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Letno poroeilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2021 ENKLIK ANKETA

ODGOVORI RESPONDENTA
Pozdravljeni, prosimo vas, da izpolnite poroeilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacijjavnega

znaeaja za leto 2021. Dopis MJ U ste prejeli 12. 1. 2022 po elektronski pogti.Kratka pojasnila za izpol-

njevanje: Obvezno morate izpolniti vsa polja, tudi ee je vrednost posameznega polja O, vpi5ite
gtevilo O. Skozi aplikacijo se premikate s pomo6jo tabulatorja ali smernih tipk. Zadnje polje v

poroeilu je namenjeno vagim predlogom oz. komentarjem v zvezi z izvajanjem ZDIJZ. Na zadnji
strani levo spodaj se nahaja ikona PDF, ki vam omogoea, da koneni izpolnjeni obrazec letnega
poroeila natisnete. Ko koneate s tiskanjem, postopek oddaje +etnega poroeila koneate s klikom na

tipko KONEC. S pritiskom na tipko KONEC se podatki elektronsko posredujejo vskupno bazo vseh
oddanih poroeii. V kolikor naknadno ugotovite, da je v oddanem poroeilu priglo do napake, lahko

to popravite tako, da enostavno ponovno izpolnite novo poroeilo oz. anketo (lka). MJU pri pripravi
statisti ke u poiteva zadnjo oddano verzUo poro611a vaplikaciji. Hva la za vage sodelova nje.Ministrstvo

za Javno upravo

NAZIV ORGANA
MESTNA OBel NA MARIBOR

1. gTEVILO VSEH REgENIH ZAHTEV NA PRVI STOPNJI V LETU 2021 (seitevek toek: 2., 3., 4.
in 5.)

Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vlo2ene v preteklem
letu glede na poroeevalsko leto in re§ene v poroeevalskem letu (prenesene zadeve) in za-
hteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in reiene v poroeevalskem letu (tekoee

zadeve). V primeru prito2be na Informacijskega poobla§eenca se upoiteva zadnja odloeitev
organa. Pri postopkih po prvem odst. 21. elena ZDIJZ, ki se zaenejo na zahtevo za prevladujoei
javni interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloea vlada, vrhovno sodigee ali svet

samouprave lokalne skupnosti, podatke o kaneni odlo6itvi v letno poroeilo navedejo slednje
navedeni organi, ki so odloeitev tudi sprejeli.

Dostop

49

Ponovna uporaba
Skupno gtevilo
vseh rege nih

zahtev
0
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2. gTEVILO VSEH v CELOTI UGODENIH ZAHTEV

Opomba: Zahtevi se ugodi, tudi ee se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije
objavljene.

Dosto p

28

Ponovna uporaba
5tevilo vseh v
celoti ugodenih

0

3. gTEVILO VSEH v CELOTI ZAVRNJENIH ZAHTEV

Dosto p

6

Ponovna uporaba
5tevilo vseh v

celoti zavrnjenih
zahtev

gtevilo razlogov,

zaradi katerih je
bila zahteva v
celoti zavrnjena
(segtevek vseh
spod aj nave-

denih razlogov)
Organ ne razpo-
laga z informa-
CIJO

0

6

6 0

4. gTEVILO VSEH DELNO ZAVRN]ENIH ZAHTEV

Dosto p

10

Ponovna uporaba
Skupno gtevilo

delno zavrn-

jenih zahtev

0
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gtevilo razlogov,
za rad i katerih

je bila zahteva

delno zavrnjena
(segtevek vseh
spod aj nave-

denih razlogov)

Organ ne razpo-

laga z informa-

CIJO

10

4

0

0

0

0

0

Osebni podatek
Drugo:

5. OSTALE KONeNE ODLOeITVE (ZAVR2ENE ZAHTEVE, ODSTOPLJENE ZAHTEVE, IZDAN SKLEP
0 USTAVITVI POSTOPKA, IPD.)

Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so Be v postopku regevanja.

Dostop

5

Ponovna uporaba
Ostale konene

odlo6itve
0

6. gTEVILO IZDANIH SKLEPOV ZA PODALJgAN IE ROKA ZA ODLOeITEV o ZAHTEVI (2. ODST.
24. eLENA ZDIJZ)

0

7. gTEVILO ZARAeUNANIH DOSTOPOV IN PONOVNE UPORABE IJZ

Opomba: V kolikor je bila izdana zahteva za vnaprejinji polog in prosilec pologa ni plaeal,
se to ne iteje za zaraeunan dostop in se tudi ne zabele2i v tabelo.
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Dosto p Ponovna uporaba

8. OBSEG SKUPNO ZARAeUNANIH MATERIALNIH STROiKOV ZA DOSTOP DO DZ (34.elen
ZDIJZ)

Dostop

9. VlgINA SREDSTEV, KI JIH JE ORGAN PRIDOBIL PRI ZARAeUNAVANJU CENE ZA PONOVNO

UPORABO liZ (34. a elen ZDIJZ)

Ponovna uporaba

10. gTEVILO VSEH VL02ENIH PRIT02B NA INFORMACIJSKEGA POOBLAgeENCA

Dosto p Ponovna uporaba
1. 5tevilo vseh

vlo2enih pri-
to2b na Infor-

macijskega
Pooblaieenca

(seitevek toek:

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

in 1.6)

1.1 gtevi lo

vlo2enih prito2b
zoper odloebe, s
katerimi je bila

zahteva delno
ali v celoti za-
vrr\jena ozlrorna
zoper sklep o

zavr2e nJ u

2 0

2

www.1 ka.s



Letno poroeilo o izvajanju ZDllZ za leto 2021

u. gTEVILO VSEH IZDANIH SKLEPOV IN ODLOeB INFORMACIJSKEGA PooBLAgeENCA v

POROeEVALSKEM LETU (SEgTEVEK TOeK: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Dostop Ponovna uporaba
2.2. £tevi lo

odloeb, s ka-

terimi je bilo v

celoti ugodeno

prito2bi
2.4 £teviio od-
loeb o zavrnitvi

prito2b v celoti

0 0

1 0

12. gTEVILO VSEH VLOiENIH TO2B NA ODLOeITVE INFORMACIJSKEGA POOBLAgeENCA

S stranl organa S strani prosilca

V primeru, da imate teiave pri odloeanju o zahtevah, oznaeite te2ave, razloge oz. oznaeite
potrebe po dodatnem usposabljanju.
Mo2nih je vee odgovorov

a] Te2ave pri obrazlo2itev izjem

[] Te2ave pri anonimizaciji
[] Usposabljanje s podroeja ZDllZ
[] Usposabljanje s podroeja ZUP
[] Usposabljanje v zvezi z Registrom zavezancev za informacijejavnega znaeaja (eRZIJZ);
[Z] Usposabljanje v zvezi z odpiranjem podatkovjavnega sektorja in portalom OPSI

Datum zadnjega a2uriranja kataloga informacij javnega znaeaja organa.
09.06.202]

Ime in priimek predstojnika or'

Aleksander Saga Arsenovie, 2u
'e

a
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Ime in priirnek uradne osebe, ki je pripravila letno poroeilo ter njena telefonska itevilka.
Breda Kolarle, 02 2201 331

E-mail uradne osebe, ki je pripravila poroeilo.
(npr. janez.novak@gmail.com)

breda.kolaric©>maribor.si
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