseh OELNO UGODENTH oz. DELNO ZAVRNJENTH zahlev

NAZIV ORGANA

OBCINA PoDCETRTEK

Stevilo vseh RESENIH zahtev:

Slevilo vseh DELNO UGODENTH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je bilo delno ugodeno (sestevek vseh

spodaj navedenih razlogov) Opomba: V praksi
prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop

obstoji ved kol le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj
vpiSite Stevilo razlogov, zaradi katerih so bile zahteve

delno zavrnjene.:

Organ ne ,azpolaga z informacijo Opomba: Delna
zavrnitev zahtevo za dostop kadar organ nima
informacije in ne gre za informacijo, s katero

razpolaga drug organ oz. organ ne ve kateri drugi
organ razpolaga z zahtevano informacijo.:

Ni informacija javnega znadaja (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. 4.6tena ZDUZ).:

Taini podatek:

Dostop Ponovna uporaba

Dostop Ponovna uporaba

Dostop Ponovna uporaba

2. stevilo vseh v cELor ucoDENrH zahtevopomba; zaheva se ugodi, tudi 6e se prosirca napoti na
spletno mesto, kier so inlormaciie obiavliene.
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Letno poro6ilo o izvajanju ZDTJZ za leto 2019

Poslovna skrivnost:

Osebni podat€k:

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:

Zaupnosti davdnega postopka/davdna tainost:

Kaz enski pregon/postopek s prekrski:

Upravni postop€k:

Sodni postopek:

Dokument v izd€lavi:

Naravna./kullurna vrednola:

Notran e delovanje/dejavnost:

Pravice intelektualne lastnine tretiih oseb (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. Clena ZOUZ):.

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2be
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne

sluzbe na podrodiu izobraZevalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, iesti

odstavek 6.dlena ZDUZ):

Podatek za katerega drug zakon dolo6a, da je
dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.dlena ZDUZ):

Drugo (navedi) :

Dostop omejen strankam/udel€Zencem postopka
(prvi odstavek 5.a dena ZDUZ):

Nadzorni postopki tinandnih in zavarovalnih institucii
(drugi odstavek 5.a dtena ZDUZ) :

Varovanje tajnosti vira (lretji odstavek S.a dlena
ZDIJZI:

4. Stevilo vseh v CELOTI ZAvRNJENTH zahtev

Stevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev:

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v
celoti zavrnjena (sestevek vseh spodaj navedenih

razlogov):

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 intormaciio.:

Dostop Ponovna uporaba
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www.l ka.si Letno poroiilo o izvajanju ZDIJZ za leto Z)t9

Ni inlormacua javnega znadaja (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahteve za dostop, ker

zahtevana informaciia ne izvira iz delovnega
podrodja organa (prvi odst. 4. dlenaZ}lJZl oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. 6tena ZDUZ).

Tajni podatek:

Poslovna skrivnosl:

Osebni podatek:

Zaupnost statistidnih porodevalskih enot:

Zaupnosti dav6nega postopka/davdna ta,inost:

Kazenski pregon/poslopek s prekr5ki:

Upravni postopek:

Sodni postopek:

Dokument v izdelavi:

Naravna,/kullu rna vrednota:

Notranie delovanje/de.iavnost:

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. tlena ZDUZ):

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne sluZbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne

sluZbe na podrodju izobraievalne, raziskovalne ali
kultume deiavnosti (samo pri ponovni uporabi, Sesti

odstavek 6.dlena ZDIJZ):

Podatek za kalerega drug zakon doloda, da je
dostopen samo upravidenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek S.dlena ZDIJZ):

Drugo (navedi); :

Dostop omejen strankam/udelezencem postopka
(prvi odstavek 5.a Clena ZDIJZI:

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

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a 6lena
zDuzl:

5. OSTALE KONeNE ODLOeITvE (zavriene zahteve, odstopliene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka,...) Opomba: Sem ne sodiio zadeve, ki so 5e v postopku resevanja.

Dostop Ponovna uporaba

osrate KoNCNE ooloclTvE:
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Letno poroeib o izvajanju ZDTJZ za leto 201g

steviro izdanih skrepov za podarisanie roka za odroditev o zahtevi (2. odst. 24. drena zDUz)

stevilo.zaradunanih dostopov in ponovne uporabe rJz opomba: v korikor ie bira izdana zahreva zavnapreisnii polog in prosilec pologa ni pladal, se to ne Steie za zaraeunan dostop in se tudi ne zabeleii vtabelo.

Stevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporabe

Dostop Ponovna uporaba

IJZ

Obseg skupno zaradunanih materialnih stroskov za dostop do UZ (34.dten ZDUZ)

Dostop
Obseg skupno zara6unanih materialnih stroskov za dostop do IJZ

(34.dten ZDTJZ):

visina sredstev, ki iih ie organ pridobil pri zaradunavaniu cene za ponovno uporabo uz (34. a alen zouz)

ViSina sredstev, kijih ie organ pridobil pri zaradunavanju cene za
ponovno uporabo IJZ (34. a ebn ZDIJZ):

Stevilo vseh vloienih pritoib na lnformacilskega pooblaSienca

1. Stevilo vseh vlo2enih pritoZb na lnformacijskega
Pooblasdenca (sestevek todk: 1..l, 1.2, t.g, i.4, i.5

in .1.6):

1 .1 Stevilo vlozenih pritozb zoper odlodbe, s katerimi
je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma

zoper sklep o zavrZenju:

1.2 Stevilo preietih pozivov zaradi molka organa s
strani lnf ormacijskega pooblai6enca:

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

1 .4 UZ ni bila posredovana na zahtevan na6in (ZZ.
6ten ZDUZ):

1 .5 Stevilo vloZenih pritoib na lnformaciiskega
pooblaidenca zoper slroske postopke:

1 .6 Stevilo vlozenih pritoib stranskega udelezenca
na lnformaciiskega pooblasdenca:

Ponovna uporaba

Dostop Ponovna uporaba
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Letno porodilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019

Stevilo vseh izdanih sklepov in od106b lnlormaciiskega poobla56enca v poroievalskem letu (se5tevek
toak: 2.1, 2.2,2.3,2.4)

Dostop Ponovna uporaba

2.1 Stevilo sklepov o zavrzenju pritozb
lntormacijskega poobla5denca:

2.2. Stevilo odlodb, s katerimi je bilo v celoti ugodeno
pritozbi:

2.3 Stevilo odlo6b, s katerimi je bilo prito2bi delno
ugodeno oziroma je bila pritozba delno zavrnjena:

2.4 Stevilo odlo6b o zavrnitvi pritozb v celoti:

1. Stevilo vseh vloienih toib na odloiiwe lnformaciiskega pooblasdenca

S strani organa S strani prosilca

Stevilo

Datum zadniega aiuti.ania kataloga informacii javnega znadala organa

14.01 .2020

lme in priimek predstoinika organa.

2upet: pEteR ttlsJn

MOJCA AMON, 8182780

\-, E-mail uradne osebe, ki ie pripravila Porodilo.

tajnistvo.obcina@podcetrtek. si
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lme in priimek uradne osebe, ki ie pripravila letno poroiilo ter niena teletonska Stevilka.


