
ilALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2'l

ODGOVORI RESPONDENTA

Pozdravljeni, prosimo vas, da izpolnite poroailo o izvaja nju Zakona o dostopu do informacij javnega
znaeaia za leto 2021. Dopis MJU ste prejeli 12.1.2022 po elektronski posti.Kratka pojasnila za izpol-
njevanje: obvezno morate izpolniti vsa polja, tudi ae je vrednost posameznega polja o, vpiiite
itevilo o. skozi aplikacuo se premikate s pomo.jo tabulatorja ali smernih tipk. zadnje polje v
porodilu je namenjeno vasim predlogom oz. komentarjem v zvezi z izvajanjem zDlJZ. Na zadnji
strani levo spodaj se nahaja ikona PDF, ki vam omogoaa, da kondni izpolnjeni obrazec letnega
poroaila natisnete. Ko konaate s tiskanjem, postopek oddaje letnega porodila kondate s klikom na
tipko KONEC. S pritiskom na tipko KONEC se podatki elektronsko posredujejo v skupno bazo vseh
oddanih poro-il. V kolikor naknadno ugotovite, daje v oddanem poroailu priilo do napake, lahko
to popravite tako, da enostavno ponovno izpolnite novo porocilo oz. anketo (1ka). MJU pri pripravi
statistike uposteva zadnjo oddano verzijo poro€ila v aplikaciji. Hvala za vaSe sodelovanje.M in istrstvo
za javno upravo

NAZIV ORGANA

OBCINA PODCETRTEK

I. STEVILO VSEH RESENIH ZAHTEV NA PRVI STOPNJI V LETU 2O2I (SESIEVEK IOEK 2.,5.,4.
in s.l

opomba: sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabor ki so bile vloiene v pretekl€m
letu glede na poroee\ralsko leto in reiene v poroievalskem letu (prenesene zadeve) in za-
hteve za dostoP in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in resene v poro6evalskem letu (tekoae
zadeve)' V primeru Pritoibe na lnformacijskega poobla56enca se upo5teva zadnja odloditev
organa. Pri postopkih po prvem odst, 21. Elena zDlJz, ki se zainejo na zahtevo za prevladujoii
javni interes ali na zaht€vo za umik stopnje tajnosti, kjer odloaa vlada, vrhovno sodiBie ali wet
samouprave lokalne skupnosti' podatke o kondni odlo6iwi v letno poroailo navedejo slednje
navedeni organi, ki so odloiitev tudi sprejeli.

Dostop Ponovna uporaba
Skupno

vseh

zahtev

Stevilo

resenih o3
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rU\Letno porodilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2l

2. STEVILo vsEH v cELoTI UGoDENIH zAHTEv

opomba: zahtevi se ugodi, tudi ae se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacu€
objavljene.

Dostop Ponovna uporaba
Stevilo vseh v
celoti ugodenih

3. STEVILo VSEH v cELoTt ZAVRNJENIH zAHTEv

Dostop Ponovna uporaba
Stevilo vseh v
celoti zavrnjenih

za htev

Stevilo razlogov,

zaradi katerih je

bila zahteva v

celoti zavrnjena

(sestevek vseh

spodaj nave-

denih razlogov)

Organ ne razpo-

laga z informa-

cUo

Ni informa-

cija javnega

znaaaja Arhivsko

gradivo - 6rtaj

arhuivsko)

Tajni podatek

Poslovna

skrivnost
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I(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2t

Osebni podatek

Zaupnost statis-

tidnih porode-

valskih enot

Zaupnosti

dav6nega

postopka/davdna

tajnost

Kazenski pre-

gon/postopek s

prekr5ki

Upravni

postopek

Sodni postopek

Dokument v
izdelavi

Na ravna/kultu rna

vrednota

Notranje delo-

va nje/de.iavn ost

Pravice in-

telektualne

lastnine tretjih
oseb (samo

pri ponovni

uporabi, iesti
odstavek 6.

dlena ZDIIZ)
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oo
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r(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2l

