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Letno porocilo 0 izvajanju ZDIJZ za leta 2015 (recnum
680)

Q1· NAZIV ORGANA
OBCINA TRNOVSKA VAS
Q2· 1. Stevllo vseh RESENIH zahtev na prvl stopnjl v preteklem koledarskem letu (sestevek tock: 2., 3., 4.
In 5.) Opomba: Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, kl so bile vlozene v preteklem letu
glede na porocevalsko leta in resene v porocevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in
ponovno uporabo, ki so bile vlozene in resene v porocevalskem letu (tekoce zadeve). V primeru pritozbe
na Informacljskega pooblascenca se uposteva zadnja odlocltev organa. Prl postopklh po prvem odst. 21.
elena ZDIJZ, kl se zacnejo na zahtevo za prevladujocl javnllnteres ali na zahtevo za umlk stopnje tajnostl,
kjer odloca vlada, vrhovno sodlsce all svet samouprave lokalne skupnostl, podatke 0 koncnl odlocltvi v
letno porocllo navedejo slednje navedenl organl, kl so odlocltev tudl sprejell.
DoSIOp
Slevilo vseh RESENIH zahlev:

L -_ _ _ _ _ _

Ponovna uporaba

~IL
I

____o__~

Q3· 2. Stevilo vseh v CELOTI UGODENIH zahtevOpomba: Zaheva se ugodl, tudl ce se prosllca napotl na
splelno meslo, kjer so informacije objavljene.
DoSIOp
Slevilo vseh v CELOTI UGODENIH:

-lil

L -_ _ _ _ _ _

Ponovna uporaba
0

Q4· 3. Slevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahlev
DoSIOp
Slevilo vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO
ZAVRNJENIH:

o

Ponovna uporaba

II

o

o
o
Slevilo razlogov. zaradi kalerih je bila zahleva delno
zavrnjena oz. ji je lilo del no ugodeno (seslevek vseh
spadaj navedenih razlogov) Opomba: V praksi
prihaja do primerov. ko pri eni zahlevi za dostop
obsloji vee kot Ie en razlog za delno zavrnilev. Tukaj
vpisile slevilo razlogov. zaradi katerih so lile zahleve L _ _ _ _ _ _- ' 1_ _ _ _ _ _ _--'
delno zavrnjene.:
Organ ne razpolaga z informacijo Opomba: Delna
zavrnilev zahleve za doslop kadar organ nima
informacije in ne gre za informacijo. s kalero
razpolaga drug organ oz. organ ne ve kaleri drugi
organ razpolaga z zahlevano informacijo. :

0

0

Ni informacija javnega znaeaja (Arhivsko gradivo)
Opomba: Delna zavrnilev zahleve za doSIOp. ker deI
zahlevane informacije ne izvira iz delovnega
padroeja organa (prvi ods!. 4. elena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi ods!. 4.elena ZDIJZ) .:

0

0

Tajni podalek:
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Poslovna skrivnost:

0

0

Osebni podatek:

0

0

Zaupnost statistienih poroeevalskih enot:

0

0

Zaupnosti davenega postopkaldavena tajnost:

0

0

0

0

Upravni postopek:

0

0

Sodni postopek:

0

0

Dokument v izdelavi :

0

0

Naravnalkulturna vrednota:

0

0

Notranje delovanje/dejavnost:

0

0

Pravice intelektualne last nine tretjih oseb (sarno pri
ponovni uporabi, ~esti odstavek 6. elena ZDIJZ) :

0

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci jayne slutbe
jayne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci jayne
slutbe na podroeju izobratevalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (sarno pri ponovni uporabi, ~esti
odstavek 6.elena ZDIJZ):

0

0

Podatek za katerega drug zakon dolota, da je
dostopen sarno upravieenim osebam (sarno pri
ponovni uporabi , sesti odstavek 6.elena ZDIJZ):

0

0

Kazenski pregonlpostopek s

prekr~ki :

I

Drugo (navedi) 0:

I
o

II

o

Q5 • 4. Stevllo vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev
Dostop

Ponovna uporaba

Stevilo vseh v GELOTI ZAVRNJENIH zahtev:

o

o

Stevilo razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v
celoti zavrnjena (se~tevek vseh spodaj navedenih
razlogov) :

o

o

Organ ne razpolaga z informacijo Opomba: 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.:

0

0

Ni informacija javnega znaeaja (Arhivsko
gradivo)Opomba: Zavrnitev zahteve za dostop. ker
zahtevana informacija ne izvira iz delovnega
podroeja organa (prvi ods!. 4. elena ZDIJZ) oziroma
gre za arhivsko gradivo (drugi ods!. 4. elena ZDIJZ).:

0

0

Tajni podatek:

0

0

Poslovna skrivnost:

0

0

Osebni podatek:

0

0
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Zaupnost statisticnih poracevalskih enot:

