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Q1 . NAZIV ORGANA

OBCINA RAVNE NA KONOSKEM

Q2 - 1. Stevilo vseh RESENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem kotedarskem tetu (se5tevek to6k:2., 3.,4.
in 5.) Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem letu
glede na poro6evalsko leto in re5ene v porodevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in
ponovno uporabo, ki so bile vloiene in reSene v porodevalskem letu (teko6e zadeve). V primeru pritoibe
na lnformaciiskega poobla5denca se upo5teva zadnja odlo6itev organa. Pri postopkih po prvem odst. 21.
6lena ZDIJZ, ki se zadneio na zahtevo za prevladujodijavni interes ati na zahtevo za umik stopnje tajnosti,
kier odlo6a vlada, vrhovno sodi56e alisvet samouprave lokalne skupnosti, podatke o kondni odloditviv
letno poro6ilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odlo6itev tudi sprejeti.

Dostop Ponovna uporaba
'v:t ,,. ,,,,,:: .....:.'..: v:

Stevilo vseh RESENIH zahtev:

Q3' 2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodi, tudi de se prosilca napoti na
spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

Dostop Ponovna uporaba
v,

Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH:

Q4 - 3. Stevilo vseh DELNO UGODENTH oz. DELNO ZAVRNJENTH zahtev

Dostop Ponovna uporaba

ZAVRNJENIH:,:,,
Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je bilo delno ugodeno (se$tevek vseh

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

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

delno zavrnjene.:

:Oigan, ne',fazpdfiga z, inrforfiiacijo Opomba: Delna
zavrnitev zahtev e za dostop kadar organ nima
informacije in ne gre za iniormacijo, i kutero

,'razplo[a0.e'dru$' ,or$oh,,62" 
]or:$an ne ve katerir drugi

organ razpolaga z zahtevano inforrnacijo.:

Ni informacija javnega znadaja (Arhivsko gradivo)
opomba: Delna zavrnitev zahtev e za dostop, ker del

zahtevane informacije ne izviraiz delovnega
podrocja organa (prvi odst. 4. ilena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.clen azDlJZ).:
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Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:

Zaupnost statisticnih porodevalskih enot:

'zaupnosti davdnega postopka/davcna tajnOst:,

Kazenski pregon/postopek s prekr$ki :

Sodni postopek:

Dokument v izdetavi:

Naravna/ku ltu rna vred nota :

N otranj e de lovanj e/d ejavnost :

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

0 s
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Podatek s katerim razpolagajo izvajalci ,javne sluZbe
javne radioteleVizije ali izv:ajalci ali izvajalci javne

sluZbe na podrocju izobraZevatne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, Sesti

odstavek 6.dlen a ZDIJZ):

Podatekza katerega drug zakon doloca, da je
dostopen samo upravicenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek O.clena ZDIJZ):

Drugo (navedi) :

Q5 - 4. Stevilo vseh v cELoTIZAVRNJENIH zahtev

:' stevilo vseh v cELorl ZAVRNJENIH zahtev:

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v
celoti zavrnjena (se5tevek vseh spodaj navedenih

razlogov):

organ ne razpolaga z informacijo opomba: zavrnitev
zahteve zadostop kadar organ nima informacije IN

ne gre za inforrnacijo, s katero razpolaga drug organ
ozlRoMA organ ne ve kateri drugi organ razpoliga

z zahtevano i nformacijo. :

Ni informacija javneg a znataja (Arhivsko
gradivo)opomba: Zavrnitev zahtev e za dostop, ker

zahtevana informacija ne izvira iz delovnega
podrocja organa (prvi odst. 4. clenaZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. ctena ZDIJZ).:

Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:
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zaupnost statisticnih porocevalskih enot:

Kazenski pregon/postopek s prekr5ki :

Upravni postopek:

Sodni postopek:

Dokument v izdelavi:

Naravna/kulturna vrednota :

':,,::,
Notranje delovanje/d ejavnost :

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6. dlena zDIJZ):
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POdalek,s, katerim fazpolagajo izvajalci javne sluzbe
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne

sluZbe na podrocju izobraZevalne, raziskovatne ali
kulturne dejavnosii (samo pri ponovni uporaol, sesti

odstavek 6.dlena ZDIJZ):

Podatek za katerega drug zakon doloca, da je
dostopen samo upravicenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, Sesti odstavek 6.crena zDIJZ):

Q6 - 5. OSTALE XOnerue OOIOC|TVE (zavriene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sktep o ustavitvi
postopka,...) opomba: sem ne sodiio zadeve, ki so se v postopku resevanja.

Dostop Ponovna uporaba
ostate KoNeruE oDlo0trvE:

Q7'stevito zaradunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ opomba: v kolikor je bila izdana zahlevaza
vnaprei5nii polog in prosilec pologa ni pladal, se to ne Steje za zaraiunan dostop in se tudi ne zabeleZi v
tabelo.

Dostop Ponovna uporaba

Q8'Obseg skupno zaradunanih materialnih stro5kov za dostop do tJZ (34.6ten zDuz)

Stevilo zaracunanih dostopov in ponovne uporabe
IJZ:

Obseg skupn o zaracunanih m.aterialnih stro$kov za dostop do IJZ

Dostop
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Q9 - Vi5ina sredstev, fi;ih;e
zDtJz)

ponovno uporabo IJZ (34. a 6len

ViSina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaradunavanju cen e za
'r: :, o- ovnol uporab o IJZ (84. a' dlen ZDIJZ):

Ponovna uporaba

0

Ponovna uporaba

Qto - $tevilo vseh vloienih pritozb na tnformacijskega poobtasGenca

1. Stevilo vseh vlozenih pritozb na lnformacijskega
PooblaScenca (sestevek tock: 1.1, 1.2,1.3, 1.4,1.5

1 .1 Stevilo vloZenih pritoZb zoper odlocbe, s katerimi
je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma

zoper sklep o zavrZenju:

1 .2 Molk organa (Sesti odst.22.clen a ZDIJZ):

1.3 Posredovana informacija ni lJZ, ki jo je prosilec
zahteval (cetrti odst. ZS. dtena ZDTJZ):

1.4 IJZ ni bita posredovana na zahtevan na6in (27.

t .s Stevilo vloZenih prito Lb na lnformacijskega
poobla5cenca zoper stro5ke postopke:

v

1 '6,Stevilo vloZenih pritoZb stranskega udeleZenca
na lnformacijskega poobla5cenca:

vr,,'i 2.,:steVilo Vseh izdanih sklepov in odrocb
lnformacijskega Pooblascenca v porodevalst<em letu

(se5tevek ,tock: 2.1 , 2.2, Z.g in 2.4) l

2.1 Stevilo sklepov o zavrlenlu pritoZb
lnformacijskega pooblascenca v retu 2015:

v

2.2 stevilo odlocb s katerimi je bito v celoti ugodeno
pritoZbi:

2.3 Stevilo odlocb s katerimi je bilo pritozbi delno
ugodeno oziroma je bila pritoZbadelno zavrnjena:

'' , z.4lStevllo ootodb o zavrnitvi pritozb v celoti:

Ql2 - lme in priimek predstojnika organa.

2upan dr. fp'mai Hoien
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Qtt 'Stevilo vseh izdanih sklepov in odlodb lnformacijskega pooblas6enca v letu 2015

Dostop

0

Dostop

0

Ponovna uporaba
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Ql3 - lme in priimek uradne osebe

mag. Katja Burja Kotnik,0?.82 16 01S

email - E-lroil uradne osebe, ki je pripravila porodilo.

katja.burja@ravne.si
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