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           Direktor ob�inske uprave 
Direttore dell' amministrazione comunale 
 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 224    Fax +386 05 6271 602 
  

 
Številka: 090-2/2009 
Datum: 30. 1. 2009 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
 
Tržaška 21 
1000 Ljubljana  
 
 
 

PORO�ILO  
O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU 2008 

 
 
ORGAN: MESTNA OB�INA KOPER 
SEDEŽ ORGANA: VERDIJEVA 10, 6000 KOPER 
SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNA�AJA: www.koper.si 
 
URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE IJZ:  

• za Urad za finance in ra�unovodstvo: mag. Vilma Milunovi�, predstojnica urada,  

• za Urad za nepremi�nine: Maja Šviligoj Cernaz,univ. dipl.prav., predstojnica urada,   

• za Urad za okolje in prostor: Georgi Bangijev,univ.dipl.ing.geod., predstojnik urada,  

• za Urad za družbene dejavnosti in razvoj: Timotej Pirjevec, univ. dipl. ekon., 
predstojnik urada,  

• za Urad za gospodarske javne službe in promet: Rafko Klinar, ing. grad., predstojnik 
urada,  

• za Urad za splošne zadeve: Alenka Plahuta, univ. dipl. prav., predstojnica urada,  

• za Ob�inski inšpektorat: mag. Jovan Kmeki�, univ. dipl. prav., vodja inšpektorata,  

• za Kabinet župana: Sabina Mozeti�, univ. dipl. prav., direktorica Ob�inske uprave,  

• za Samostojno investicijsko službo: Viljan Ton�i�, dipl. ing. grad., vodja službe 

 
 
1. ŠTEVILO VLOŽENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO UPORABO IJZ  
1.1. Število zahtev za dostop do IJZ 36 
1.2. Število zahtev za ponovno uporabo IJZ  
 



 
2. ŠTEVILO UGODENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in  PONOVNO UPORABO IJZ    
2.1. Število ugodenih zahtev za dostop do IJZ 19 
2.2. Število ugodenih zahtev za ponovno uporabo IJZ 0 
2.3. Število delno ugodenih zahtev 2 
2.4. Število zara�unanih  dostopov   0 
 
 
3. ŠTEVILO VSEH  v celoti  ZAVRNJENIH ZAHTEV   5 
      Število glede na razloge zavrnitve / 

3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot 
tajen 

 

3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe 

 

3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih 
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

 

 

3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih 
podatkov o poro�evalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost 
državne statistike 

 

3.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti dav�nega 
postopka ali dav�ne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja dav�ni postopek 

 

3.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v 
zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo 
njegovi izvedbi 

 

3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi 

 

3.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega 
ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi 

 

3.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzro�ilo napa�no 
razumevanje njegove vsebine 

 

3.10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, 
ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediš�ine, ni dostopen javnosti 
zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote 

 

3.11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzro�ilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa 

 

3.12. organ nima informacije    NAPOTILO 2 
3.13. ni informacija javnega zna�aja 2 
3.14. drugo /navedi/     ZAVRŽBA 1 

 
 
4. ŠTEVILO delno  ZAVRNJENIH ZAHTEV   2 
      Število glede na razloge zavrnitve / 

4.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot 
tajen 

 

4.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe 

 

4.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih 
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

 

 



4.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih 
podatkov o poro�evalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost 
državne statistike 

 

4.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti dav�nega 
postopka ali dav�ne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja dav�ni postopek 

 

4.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v 
zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo 
njegovi izvedbi 

 

4.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi 

 

4.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega 
ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi 

 

4.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzro�ilo napa�no 
razumevanje njegove vsebine 

 

4.10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, 
ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediš�ine, ni dostopen javnosti 
zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote 

 

4.11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzro�ilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa 

 

4.12. organ nima informacije     NAPOTILO 2 
4.13. ni informacija javnega zna�aja  
4.14. drugo /navedi/  

 
 
 
5. ŠTEVILO VLOŽENIH PRITOŽB INFORMACIJSKEMU POOBLAŠ�ENCU     0 

5.1. Število vseh izdanih odlo�b IP po pritožbah  
5.2. Število ugodno rešenih pritožb- odlo�be IP v prid pritožnikov  
5.3. Število ponovno odklonjenih zahtev za informacije-odlo�be IP v prid 

zavezanca 
 

            Razlogi ponovne odklonitve / 
5.3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen 

kot tajen 
 

5.3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe 

 

5.3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov 

 

5.3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti dav�nega 
postopka ali dav�ne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja dav�ni 
postopek 

 

5.3.5. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi 

 

5.3.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega 
postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi 

 

5.3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, 
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje 
škodovalo njegovi izvedbi 

 

5.3.8. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzro�ilo napa�no 

 



razumevanje njegove vsebine 
5.3.9. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 

delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzro�ilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa 

 

5.3.10. organ nima informacije   
5.3.11. ni informacija javnega zna�aja  
5.3.12. drugo /navedi/  

 
 
6. ŠTEVILO SPROŽENIH UPRAVNIH SPOROV 0 
6.1. Zoper dokon�ne odlo�be  
6.2. Zoper molk organa  
 
 
7. ŠTEVILO PREJETIH SODNIH ODLO�B,  S KATERIMI JE BILO UGODENO 

TOŽBI PROSILCA 
0 

7.1. Seznam sodnih odlo�b in navedba razlogov za  ugodno odlo�itev sodiš�a  
      a.  
      b.  
      c.   
  
 
 
 
8. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA                     

8.1. Izvajalci javnih služb- število skupaj 46 
1.Elektro Primorske / 
2. Buhaj Julijan s.p. / 
3. CPK d.d. / 
4. Center za socialno delo Koper / 

           5. Zasebniki s koncesijo v lekarniški in zdravstveni dejavnosti (št. 42) / 
8.2. Javni zavodi- število skupaj 22 

1. vrtci (št. 3) / 
2. osnovne šole (št. 11) / 
3. Obalne lekarne Koper / 
4. Zdravstveni dom Koper / 
5. Javni zavod za šport Koper / 

           6. Pokrajinski muzej Koper / 
           7. Gledališ�e Koper / 
           8. Osrednja knjižnica Sre�ka Vilharja Koper / 
           9. Ljudska univerza Koper / 
          10. Glasbena šola Koper  

8.3. Javni gospodarski zavodi-število skupaj 0 
1. / 
2. / 
3. / 
4. / 
..... / 

 / 
8.4. Javna podjetja- število skupaj 2 

1. Komunala Koper / 
2. Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. / 
3. / 



4. / 
….. / 

 / 
8.5. Nosilci javnih pooblastil-število skupaj 1 

1. Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d. / 
2. / 
3. / 
4. / 
…. / 

 
 
 
V Kopru, dne 30. 1. 2009 
                     

                                                                           ODGOVORNA URADNA OSEBA ORGANA 
 

Direktorica 
                                                                             Sabina Mozeti�, univ.dipl.prav. 

 
  
 
 
 