0

0

Zaupnosti davcnega postopkaldavcna tajnost:

0

0

Kazenski pregonlpostopek s prekrski :

0

0

Upravni postopek:

0

0

Sodni postopek:

0

0

Dokument v izdelavi:

0

0

Naravnalkulturna vrednota:

0

0

Notranje delovanje/dejavnost:

0

0

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (sarno pri
ponovni uporab , sesti odstavek 6. clena ZDIJZ) :

0

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci jayne sluzbe
jayne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci jayne
sluzbe na podroeju izobraievalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (sarno pri ponovni uporab , sesti
odstavek 6.clena ZDIJZ) :

0

0

Podatek za katerega drug zakon doloCa, da je
dostopen sarno upravicenim osebam (sarno pri
ponovni uporab , sesti odstavek 6.clena ZDIJZ) :

o

o

Drugo (navedi); 0:

II

~===o==~I~1====o==~

Q6 - 5. OSTALE KONCNE ODLOCITVE (zavrZene zahleve, odslopljene zahleve, izdan sklep
poslopka, ••• ) Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so se v poslopku reSevanja.

Dostop
Ostale KONCNE ODLOCITVE :

o

0

uslavilvi

Ponovna uporaba

I

o

Q7 - Slevilo zaracunanlh doslopov In ponovne uporabe IJZ Opomba: V koUkor je blla izdana zahteva za
vnaprejsnjl po log in prosllec pologa nl placal, se 10 ne steje za zaracunan doslop In se ludl ne zabelezl v
labelo.
Dostop
Stevilo zaracunanih dostopov in ponovne uporabe
IJZ:

o

Ponovna uporaba

II

o

Q8 - Obseg skupno zaracunanlh malerialnlh slroskov za dostop do IJZ (34.clen ZDIJZ)
Dostop
Obseg skupno zaracunanih materialnih stroskov za dostop do IJZ
(34.clen ZDIJZ) :

25.01.2016

o
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Q9 - Vlilna sredstev, kl jlh je organ pridobll prl zaraeunavanju cene za ponovno uporabo IJZ (34. a elen

ZDIJZ)
Ponovna uporaba
Vi~ina

o

sredstev, ki jih je organ pridobl pri zaraeunavanju cene za
ponovno uporabo IJZ (34. a clen ZDIJZ):

Ql0 - Stevllo vseh vlozenlh prltozb na Informacljskega Pooblaicenca
Ponovna uporaba

Dostop
1. Stevilo vseh vlozenih pritozb na Informacijskega
PoobiaMenca (se~tevek toek: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
in 1.6):
1.1 Stevilo vlozenih pritozb zoper odloebe, s katerimi
je bla zahteva del no ali v celoti zavrnjena oziroma
zoper sklep 0 zavrZenju :

0

II

o

L-_ _ _ _ _ _J.l._ _ _ _ _ _----l

o

o

o

1.3 Posredovana informacija ni IJZ, ki jo je prosilec
zahteval (cetrti ods!. 25. clena ZDIJZ) :

o

o
o

1.4 IJZ ni bla posredovana na zahtevan nacin (27.
clen ZDIJZ) :

o

o

1.5 Stevilo vlozenih pritozb na Informacijskega
poobiaMenca zoper stro~ke postopke :

o

o

1.6 Stevilo vlozenih pritozb stranskega udelezenca
na Informacijskega poobiaMenca:

o

o

1.2 Molk organa

(~esti

ods!.22.clena ZDIJZ) :

Ql1 - Stevllo vseh Izdanlh sklepov In odlotb Informacljskega Pooblaieenca v letu 2015
Dostop

Ponovna uporaba

2. Stevilo vseh izdanih sklepov in odloeb
Informacijskega PoobiaMenca v poroeevalskem letu
( se~tevek toek: 2.1 , 2.2, 2.3 in 2.4) :

o

o

2.1 Stevilo skJepov 0 zavrZenju pritozb
Informacijskega pooblascenca v letu 2015 :

o

o

2.2 Stevilo odloeb s katerimi je blo v celoti ugodeno
pritozb:

o

o

2.3 Stevilo odloeb s katerimi je blo pritozb delno
ugodeno oziroma je bla pritozba delno zavrnjena:

o

o

2.4 Stevilo odlocb 0 zavrnitvi pritozb v celoti :

L -_ _ _o____

~II~

___o____~

Q12 - Ime In prUmek predstojnlka organa.
ALOJZ BENKO

25.01 .2016
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Q13 - Ime In priimek uradne osebe, kl je prlpravlla lelno porocllo ter njena telefonska stevllka.
0

KLAVDIJA ARNUGA. tel. ~t. : 02 757 9510
email - E-mail uradne osebe, kl je prlpravlla porocllo.
tajnistvo@trnoYska·Yas.si

•
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