$Iuz"i

kot podlaga za elektronsko posredovanje Ietnega porofila na

MJU

Obrazec za LETNO POROCILO PO ZDIJZ za 2016

LETNO POROEILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO
INFORMACIJ JAVN EGA ZNACAJA V PRETEKLEM

KOLEDARSKEM/POROCEVALSKEM LETU
oBéINA TRZIN

Naziv organa:
I.DEL

-

DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ IAVNEGA ZNAEAJA

vseh RE§EN|H1 zahtev na prvi stopnji v preteklem
koledarskem letu (se§tevek toékz 2., 3., 4. in 5.)
1. §tevi|o

2. §teviIo

vseh v CELOTI UGODENII-I3 zahtev

3. §tevilo

vseh DELNO

UGODENIH

oz.

DELNO ZAVRNJENIH zahtev

7

4

1

§tevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz.
ji

je bilo le delno

ugodenoé (se§tevek vseh spodaj navedenih

razlogov)

Organ ne razpolaga

z

informacijoi

Ni informacija javnega znaéajai (Arhivsko gradivo)

Tajni

podatek

Posiovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost

statistiénih poroéevalskih

enot

Zaupnosti davénega postopka/davéna tajnost
Kazenski pregon/postopek

Upravni postopek

-53%

s prekr§ki
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Sodni postopek

Dokument v izdelavi
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Naravna/kulturna vrednota

g

V

Notranje delovanje/dejavnost

I

gm

Drugo ( navedi

)

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo Qri Qonovni
ugorabi, §esti odstavek 6. Elena ZDIJZ)

javne sluibe javne
izvajalci javne sluibe na podroéju

Podatek s katerim razpolagajo
radiotelevizije

ali izvajalci ali

izvajalci

kulturne dejavnosti (samo
ponovni uporabi, §esti odstavek 6.élena ZDIJZ)
izobraievalne, raziskovalne

ali

.r.——~--————

Qri

Podatek za katerega drug zakon doloéa, da je dostopen samo
upraviéenim osebam (samo miponovni uporabi. §esti odstavek

é

1

6.é|ena ZDIJZ)

4. §tevi|o

vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev

§tevi|o razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena

(se§tevek vseh spodaj navedenih razlogov)

Organ ne razpolaga

z

informacijoﬁ

Ni informacijajavnega znaéajal (Arhivsko gradivo)
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Tajni podatek

Poslovna skrivnost

Osebni podatek

Zaupnost statistiénih poroéevalskih enot
Zaupnosti davénega postopka/dav<':na tajnost
Kazenski pregon/postopek s prekr§ki

Upravni postopek

Sodni postopek

Dokument v izdelavi
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Naravna/kulturna vrednota
Notranje delovanje/dejavnost

D_rus9Lnavedi
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Pravice intelektualne Iastnine tretjih oseb (samo

pri

Qonovni

ugorabi, §esti odstavek 6. Elena ZDIJZ)

Podatek

javne sluibe javne
radioteievizije ali izvajalci ali izvajalci javne sluibe na podroéju
izobraievalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo gri
ponovni uporabi, §esti odstavek 6.¢':|ena ZDIJZ)
s

katerim razpolagajo

izvajafci

Podatek za katerega drug zakon doloéa, da je dostopen samo
upraviéenim osebam (samo gri gonovni ugorabi, §esti odstavek
6.<':lena

5.

