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Zadeva: Soglasje k stroškovniku posredovanja informacij javnega značaja

Spoštovani,

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 24.03.2014 v soglasje prejelo Stroškovnik o posredovanju 
informacij javnega značaja z dne 21.03.2014 št. 360/IA-14.

Po pregledu posredovanega ugotavljamo, da je predloženi stroškovnik v skladu z Zakonom o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 117/06-ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/2011; v nadaljevanju: 
uredba). Ministrstvo zato k stroškovniku izreka soglasje, v nadaljevanju pa podajamo priporočilo 
v zvezi z zaračunavanjem informacij javnega značaja. 

Prvi odstavek 2. člena ZDIJZ določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost 
delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo 
informacije javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja je ena izmed zakonsko 
določenih nalog organa, zato je organ dolžan zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader, ki bi 
takšne zahteve reševal. V zvezi z zaračunavanjem posredovanja informacij javnega značaja 
vas opozarjamo, da mora višina stroškov dostopa ostati v najnižjem možnem obsegu oziroma 
ne sme dejansko in nesorazmerno ovirati izvrševanja te temeljne človekove pravice, 
zagotovljene tudi z drugim odstavkom 39. člena Ustave RS.

OŠ Log – Dragomer
group1.osljlog@guest.arnes.si



Hkrati vas tudi opozarjamo, da je prosilca, kljub objavi stroškovnika, pred izdajo računa vedno 
potrebno opozoriti na plačilo stroškov. V primeru, da prosilec izrecno zahteva, mu mora organ 
vnaprej sporočiti tudi višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij.1

S spoštovanjem,

Pripravila:
Urška Črnič                                                   mag. Mateja Prešern
svetovalka                                                       vodja službe

Priloga:
- stroškovnik z dne 21.03.2014 št. 360/IA-14

                                                  
1 Odločba informacijskega pooblaščenca št. 090-197/2010/4 z dne 22.11.2010:” V pritožbenem postopku pa se je 
izkazalo, da organ pred izstavitvijo izpodbijanega računa prosilca z ničemer ni opozoril na plačilo stroškov, s čimer ni 
izpolnil obveznosti, ki mu jo nalaga tretji odstavek 36. člena ZDIJZ. Organ torej ni izpolnil ene izmed dveh predpostavk, 
ki morata biti izpolnjeni kumulativno, da zaračunavanje stroškov posredovanja informacij lahko opredelimo kot skladno z 
ZDIJZ. Pritožbene navedbe, s katerimi prosilec zatrjuje, da je bil izpodbijani račun napačno pripravljen, so torej 
utemeljene.”
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