
tq r ’

Slu2i za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega poroeila na MJU

Obrazec za LETNO POROeILO PO ZDIJZ za 2014

LETNO POROeILO o IZVA,IANJU ZAKONA o DOSTOPU DO
V

INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAIA V PRETEKLEIVI

KOLEDARSKEM/POROeEVALSKEM LETU

Naziv organa: MESTNA OBeIN A MARIBOR

I. DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAeAJA

PONOVNA
DOSTOP UPORABA

r–-----1. 5tevilo vseh RE5ENIHl zahtev na prvi stopnji v preteklem
koledarskem letu (seitevek to€k: 2., 3., 4. in 5.)

69

2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIHz zahtev 53 [ -

3. 5tevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev

itevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz.
ji je bilo le delno ugodeno3 (seitevek vseh spodaj navedenih
razlogov)

Organ ne razpolaga z informacijo£

Ni informacija javnega znaeaja£ (Arhivsko gradivo)

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statisti6nih poroeevalskih enot

Zaupnosti davtnega postopka/davena tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekrgki

Upravni postopek

Sodni postopek
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Slu2i za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega porotila na MJU

Dokument v izdelavi rr–-
Naravna/kultu rna vrednota rT
Notranje delovanje/dejavnost r-r–-–-
Drugo ( navedi i ) T r---–-'---'
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni
uporabi, gesti odstavek 6. elena ZDIJZ)

T
Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2be javne
radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne slu2be na podroeju
izobra2evalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporabi, §esti odstavek 6.elena ZDIJZ)

T-’

Podatek za katerega drug zakon doloea, da je dostopen samo
upravieenim osebam (samo pri ponovni uporabi, iesti odstavek
6.elena ZDIJZ)

T

4. gtevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev 7

9

4
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Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena
(seitevek vseh spodaj navedenih razlogov)

Organ ne razpolaga z informacijog

Ni informacija javnega znaeajaZ (Arhivsko gradivo) T
:T
2

1

f–'–-----–

Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistienih poroeevalskih enot

Zaupnosti davenega postopka/dav6na tajnost

Kazenski pregon/postopek s prekr§ki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi

Naravna/kulturna vrednota
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Slu2i za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega poroeila na MJU

Notranje delovanje/dejavnost r['--+--"-–-
Drugo ( navedi rT
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni
uporabi, gesti odstavek 6. elena ZDIJZ)

r
Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2be javne
radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne slu2be na podroeju
izobra}evalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri
ponovni uporabi, gesti odstavek 6.elena ZDIJZ)

r––––

Podatek za katerega drug zakon doloea, da je dostopen samo
upravieenim osebam (samo pri ponovni uporabi, iesti odstavek
6.elena ZDIJZ)

r

5. OSTALE KONeNE ODLOeITVEg (zavriene zahteve, odstopljene
zahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

3 T
II.DEL - ZARAeUNAVANJE STROSKOV ZA DOSTOP

Stevilo zaratunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ9 r r–-'
Obseg skupno zaraeunanih materialnih strolkov za dostop do IJZ
(34.IIen ZDIJZ)

r
Vigina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaraeunavanju cene za
ponovno uporabo IJZ (34. a 61en ZDIJZ)
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III.DEL - VLO2ENA PRAVNA SREDSTVA

1. §tevilo vseh vlo:enih pritoib na Informacijskega Poobla§eenca
(se:tevek toEk: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6)

5

1.1 5tevilo vlo2enih prito2b zoper odloebe, s katerimi je bila
zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavr2enju

4

1.2 Molk organa (gesti odst.22.elena ZDIJZ) 1
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1.3 Posredovana informacija ni IJZ, ki jo je prosilec zahteval (eetrti
odst. 25. elena ZDIJZ)

1.4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan naein (27 . elen ZDIJZ)

1.5 5tevilo vlo2enih prito2b na Informacijskega pooblageenca zoper
strogke postopke

1.6 5tevilo vlo2enih prito2b stranskega udele2enca na
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Sluii za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnego poroeila na MJU

Informacijskega pooblaieenca

2. gtevilo vseh izdanih sklepov in odlotb Informacijskega
PooblaiEenca v poroeevalskem letu (seitevek toEk: 2.1, 2.2, 2.3 in
2.4)
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2.1 5tevilo sklepov o zavrZenju prito2b Informacijskega
poobla96enca v letu 2014

2.2 gtevilo odloeb s katerimi je bilo v celoti ugodeno prito2bi

2.3 gtevilo odloeb s katerimi je bilo prito2bi delno ugodeno oziroma
je bila prito2ba delno zavrnjena

2.4 5tevilo odloeb o zavrnitvi prito2b v celoti

Ime, priimek in podpis predstojnika:

Dr. Andrej FI$TRAVEC
Zu PAN


