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wu/w. 1 ka.SI Letno poro6ilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015 (ncnum
347)

Q1 . NAZIV ORGANA

MESTNA OBeINA MARIBOR

Q2 - 1. Stevito vseh REgENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem letu (se§tevek toek: 2., 3., 4.
in 5.) Opc>mba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bIle vlo2ene v preteklem letu
glede na poro6evalsko leto in reiene v poroeevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in
ponovno uporabo, ki so bile vlo2ene in regene v poro6evalskem letu (teko6e zadeve). V primeru pritoibe
na Informacijskega poobla§6enca se upogteva zadnja odlo6itev organa. Pri postopkih po prvem odst. 21.
elena ZDIJZ, ki se za6nejo na zahtevo za prevladujo6i javni interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti,
kjer odloea vlada, vrhovno sodi96e ali svet samouprave lokalne skupnostl, podatke o koneini odlo6itvi v
letno poroeilo navedejo slednje navedeni organi, kI so odlo6itev tudi spre]eli.

Dostop Ponovna uporaba
gtevilo vseh REgENIH zahtev:

Q3 - 2. gtevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodi, tudi ee se prosilca napoti na
spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

Dostop Ponovna uporaba
:':'-!.t::.Stevilo vseh v.CELOTI UG6DENIH :

Q4 - 3. gtevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev

Dostop Ponovna uporaba
gtevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO

ZAVRNJENIH:

gtevilo razlogov. zaradi katerih je bila zahteva delno
zavrnjena oz. ji je bilo delno ugodeno (se5tevek vseh

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

obstoji vee kot Ie en razlog za delno zavrnitev. Tukaj
vpi5ite 5tevilo razlogov, zaradi katerih so bile zahteve

delno zavrnjene.

Organ ' n.e razpolaga z informacijo Opomkn: Delna
zayrnitev zahteve za dostop kadar organ nima
informacije in ne gre za informa-cijo, s katero

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

Nt informacija javnega znaeaja (Arhivsko gradivo)
C)pomba: Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del

zahtevane informacije ne izvira iz delovnega
podro6ja organa (pmi odst. 4. elena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.elena ZDIJZ). :

Ii . 1
Tajni podatek:
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0 0Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:

Zaupnost statisti6nih poroeevalskih enot:

Zaupnosti davenega postopka/dav6na tajnost:

Kazenski pregon/postopek s prekrSki:

Upravni postopek:

Sodni postopek:
Dokument v izdelavi:

Naravna/kulturna vrednota:

Notranje delovanje/dejavnost:

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

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne slu2tn
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne

slu2be:na podroeju izobra2evalne,-’raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, gesti

odstavek 6.elena ZDIJZ)

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

Drugo (navedt) :

Q5 - 4. gtevito vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev

gtevito'vseh v CELOTt ZAVRNJENIH zahtev:

gtevito razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v
celoti zavrnjena (segtevek vseh spodaj navedenih

razlogov) :

Organ .ne,razpolaga z informacijb Opomba: Zavrnitev
zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN
ne gre .za informacijo, s katero fazpolaga drug organ
C)ZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga

z zahtevano informacijo.:

Ni informacija javnega zna6aja (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahteve za dostop, ker

zahtevana informacija ne izvira iz detovnega
podro6ja organa (prvi odst. 4. elena ZDIJZ) oziroma

gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. elena ZDIJZ).

Tajni podatek:
Poslovna skrivnost:

Osebni podatek:
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Zaupnost statisti6nih poro6evalskih enot:

Zaupnosti davenega postopka/dav6na tajnost:

Kazenski pregon/postopek s prekrgki:

Upravni postopek:

Sodni postopek:
Dokument v izdelavi:

Naravna/kulturna vrednota:

Notranje delovanje/dejavnost:

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

Podatek s-katerim razpolagajo izvajalci javne slu2kn
javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne

slu2tn Ina podro6ju izobra2evalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, gesti

odstavek 6.elena ZDIJZ) :

Podatek za katerega drug zakon dolo6a, da je
dostopen samo upravi6enim osebam (samo pri
ponovni uporabi, gesti odstavek 6.elena ZDIJZ):

Drugo (navedi); :

Q6 - 5. OSTALE KONC“;NE ODLOeITVE (zavr2ene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka,...) Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so ie v postopku re£evanja.

Dostop Ponovna uporaba
O,t,I, KON6NE ODLO6ITVE,

Q7 - gtevilo zara6unanih dostopov in ponovne uporabe IJZ Opomba: V kolikor je bila izdana zahteva za
vnaprejSnji polog in prosilec pologa ni plaeal, se to ne §teje za zaraeunan dostop in se tudi ne zabele2i v
tabelo

Dostop Ponovna uporaba
gtevilo zaradunanih dostopov in ponovne uporakn

IJZ

Q8 - Obseg skupno zara6unanlh materialnih stro§kov za dostop do IJZ (34.61en ZDIJZ)

Dostop

Obseg.skupno zara6unanih materialnih strogkov za dostop do IJZ
(34.61en ZDIJZ) :
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Q9 - Viglna sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaraeunavanju cene za ponovno uporabo IJZ (34. a elen
ZDIJZ)

Ponovna uporakn

Vi6ina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zara6unavanju cene za
ponovno uporakx> IJZ (34. a Hen ZDIJZ):

Q1 0 - gtevilo vseh vlo2enih prito2b na Informacijskega Pooblageenca

Dostop Ponovna uporaba

1. Steyilo vseh vlo2enih prito2b na Informacijskega
Poobld96enca (segtevek to6k: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

in 1.6):
1.1 gtevilo vlo2enih prito2b zoper odloekn, s katerimi
je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma

zoper sklep o zavr2enju:

1.2 Molk organa (gesti odst.22.elena ZDIJZ) :

1.3 Posredovana informacija ni IJZ, ki jo je prosilec
zahteval (6etrti odst. 25. elena ZDIJZ):

1.4 IJZ'-ni hla posredovana na !ahtevan na6in (27
61en ZDIJZ):

1.5 gtevilo vlo2enih prito2b na Informacijskega
poobla56enca zoper stro gke postopke:

1.6 gtevilo vlo2enih prito2b stranskega udele2enca
na Informacijskega pootiageenca:

Q11 - gtevilo vseh izdanih sklepov in odlo6b Informacijskega Poobla96enca v letu 2015

Dostop Ponovna uporaba
2. gtevilo vseh izdanih sklepov in odlodb

Informacijskega Poobla96enca v poroeevalskem letu
'. .':(segtevek to6k: 2.1, 2:2, 2.3 in 2.4):

2,1 gtevilo sklepov o zavr2enju prito2b
Informacijskega pooblagdenca v letu 2015:

2.2 gtdvilo odlodb s katerimi je bi'lo v celoti ugodeno
prito2bi :

2.3 §tevilo odloeb s katerimi je bilo prito2bi delno
ugodeno oziroma je bila prito2kn delno zavrnjena:

2,4 gtevilo odloeb o zavrnitvi prito2b v celoti:

Q12 - Ime in priimek predstojnika organa.
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