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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih 
nalog na področju gospodarskih javnih služb d. o. o. 

Kratki naziv organa Javni holding Maribor d. o. o. 

Naslov Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 

Telefon +386 2 45 00 300 

Telefaks / 

Elektronska pošta info@jhmb.si 

Elektronski naslov www.jhmb.si 

Matična številka 8709459000 

ID za DDV SI56143028 

TRR številka IBAN SI56 0312 1100 0986 109, SKB d. d. 

IBAN SI56 0400 0027 6195 704, Nova KBM d. d. 

IBAN SI56 3300 0001 0914 528, Addiko Bank d. d.  

Šifra dejavnosti (SKD) 64.200 (dejavnost holdingov) 

Zakoniti zastopnik mag. Andrej Rihter, direktor 

Datum prve objave kataloga 15. 10. 2020 

Datum zadnje spremembe 19. 1. 2023 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

www.jhmb.si 

Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen na naslovu Javni holding Maribor, 
družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju javnih 
gospodarskih služb, d. o. o., poslovni prostori v 2. nadstropju 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 
delovnega 
področja organa 

Javni holding Maribor, d. o. o., je družba za opravljanje strokovno tehničnih, 
organizacijskih in razvojnih nalog na področju javnih služb. Izvaja naloge vodenja javnih 
podjetij in gospodarskih družb. 

Dejavnost javnega holdinga: 

- financiranje in investiranje na področju gospodarskih javnih služb, 
- ustanoviteljstvo javnih podjetij ter drugih gospodarskih družb, 
- upravljanje podjetij povezanih v holding ter usklajevanje njihovih razvojnih 

programov, 
- razvojne projekte ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih 

javnih služb. 

Dejavnost javnega holdinga je tudi priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih 
poslovnih načrtov, usklajevanje investicijskih načrtov javnih podjetij in gospodarskih 
družb, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij in gospodarskih družb, 
priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij in gospodarskih družb, skrb za 
enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij in gospodarskih družb, 
spremljanje cenovne politike. 

Javni holding sme opravljati tudi vse druge posle potrebne za njegov obstoj in 
opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. 

Javni holding opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne občine Maribor.  

Dejavnost organa je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v: 

- 70.100 Dejavnost uprav podjetij 
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
- 63.990 Drugo informiranje 
- 64.200 Dejavnost holdingov 
- 64.920  Drugo kreditiranje 
- 69.103 Druge pravne dejavnosti 
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje krediten sposobnosti 
- 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
- 91.012 Dejavnost arhivov 
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Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot 

Poslovodstvo družbe                                                                                                                
Kontaktna oseba: mag. Andrej RIHTER, direktor                                                             
Telefon: +386 2 45 00 300                                                                                                              
E-pošta: info@jhmb.si  

Služba za notranjo revizijo                                                                                                     
Kontaktna oseba: Aleš ŠEŠKO, vodja službe                                                                      
Telefon: +386 2 25 05 493                                                                                                               
E-pošta: ales.sesko@jhmb.si  

Služba za kontroling                                                                                                           
Kontaktna oseba: Valerija MAJCENOVIČ, vodja službe                                                            
Telefon: +386 25 05 423                                                                                                                          
E-pošta: valerija.majcenovic@jhmb.si  

Finančno računovodska služba                                                                                           
Kontaktna oseba: Sergej DANČ, vodja službe                                                                           
Telefon: +386 2 25 05 448                                                                                                                       
E-pošta: sergej.danc@jhmb.si  

Služba za pravne zadeve in kadre                                                                                                 
Kontaktna oseba: Matjaž DOLAMIČ, vodja službe                                                                 
Telefon: +386 2 25 05 467                                                                                                                     
E-pošta: matjaz.dolamic@jhmb.si  

Služba za nabavo                                                                                                                       
Kontaktna oseba: dr. Milka PUNGARTNIK, vodja službe                                                    
Telefon: +386 2 25 05 445                                                                                                                      
E-pošta: milka.pungartnik@jhmb.si  

Služba za IT                                                                                                                                  
Kontaktna oseba: mag. Rado GORNIK, vodja službe                                                               
Telefon: +386 2 25 05 421                                                                                                                       
E-pošta: rado.gornik@jhmb.si  

Služba za korporativno komuniciranje                                                                                 
Kontaktna oseba: dr. Dejan PUKŠIČ, vodja službe                                                                  
Telefon: +386 2 25 05 469                                                                                                                          
E-pošta: dejan.puksic@jhmb.si  

Služba za strateško planiranje in investicije                                                                                          
/ 
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Organigram 
družbe 

 

  

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Kontaktna oseba: Irena BARTOK, strokovni sodelavec I                                                                                              
Telefon: +386 2 25 05 422                                                                                                                                                           
E-pošta: irena.bartok@jhmb.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

DRŽAVNI PREDPISI 

I. SPLOŠNO 

A. Delovna razmerja in druge oblike dela 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
- Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih 

delavk 
- Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb 
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) 
- Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu 
- Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) 
- Zakon o minimalni plači (ZMinP) 
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD) 
- Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) 
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
- Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 

mailto:irena.bartok@jhmb.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12454
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO902
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4337
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO865
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO262
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO282
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO501
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
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- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 
- Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) 

B. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, invalidi 

- Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer 
brezposelnosti 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
- Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno 

pokojninsko zavarovanje 
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 
- Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij 

C. Varnost in zdravje pri delu 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27) 
- Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu 
- Pravilnik o varnosti strojev 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 

D. Zaposlovanje 

- Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 
- Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 
- Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom 
- Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela 
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) 

E. Informacije javnega značaja 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
- Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja 
- Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in 

ponovni uporabi informacij javnega sektorja (2019/1024) 

F. Javno naročanje 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
- Uredba o zelenem javnem naročanju 
- Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek 

naročila male vrednosti 
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1239
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7438
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14643
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14643
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14643
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2937
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2937
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA75
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11781
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9017
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5915
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1239
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13096
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13096
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11778
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1068
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1626
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12154
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=sl
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=sl
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7199
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7199
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200
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- Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 
- Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 
- Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev 
- Odredba o določitvi datuma, od katerega so vzpostavljene tehnične možnosti za objavo pogodb s 

področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na portalu javnih naročil 

G. Lokalna samouprava 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)          
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
- Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) 
- Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev 

H. Drugo 

- Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) 
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
- Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP) 

PREDPISI MESTNE OBČINE MARIBOR 

- Odlok o ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. (MUV, št. 13/2019) 
-  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, d.o.o. (MUV, št. 27/2020) 

PREDPISI EU – POVEZAVE 

- Register predpisov  

AKTI JHMB 

- Etični kodeks 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem holdingu Maribor d. o. o. 
- Podjetniška kolektivna pogodba JHMB 
- Komunikacijski pravilnik Skupine JHMB 
- Izjava o varnosti z oceno tveganja in zdravstveni del ocene tveganja 
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
- Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti, uživanja drog ali prepovedanih substanc in prepovedi 

kajenja 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13437
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12700
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12413
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2324
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2324
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7710
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5664
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5664
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5481
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5071
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7758
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
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- Pravilnik o enaki obravnavi in o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter 
trpinčenja na delovnem mestu in o preprečevanju nasilja s strni tretjih oseb 

- Program promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2023 
- Pravilnik o obliki in vsebini enotnega žiga v JHMB d. o. o. 
- Katalog informacij javnega značaja JHMB 

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

- Državni zbor RS – predlogi zakonov 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov 

- Strateški načrt 
- Letna poročila in druge publikacije 
- Javna naročila 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste 
postopkov, ki 
jih vodi organ 

- Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji 
na področju javnih naročil. 

- Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, 
ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi 
za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem 
upravnem postopku. 

- Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih. 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc / 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 

Sklopi 
informacij – 
sledijo 
razčlenjenemu 
opisu delovnega 
področja organa 

Sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani družbe). 

 

 

 

2.j Povezave do KIJZ povezanih podjetij 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov
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KIJZ povezanih 
podjetij 

Energetika Maribor d. o. o.  
Javno podjetje Marprom d. o. o. 
Javno podjetje Nigrad, d. o. o.  
Pogrebno podjetje Maribor d. o. o.  
Javno podjetje Snaga, d. o. o.  
Mariborski vodovod d. o. o. 
Šport Maribor d. o. o. 

 

   

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Splošne 
informacije o 
dostopu do IJZ 

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ 

Kot informacija javnega značaja se v zvezi s 4. členom Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ, (Uradni list RS 24/2003 s 
spremembami), šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja 
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence 
ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju 
z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 
 
 V kolikor ne gre za katero izmed v omenjenih izjem iz 6. člena ZDIJZ, so te 
informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. 
 
Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje 
uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 
imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi 
informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje. 
 
Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje 
prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice 
omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi 
prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom 
omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa 
razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu. 
 

Dostop prek svetovnega spleta: www.jhmb.si 
Fizični – neposredni dostop: Dogovor za dostop do informacij javnega 
značaja na: info@jhmb.si 
Način seznanitve z informacijo: pojasnitev in dostop do vpogleda fizičnega 
izvoda dokumentacije. 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: odpravljene arhitekturne ovire 

  

Uredba o 
posredovanju in 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. 

https://www.energetika-mb.si/wp-content/uploads/2022/03/Katalog_info_jav_znacaja-01_03_2022_web.pdf
http://www.marprom.si/wp-content/uploads/Katalog-informacij-javnega-zna%C4%8Daja-1.pdf
https://www.nigrad.si/katalog-ijz
https://pp-mb.si/pogrebno-podjetje-maribor/katalog-informacij-javnega-znacaja.aspx
https://snaga-mb.si/katalogjavnegaznacaja
https://www.mb-vodovod.si/media/files/katalog_inf_javnega_znacaja_mv.pdf
https://www.sport-maribor.si/wp-content/uploads/2022/10/KATALOG-IJZ_S%CC%8Cport-Maribor-4.10.2022.pdf
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ponovni uporabi 
IJZ 

člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe 
je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega 
značaja. 

 

   

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18. Za posredovanje 
informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim 
DDV).Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV): 

- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 
- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 
- ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 
- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 
- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 
- elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 
- pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 
- pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 
- poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve. 

 

   

5. PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26. 

 

   

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih 
najpogosteje 
zahtevanih 
informacij oz. 
tematskih 
sklopov 

/ 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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