
Letno poroeilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020

ODGOVORI RESPONDENTA

NAZIV ORGANA
MESTNA OBeINA MARIBOR

1. §tevilo vseh RESENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem letu (se£tevek todk: 2"
3., 4. in 5.)

Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene v preteklem letu

glede na poroeevalsko leto in re§ene vporo€evalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za
dostop in ponovno up©rabo, ki so bile vlo2ene in regene v poro6evalskem letu (teko€e zadeve).
V primeru pritoibe na Informacijskega poobla§Eenca se upoiteva zadnja odloEitev organa. Pri

postopkih po pwem odst. 21. elena ZDDZ, ki se zaEnejo na zahtevo za prevladujo€i javni interes
ali na zahtevo za urnik stopnje tajnosti, kjer odloea vlada, vrhovno sodigee ali svet samouprave
lokalne skupnosti, pc>datke o koneni odloEitvi v letno poroeilo navedejo slednje navedeni ar-

gani, ki so odloeitev tudi sprejeli.
gtevilo vseh REgENIH zahtev: 37. O

2. $tevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtev

Opomba: Zaheva se ugodi, tudi ee se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije
objavljene.
Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH, 26, O

3. $tevilo vseh DELNO UCODENIH oz. DELNO ZAVRNrENIH zahtev

5tevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH: 4, O

£tevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. ji je bilo delno ugodeno (segtevek

vseh spodaj navedenih razlogov) : 3, a

Organ ne razpolaga z informacijo
1 0

Ni informacija javne9a znaeaja (Arhivsko gradivo) : O, O
Tajni podatek: C, O
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Poslovna skrivnost: O, a

Osebni podatek: 2, O
Zaupnost statistienih poroeevalskih enot: O. O

Zaupnosti davenega postopka/davena tajnost: O, O
Kazenski pregon/postopek s prekriki: C, O

Upravni postopek, C, G
Sodni postopek, 0, C
Dokument v izdelavi: O, O
Naravna/kulturna vrednota, O, O

Notranje delovanje/dejavnost: O, G

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, gesti odstavek 6. elena ZDIJZ):
0. 0

Podatek s katerim razpola9ajo izvajalci javne slu2bejavne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne
slu2be na podroeju izobra2evalne. raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi,
gesti odstavek 6.elena ZDIJZ): G, O

Podatek za katerega drug zakon doloea, da je dostopen sama upravieenim osebam (samo pri
ponovni uporabi, gesti odstavek 6.elena ZDllZ), O, C
Drugo {navedi), I. O
Dostop omejen strankam/udele2encem postopka (prvi odstavek 5.a elena ZDllZ), O, O

Nadzorni postopki finanenih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a elena ZD13Z): O, O

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a elena ZDIJZ), 9, O

4. Steviio vseh v CELOTI ZAVRNIENIH zahtev

gtevilo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev: 3, O

gtevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena {segtevek vseh spodaj navedenih

razlogov): 5, O
Organ ne razpolaga z informacijo , 2, C

Ni informacija javnega znaeaja (Arhivsko gradivo}
; 0, O

Tajni podatek: O, O
Poslovna skrivnost, 1, a

Osebni podatek: :, O
Zaupno st statistienih poroeevalskih enot; O, O
Zaupnosti davenega postopka/davena tajnost: 8. O
Kazenski pregon/postopek s prekrgki: I, O
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Upravni postopek, O. O

Sodni postopek, O. O
Dokument v izdelavi, O, O
Naravna/kulturna vrednota, O, O

Notranje delovanje/dejavnost: O, a

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, gesti odstavek 6. elena ZDIJZ),
0 0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalcijavne slu2bejavne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne
slu2be na podroeju izobra2evalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni upcrabi,
gesti odstavek 6.elena ZDIJZ), 0, O

Podatek za katerega drug zakon doloea. da je dostopen samo upravieenim osebam (samo pri

ponovni uporabi, iesti odstavek 6.elena ZDIJZ), O, O
Drugo (navedi);, 1. O

Dostop omejen strankam/udete2encem postopka (prvi odstavek 5.a elena ZDIJZ), O, G