Podatek s ka-

terim razpola-

gajo izvajalci

javne slu7be

javne radiotele-

vizije ali izvajalci

ali izvajalci

javne sluZbe

na podroiju

izobraievalne,

raziskovalne ali

kulturne de-

javnosti (samo

pri ponovni

uporabi, Sesti

odstavek 6.6lena

zDtJzl

Podatek za

katerega drug

zakon doloaa,

da je dostopen

samo uprav-

iaenim ose-

bam (samo

pri ponovni

uporabi, Sesti

odstavek 6.dlena

zDuzl
Dostop omejen

strankam/udelez€

postopka (prvi

odstavek 5.a

alena ZDIJZ)
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oo
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t(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2t

Nadzorni

postopki ti-
nananih in

zavarovalnih

institucij (drugi

odstavek 5.a

dlena ZDIJZ)

Va rova nje

tajnosti vire

(tretji odstavek

5.a alena ZDllZl

Drugo (navedi);

4. gTEvILo vsEH DELNo ZAVRNJENIH ZAHTEV

Dostop

Skupno Stevilo

delno zavrn-
jenih zahtev

Stevilo razlogov,

zaradi katerih
je bila zahteva

delno zavrnjena

(se5tevek vseh

spodaj nave-

denih razlogov)

Organ ne razpo-

laga z informa-

cijo

Ni informacija

javnega znaaaja

Tajni podatek

0o

oo

o0

Ponovna uporaba
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ilALetno poroailo o izvajanju ZDDZ za leto 2021

Poslovna

skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statis-

tidnih porode-

valskih enot

Zaupnosti

davtnega

postopka/davcna

taj nost

Kazenski pre-

gon/Postopek s

prekriki

Upravni

postopek

Sodni postopek

Dokument v

izdelavi

Na ravna/ku ltu rna

vrednota

Notranje delo-

vanje/dejavnost

Pravice in-

telektualne

lastnine tretjih

oseb (samo

pri ponovni

uporabi, Sesti

odstavek 5.

dlena ZDIJZ)
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t(ALetno porodilo o izvajanju ZDDZ za leto 2O2l

Podatek, s

katerim razpo-

lagajo izvajalci

javne sluZbe

javne radiotele-

vizije ali izvajalci

ali izvajalci

javne slu2be

na podrodju

izobraZerralne,

raziskovalne ali

kulturne de-
javnosti (samo

pri ponovni

uporabi, Sesti

odstavek 6.6lena

zDtJzl

Podatek, za

katerega drug

zakon doloaa,

da je dostopen

samo uprav-

idenim ose-

bam (samo

pri ponovni

uporabi, sesti

odstavek S.ilena

ZDIJZI

Dostop omejen

stran kam/udeleze

postopka (prvi

odstavek 5.a

alena ZDIJZ)
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r(ALetno poroailo o izvajanju ZDUZ za leto 2O2t

Va rova nje

tajnosti vira

(tretji odstavek

5.a e lena ZDIJZ)

Drugo:

5. OSTALE KONCXE OOIOCIWE (ZAVRZENE ZAHTEVE, ODSTOPUTENE ZAHTEVE, IZDAN SKLEP
o usTAvtwt PosToPKA, tPD.)

Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so ie v postopku reievanja.

Dostop Ponovna uporaba
Ostale kondne

odloe itve

6.sTEvILo IZDANIH SKLEPoV zA PoDALJEANJE RoKA zA oDLod|rev o ZAHTEVI (2. oDsT.
24. CLENA zDtJz)

7. gTEvILo ZARAEUNANIH DosToPoV IN PoNovNE UPoRABE IJz

opomba: v kolikor je bila izdana zahteva za vnaprejinji polog in prosilec pologa ni plaial,
se to ne Steje za zaradunan dostop in se tudi ne zabelezi v tabelo.