»

ZDIJZ)

OSTALE KONCNE ooLoéITvE! (zavr‘z'ene zahteve, odstopljene

zahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)
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§tevilo zaraéunanih

ZARAéUNAVANJE STRO§KOV ZA DOSTOP

dostopov

in

ponovne uporabe I123

Obseg skupno zaraéunanih materialnih stro§kov za dostop do
(34.<":|en

IJZ

ZDIJZ)

Vi§ina sredstev,

ki jih

ponovno uporabo

je

organ pridobil

IJZ (34.

vseh vloienih

zaraéunavanju cene za

a élen ZDIJZ)
III.DEL -

1. §tevi|o

pri

prito‘z'b

Vl.OiENA PRAVNA SREDSTVA

na lnformacijskega Poob|a§Eenca

(se§tevek toék: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6)
1.1 §tevilo vloienih pritoib zoper odloébe, s katerimi je bila

zahteva delno
1.2

v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrienju

ali

Molk organa

(§esti

odst.22.Elena ZDIJZ)

1.3 Posredovana informacija ni U2,

ki

joje prosilec zahteval

(éetrti

odst. 25. Elena ZDIJZ)
1.4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan naéin (27. Elen ZDIJZ)
1.5 §tevi|o vloienih pritoib na Informacijskega pooblaééenca zoper

stro§ke postopke
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1.6 §tevilo vloienih pritoib stranskega udeleienca na

Informacijskega poob|a§<':enca

vseh izdanih sklepov in odloéb Informacijskega
Poobla§Eenca v poroéevalskem Ietu (seiitevek toék: 2.1, 2.2, 2.3

MJU

2. §tevilo

in

2.4)

2.1 §tevi|o sklepov

o zavr‘z'enju pritoib lnformacijskega
2016

poobla§t”:enca v Ietu

2.2 §tevi|o odloéb s katerimi je bilo v celoti

ugodeno

2.3 §tevi|o odloéb s katerimi je bilo pritoibi delno
je bila pritoiba

delno zavrnjena

2.4 §tevi|o odlo<':b o zavrnitvi pritoib v celoti

IV.DEL - SEZNAM

pritoibi

ugodeno oziroma
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ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

*Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v Ietu, na katero se
poroéilo nana§a. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

Zaporedna
§tevi|ka

Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega pravai’ (javni zavodi,
javna podjetja, zbornice...), nosilci javnih pooblastil ter izvajalci javnih sluib
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-38%
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Opombe

Sem

1

ponovno uporabo,

so bile vloiene v preteklem Ietu glede
na poroéevalsko leto in reéene v poroéevalskem Ietu (prenesene zadeve) in zahteve za
dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in re§ene v poroéevalskem Ietu (tekoée
sodijo zahteve za dostop

in

ki

zadeve).

V primeru

pritoibe na lnformacijskega poob|a§c':enca se uposteva zadnja odloéitev organa.
Pri postopkih po prvem odst. 21. (‘Elena ZDLIZ, ki se zaénejo na zahtevo za prevladujoéi javni
interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloéa vlada, vrhovno sodiéée ali svet
samouprave Iokalne skupnosti, podatke o konéni odloéitvi v Ietno poroéilo navedejo slednje
navedeni organi, ki so odloéitev tudi sprejeli.

2Zaheva se ugodi, tudi ée se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

V praksi

do primerov, ko

zahtevi za dostop obstoji vet": kot le en razlog za
delno zavrnitev. Tukaj vpi§ite stevilo vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno
zavrnjene.
3

prihaja

pri eni

4

Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre za informacijo, s
katero razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano
informacijo.

5

Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega
podroéja organa (prvi odst. 4. Elena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst.

4.c':lena ZDIJZ).

5

Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre 2a informacijo, s katero
razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano
informacijo.
7

Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega podroéja
organa (prvi odst. 4. Elena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. Elena ZDIJZ).
3

Sem ne sodijo zadeve,

9

V kolikorje

ki

so se v postopku resevanja.

izdana zahteva za vnaprejsnji polog in prosilec pologa
§teje za zaraéunan dostop in se tudi ne zabeleii v tabelo.
1°

bila

V kategorijo drugih oseb javnega

ni

p|at':'a|,

se to ne

prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi
drugega predpisa izrecno opredeljene kot osebe javnega prava in izvajajo neke
oblastne oz. javnopravne naloge.
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