
 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. Temeljni podatki o katalogu 

Firma: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj 

Skrajšana firma: CMSR 

Sedež: Ljubljana 

Poslovni naslov: Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 235 07 80 

Spletni naslov: http://www.cmsr.si 

Logotip:   

Osnovni kapital: / 

Identifikacijska št. 

za DDV: 

SI 91841917 

Matična številka: 5051711000 

Registracija: Vložna številka 10141400, Okrožno sodišče v Ljubljani 

Ustanovitev in 

lastništvo: 

Zavod je bil prvič vpisan pri registrskem 

Organu 02.06.1977, ustanovitelja sta Republika Slovenija in SID 

- Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana. 

E-pošta: info@cmsr.si 

Odgovorna 

oseba: 

Mojca Kopše, v. d. direktorice 

Datum prve 

objave kataloga: 

31. 12. 2020 

Datum zadnje 

spremembe: 

11. 7. 2022 

Druge oblike 

kataloga: 

/ 

Dostop do 

kataloga: 

Spletni naslov: http://www.cmsr.si 

Fizični dostop: / 
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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa 

Opis delovnega področja organa:  

CMSR izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, 
zagotavlja prosto dostopne informacije o poslovnem okolju v Sloveniji in pripravlja kratkoročne 
in srednjeročne ocene državnega tveganja.  

Seznam notranjih organizacijskih enot: 

• Sekretariat 

• Oddelek mednarodnega razvojnega sodelovanja 

• Oddelek ekonomskih raziskav 

• Oddelek pravnih raziskav in publicistike 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega 
značaja 

• Uradna oseba: Mojca Kopše, v. d. direktorice  
Naslov: Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0) 1 235 07 80 
E: mojca.kopse@cmsr.si 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z 
delovnega področja organa 

Zakoni in akti s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja 

• Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 
Slovenije, Uradni list RS, št. 30/18, 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7602) 

• Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 
Slovenije, Uradni list RS, št. 54/17, 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO117) 

 
Drugi zakoni in akti 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10 

• Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291  

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), (Uradni list RS, št. 91/15) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086   
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• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), (Uradni list 
RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975 

• Zakon o javnih financah (ZJF), (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni 
list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7970 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg 
in 9/19) 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387 

• Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) 

• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) 

• Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14 in 152/20 – ZZUOOP) 
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo in 158/20) 
• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944&d-49685-p=2 

• Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – 
ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597 

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – 
popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 
106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 
46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 160/20) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP103 

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 
59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 
39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 
65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 
95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11 

 
Podzakonski akti 

• Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7517 
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d) Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/ 

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

• Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 
Slovenije, Uradni list RS, št. 54/17,  

• Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 
Slovenije do leta 2030 https://www.eles.si/Portals/0/Documents/ELES-
Strategija_razvoja_elektroenergetskega_sistema_RS_od_2013_do_2022.pdf 

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih 
ali javnih storitev 

/ 

g) Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja 

/  

h) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

• Letno poročilo  
• Javni razpisi 
• Objava prostih delovnih mest 
• Razpisna dokumentacija, kadar gre za postopek oddaje naročil z razpisom 

 i) Druge pomembnejše informacije 

• Pomembnejše novice v zvezi z delovanjem zavoda CMSR 
• Informacije, ki jih je zavod CMSR posredoval na podlagi zahteve in pri katerih obstaja 

velika možnost, da bo dostop do njih zahtevan tudi v prihodnje 

3. Način dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno ali 
pisno. Postopek je določen v 14.–16. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi. 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

/

http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.eles.si/Portals/0/Documents/ELES-Strategija_razvoja_elektroenergetskega_sistema_RS_od_2013_do_2022.pdf
https://www.eles.si/Portals/0/Documents/ELES-Strategija_razvoja_elektroenergetskega_sistema_RS_od_2013_do_2022.pdf
https://www.eles.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost-in-obvestila/sporocila-za-javnost


 

 

5. Nadzorni organ  

Nadzorni organ Centra je Svet Centra. Člani Sveta Centra ne prejemajo plačil za svoje delo. 

Sestava članov Sveta Centra glede na predlagatelja je: 

Ustanova Predstavnik Trajanje 

RS (Ministrstvo za zunanje zadeve) 
(predsednik) 

Aljaž Zupan Od 20. 08. 2020 

SID banka (nam. predsednika) Bojan Pecher Od 17. 05. 2019 

RS (Ministrstvo za finance) Dr. Gorazd Justinek Od 21. 04. 2021 

SID banka  mag. Igor Jarc Od 17. 05. 2019 

CMSR (predstavnik Sveta raziskovalcev) Darja Žlogar Od 14. 06. 2022 

GZS (predstavnik zainteresirane javnosti) Bojan Ivanc Od 17. 10. 2019 

 

Javni razpisi 

Objave preteklih in morebitnih aktualnih javnih naročil so razpoložljive na portalu javnih 

naročil: https://www.enarocanje.si/. 

Kontakt 

Naziv:    CMSR 

Naslov:   Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana 

Telefon:  01 235 07 80 

Spletni naslov: http://www.cmsr.si 
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