Dostop Ponovna uporaba
Stevilo zaraiu-

nanih dostopov

in ponor'ne

uporabe IJZ

A. OBSEG SKUPNO ZARACUNANIH MATERIALNIH STROEKOV ZA DOSTOP DO IfZ (34.'IEN
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oo

o

0

oo

7
www.lka.si



t(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2l

zDtJzl

Dostop

Obseg skupno

zaraeunanih

materialnih

stroskov za

dostop do llz
F4.e|enzDtJzl

9. VISTNA SREDSTEV, KI JIH JE ORGAN PRTDOBIL PRI ZARAEUNAVANJU CENE ZA PONOVNO

UPORABO l7Z 134. a Elen ZDIIZ)

Ponovna uporaba

Vi5ina sred-

stev, ki jih je

organ pridobil

pri zara6una-

vanju cene

za ponovno

uporabo IJZ (34.

a e len ZDIJZ)

Io, ETEvtLo VSEH VLoZENIH PR|ToZB NA INFoRMACIJSKEGA PooBLAseENcA

Dostop ponovna uporaba
'1. Stevilo vseh

vloZenih pri-

tozb na lnfor-

macijskega

Pooblasaenca o o

(seitevek toak:
'1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

in l.6)

o

o
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I(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2'l

l.l Stevilo

vlozenih pritozb

zoper odloabe, s

katerimi je bila

zahteva delno

ali v celoti za-

vrnjena oziroma

zoper sklep o
zavrZenju

1.2 Stevilo pre-

jetih pozivov

zaradi molka

organa s strani

lnformacijskega

pooblaSeenca
'1.3 Posredovana

informacija

ni lJZ, ki jo je
prosilec zahte-

val (aetrti odst.

25. elena ZDIJZ)

I.4 IJZ ni bila

posredovana na

zahtevan naain

(27. e|p.nzDtJZl

].5 Stevilo

vlozenih pri-

tozb na lnfor-

macijskega

pooblaSaenca

zoper stroike

postopke

0o

o o

oo

oo

00
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Letno porodilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2l T(A

1.6 Stevilo

vloZenih pri-

tozb stra nskega

udeleZenca na

lnformacijskega

poobla36enca

N. STEvl LO VSEH IZDANIH SKLEPOV IN ODLOEB INFORMACIJSKEGA POOBLASEENCA V
poRoeEvALSKEM LETU (SESTEVEK TOe K 2.1,2.2,2.r,2.41

Dostop Ponovna uporaba
2.1 Stevilo skle-

pov o zavrienju
pritoZb lnfor-

macijskega

pooblaSdenca

2.2. Stevilo

odlodb, s ka-

terimi je bilo v
celoti ugodeno

pritoZbi

2.3 Stevilo od-

lodb, s katerimi
je bilo pritoZbi

delno ugodeno

oziroma je bila

pritozba delno

zavrnjena

2.4 Stevilo od-

lo6b o zavrnitvi

pritozb v celoti

12. STEVILO VSEH VLOZENIH TOZB NA ODLOEIWE INFORMACIJSKECA POOBLAS'ENCA
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oo

o o

o o

o o
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T(ALetno poroailo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2l

S strani organa S stran i prosilca

oStevilo

v pdmeru, da imate teiave pri odlodanju o zahtevah, oznaEite torave, razloge oz. oznaehe
potrebe po dodatnem usposabljanju.

MoZnih je ved odgovorov

E TeZave pri obrazloZrtev izjem

E TeZave pri anonimizacUi

n Usposabljanje s podroaja ZDTJZ

! Usposabljanje s podroeja ZUP

D usposabljanje v zvezi z Registrom zavezancev za informacije javnega znaeaja (eRZlJZl-,

E Usposabljanje v zvezi z odpiranjem podatkovjavnega sektorja in portalom OpSl

Vaii predlogi oziroma komentarji v anezi z izvajanjem ZDIJZ.

Datum zadnjega aiuriranja kataloga informacij javnega zna6aja organa.
17.O1.2022

o
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t(ALetno porodilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2O2t

lme in ika o

PETER M ISJA

lme in priimek uradne

MOJCA AMON, 03 8182780

E-mail uradne osebe, ki je pripravila poroEilo.

(npr. janez.novak@gmail.com)

mojca.a mon @podcet rtek.si

porodilo ter njena telefonska Stevilka.
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