Na podlagi 34. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in
117/06-ZDavP-2) in 22. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 76/05 in 119/07) ter 1. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve sprejema

CENIK NADOMESTIL STROŠKOV ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
POSLOVNIH SUBJEKTOV IZ REGISTRA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
1. člen
S tem cenikom se skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
prečiščeno besedilo in 117/06-ZDavP-2) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) določa zaračunavanje nadomestil stroškov za ponovno uporabo
informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem ceniku, imajo naslednji pomen:
1. RTR je Register transakcijskih računov, ki predstavlja enotno informatizirano bazo podatkov o
transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov;
2. enota RTR je imetnik transakcijskih računov, ki je poslovni subjekt;
3. podatki RTR so podatki o imetniku transakcijskega računa in podatki o transakcijskem računu, ki jih določa
144. člen ZPlaSS;
4. ponovna uporaba informacij (podatkov) javnega značaja pomeni uporabo podatkov o transakcijskih
računih poslovnih subjektov s strani pravnih ali fizičnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene, razen
za prvotni namen v okviru javne storitve, zaradi katerega so bile informacije (podatki) izdelane.
3. člen
(1) Vpogledi v javne podatke RTR o transakcijskih računih posamičnih poslovnih subjektov na spletni strani
AJPES so brezplačni.
(2) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki potrebujejo podatke RTR o poslovnih subjektih za
namen vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo ali izmenjujejo podatke iz podatkovne zbirke RTR v obsegu,
vrsti in za namen, ki so skladni s predpisi. Podatke pridobivajo brezplačno na podlagi uradnega zaznamka, da
se njihov prevzem uredi s posebnim dogovorom.
(3) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava so upravičeni do
brezplačne ponovne uporabe javnih podatkov o poslovnih subjektih iz RTR za opravljanje svojih javnih nalog
v skladu s predpisi.

4. člen
AJPES za zagotavljanje ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR za pridobitni namen zaračunava
naslednja nadomestila stroškov:
Storitve

Osnova za obračun

Nadomestilo stroškov
v EUR brez DDV

ZAGOTAVLJANJE PONOVNE UPORABE PODATKOV IZ RTR
Izbor podatkov RTR
a) prevzem podatkov vseh poslovnih
vseh poslovnih
subjektov z zagotovljenimi dnevnimi
subjektov
spremembami
b) prevzem podatkov vseh poslovnih subjektov
z zagotovljenimi mesečnimi preseki

Rok obračuna

265,20

letno po izstavitvi
računa

123,80

letno po izstavitvi
računa

5. člen
(1) Višina nadomestila stroškov za ponovno uporabo podatkov za pridobitni namen v tem ceniku je določena
na podlagi obsega in pogostnosti prevzemanja ažuriranih podatkov.
(2) AJPES prosilcem prizna pravico do ponovne uporabe podatkov RTR z odločbo.
(3) Prosilci morajo v pisnem zahtevku poleg splošnih podatkov natančno opredeliti namen uporabe podatkov,
za nadaljnjo uporabo podatkov pa še podatke o vrsti proizvodov oziroma storitev ali o drugi obliki uporabe
podatkov.
6. člen
Če se z odločbo prizna pravica do ponovne uporabe podatkov iz tega cenika, lahko AJPES odkloni
posredovanje navedenih podatkov do poravnave preteklih neplačanih obveznosti.
7. člen
(1) Prosilec tretjim osebam ne sme posredovati kopij izvirne podatkovne zbirke ali jim v svojih proizvodih in
storitvah omogočiti izvoza celotnih ali delnih podatkovnih zbirk, če to ni določeno v odločbi ali dogovoru. Pri
uporabi podatkov iz tega cenika za nadaljnjo uporabo morajo prosilci in nadaljnji uporabniki zagotoviti objavo
vira podatkov »AJPES-RTR«.
(2) AJPES ima pravico preveriti, ali so prosilec in nadaljnji uporabniki v svojih proizvodih oziroma storitvah
upoštevali določila iz prejšnjega odstavka tega člena.
8. člen
Prosilci plačajo AJPES zaračunane storitve v osmih dneh po izstavitvi računa.
9. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani AJPES (www.ajpes.si) in se uporablja od
1. 7. 2011.
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