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ODGOVORI RESPONDENTA

Pozdravljeni, prosimo vas, da izpolnite porodilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega

znaiaja za leto 2021. Dopis MJU ste prejeli 12..1.2022 po elektronski posti.Kratka pojasnila za izpol
njevanje: Obvezno morate izpolniti vsa polja, tudi ae je vrednost posameznega polja O, vpisite

Stevilo O. Skozi aplikacijo se premikate s pomoajo tabulatorja ali smernih tipk. Zadnje polje v

poroailu je namenjeno vasim predlogom oz. komentar.jem v zvezi z izvajanjem ZDllZ. Na zadnji

strani levo spodaj se nahaja ikona PDF, ki vam omogoaa, da konani izpolnjeni obrazec letnega

porodila natisnete. Ko konaate s tiskanjem, postopek oddaje letnega poroaila konaate s klikom na

tipko KoNEC. S pritiskom na tipko KONEC se podatki elektronsko posredujejo v skupno bazo vseh

oddanih poroeil. V kolikor naknadno ugotovite, daje v oddanem poroeilu prislo do napake, lahko

to popravite tako, da enostavno ponovno izpolnite novo poroailo oz. anketo (lka). MJU pri pripravi

statistike u poBteva zad njo odda no verzijo porodila v a plikacij i. Hvala za vaie sodelova nje. M in istrstvo

za javno upravo

NAZIV ORGANA

OB.INA VRANSKO

l. STEVILO VSEH RESENIH ZAHTEV NA PRV| STOPNJT V LETU 2O2I (seStevek toak: 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 resene v poroaevalskem letu (prenesene zadeve) in za-

hteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vloiene in reiene v poroievalskem letu (tekoae

zadeve). V primeru pritoibe na lnformacuskega pooblaiienca se upoiteva zadnja odloEitev

organa. Pri postopkih po prvem odst. 21. 6lena ZDIJZ, ki se zainejo na zahtevo za prevladujoai
javni interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloaa vlada, vrhovno sodiiie ali svet

samouprave lokalne skupnosti, podatke o konini odloiitvi v letno poroailo navedejo slednje

navedeni organi, ki so odloaitev tudi sprejeli.

Dostop Ponovna uporaba

Skupno 5tevilo

vseh reSenih

zahtev
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2. STEVILo vsEH V cELoTI UGoDENIH zAHTEv

Opomba: Zahtevi se ugodi, tudi 6e se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije
objavljene.

Dostop Ponovna uporaba

3. STEVILo VSEH V cELoTI ZAVRN]ENIH ZAHTEV

Dostop Ponovna u poraba

4. STEVILO VSEH DELNo ZAVRNJENIH ZAHTEV

Dostop Ponovna uporaba

5. OSTALE KONENE ODLOEITVE (ZAVRZENE ZAHTEVE, ODSTOPU'ENE ZAHTEVE, IZDAN SKLEP

o usTAVtTVt POSTOPKA, tPD.)

Opomba: Sem ne sodijo zadeve, ki so 5e v postopku reievanja.

Dostop Ponovna uporaba

6.sTEVtLo tzDANtH sKLEpov zA PoDAUTSANJE RoKA zA oDLoetrEV o zAHTEvt (2. oDsr.
24. eLENA ZDrJZ)

7. STEVILo ZARA.UNANIH 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 zaradunan dostop in se tudi ne zabeleZi v tabelo.
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Dostop Ponovna uporaba

8. OBSEG SKUPNO ZARACUNANTH MATERTALNTH STROSKOV ZA DOSTOP DO tJZ (34.Eten

zDtJzl

Dostop

9. VISINA SREDSTEV, K! f,IH JE ORGAN PRIDoBIL PRI ZARAEUNAVANJU CENE zA PoNoVNo

UPORABO ,JZ (34. a 6len Z,DlJzl

Ponovna uporaba

IO. STEVILo VsEH VLoZENIH PRIToZB NA INFoRMAcIJSKEGA PooBLASEENcA

Dostop Ponovna uporaba

II. STEVIIO VSEH IZDANIH SKLEPOv tN oDLoEB INFoRMAcI]SKEGA PooBLASEENcA V

PO ROe EVALS KE M LETU (SESTEVE K rOe rc 2t, 2.2, 2.3, 2.41

Dostop Ponovna uporaba

12. STEVILO vSEH VLoZENIH ToZB NA oDLoEtwE INFoRMAcIJSKEGA PooBLASEeNce

S strani organa S strani prosilca

Vaii predlogi oziroma komentarji v zvezi z izvajanjem ZDllZ.
Nimamo predlogov oz. komentarjev.

Datum zadnjega aiuriranja kataloga informacij javnega znaiaja organa.

23.122021

2www.lka.si



t(A
Letno porodilo o izvajanju ZD\JZzaleto2O2l

!me in priimek predstojnika organa.

FRANC SUSNIK

lme in priimek uradne osebe, kije pripravila letno poroiilo ter njena telefonska

RUDOLF PUSNtK;03 7O3 28 rs

E-mail uradne osebe, kije pripravila poroEilo.

(npr. janez.novak@gmail.com)

rud i.pusni k@vra nsko.si

EXKLIX AXXSTA
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