Katalog informacij javnega značaja za
Primorski tehnološki park d.o.o.
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o.
Naslov: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Tel: 05 3932450 Fax: 05 3932455
Spletna stran: http://www.primorski-tp.si/
Odgovorna uradna oseba: Tanja Kožuh
Datum prve objave kataloga: 17.04.2014
Datum zadnje spremembe: 01.06.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.primorski-tp.si/ , Informacije
javnega značaja
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na sedežu Primorskega
tehnološkega parka

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
Dejavnost družbe je zagotavljati nastanek, delovanje in rast tehnološko zahtevnejših
podjetij. Družba zagotavlja tudi ugoden najem poslovnih prostorov, dostop in uporabo
infrastrukture.

Organigram organa
Primorski tehnološki park je samostojna pravna oseba. Družba ima skupščino, kot
najvišji organ upravljanja. Poslovodno funkcijo v družbi opravlja direktor. Za
obravnavanje programskih in drugih strokovnih zadev se lahko imenuje Programski
svet. Družba ima tudi Svet podjetnikov kot posvetovalni organ.

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
javnega značaja
Pristojna oseba: Maja Rajer Obid
Telefon in elektronska pošta: 05 3932451; maja.rajer@primorski-tp.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z
delovnega področja organa
Državni predpisi
Zakon o gospodarskih družbah

Notranji prepisi
STATUT Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Regionalni razvojni program Goriške za obdobje 2014-2020

2.5 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Novice o delovanju družbe na http://www.primorski-tp.si/

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Prosilci lahko informacije javnega značaja lahko zahtevajo:
- po navadni pošti na naslov: Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6,
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici;
- po elektronski naslov: maja.rajer@primorski-tp.si;
- osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, v času uradnih ur.
Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo
po veljavnem ceniku.

4. STROŠKOVNIK ZA STORITVE POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja

naziv storitve

enota
mere

cena brez ddv

cena z ddv

stopnja ddv

1.

fotokopija formata A4

stran

0,06

0,07

22%

2.

fotokopija formata A3

stran

0,13

0,16

22%

3.

fotokopija večjega formata

stran

1,25

1,53

22%

4.

barvna fotokopija formata A4

stran

0,63

0,77

22%

5.

barvna fotokopija formata A3

stran

1,25

1,53

22%

6.

elektronski zapis na
zgoščenki CD

kos

2,09

2,55

22%

7.

elektronski zapis na
zgoščenki na DVD

kos

2,92

3,56

22%

8.

elektronski zapis na disk USB
8 GB

kos

6,09

7,43

22%

9.

pretvorba dokumenta formata
A4 iz elektronske v fizično
obliko

stran

0,13

0,16

22%

10.

pretvorba dokumenta formata
A4 iz elektronske v fizično
obliko (barvna)

stran

1,25

1,53

22%

11.

pretvorba dokumenta formata
A4 iz fizične v elektronsko
obliko

stran

0,08

0,10

22%

12.

pretvorba dokumenta formata
A4 iz fizične v elektronsko
obliko (barvna)

stran

0,13

0,16

22%

13.

poštnina za pošiljanje
informacij po pošti

Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

postavka

V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim DDV),
se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo
dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske
materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek.
Stroškovnik je sestavljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12.08.2005) ter Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24.12.2007).

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