Nadzorni postopki finanenih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a elena ZDIJZ): O, 0

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a elena ZDllZ), O, O

5. OSTALE KONeNE ODLOeITVE (zavrtene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi
postopka„..)
Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so ie v postopku re§evanja.
Ostale KONeNE ODLOeITVE, I, O

$tevilo izdanih sklepov za podalj§anje roka za odlo€itev o zahtevi (2. oda. 24. elena ZDDZ)

0

Stevilo zaraeurranih dostopov in ponovne uporabe IIZ

Opomba, V kolikor je bila izdana zahteva za vnaprej$nji paIn in prosilec pologa ni plaeal, se
to ne gteje za zara€unan dostop in se tudi ne zabeleii v tabelo.

gtevilo zaraeunanih dostopov in ponovrle uporabe IIZ, 9. O

Obseg skupno zaraeunanih materialnih stro§kov za dostop do IIZ (34.€1en ZDI IIZ)
Obseg skupno zaraeunanih materialnih stro§kov za dostop do liZ (34.elen ZDIJZ), O

Vi£ina sri lstev, ki jih je organ pridobil pri zaraeunavanju eerIe za ponovno uporabo liZ (34.
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a €1en ZDBZ)

Vigina sredst:ev, ki jih je organ pridobil pri zaraeunavanju cene za ponovrlo uporabo IIZ (34. a elen
ZDi3Z): a

§tevilo vseh vloierrih prito2b na Inforrnacijskega poobla£eenca

1. gteviio vseh vlo2enih prito2b ria Informacijskega Poobtageerlca (segtevek toek, 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in
1.6): 4, O

I. I gtevilo vio2enih prito2b zoper odloebe, s katerimi je bila zahteva delno ali v celoti zavrrljena
oziroma zoper sklep o zavr2enju, 3, C
1.2 gtevilo prejetih pozivov zaradi molka organa s strani Informacijskega poobla£eenca, :. O

1.3 Posredovana inforrnacija ni 1 liZ, ki jo je prosilec zahteval (eetrti od st. 25. elena ZDIJZ}: O, a
1.4 132 ni t:>iia posredovana na zahtevan nadir! (27. elen ZI)DZ), O, O

1.5 gtevito vlo2ertih prito2b na Informacijskega poobla£eenca zoper strogke postopke, G, G
1.6 5tevilo vlo2enih prito2b stranskega udele2enca na Informacijskega pooblaieenca: O, C

$tevilo vseh izdarlib sklepov in odI&b informacijskega pooblai€enca v poroeevalskem letu
($e§tevek to€k: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4}

2.1 gtevi lo sklepov o zavr2enju prito2b Informacijskega pooblageenea: 3, C
2.2. §tevilo odloeb, s katerirrli je bilo v celoti ugoderio prito2bi, a, O
2,3 gtevilo od loeb, s katerimi je bilo prito2bi deirtcl ugodeno oziroma je bila prito2ba delno zavrn-
jena, !, (>
2.4 §tevilo od loeb o zavrnitvi prito2k) v celoti: 2, O

I. §tevilo vseh vlo2enih tab na odloeitve Inforrnacijskega poobla§eenca
gtevilo , G, a

Datum zadnje9a a2uriranja kataloga inforrnacij javnega znaeaja organa
€>?.12.202 C:>

Ime in priimek predstajnika organa,
A}©ksarrder Saga AP§ENOV ie

IIne in priimek uradne o$ebe, ki je pripmvila letno poroEilo ter njena teleft>n ska gtevilka.
grade Koiarie; Q2 22(:)3 33}
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E-mail uradne osebe, ki je pripravila poroeilo.
(npr. janez.novak@gmail.com)

breda.kolaric©maribor.si

Vagi predlogi oz. komentarji v zvezi z izvajanjem ZDI IZ
Nimamo
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Sluii 499rhiv zavezanca in l<otpodfaga za elektronsko posredovanje letnega poroEila na MJU

Ime, pnimek in podpis predstojnika:
2UPAN

Aieksander Sa§aJ\BSE jOVIC:

5


