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CENIK 
ZA STROŠKE POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 
Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanja 
informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov. 
 
1. Cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja 
Cena odbiranja in priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) x (cena ure dela). Cena ure dela se določi 
glede na to kdo, v skladu z zahtevnostjo odbiranja in priprave, odbira in pripravlja dokumente in sicer:   
 
Cena ure  dela uslužbenca  - oskrbnika 10.76 EUR   
Cena ure dela vodje zavetišča 19,61 EUR 
 
   
2. Cena materialnih stroškov 
 
Ena stran formata A4 0,06 EUR 
Ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR 
Ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR 
Ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR 
Ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR 
Elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR 
Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD 2,92 EUR 
Elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR 
Posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR 
Posnetek na eni avdio kaseti 2,06 EUR 
Pretvorba na eni strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13EUR 
Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR 
Pretvorba ene strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR 
Pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v  elektronsko obliko 0,13 EUR 
Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.  
 
 
Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 evra (z vključenim DDV), lahko od 
prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda 
račun skladno s prvim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju 
informacije vrne preseženi znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko 
plača skladno s prvim odstavkom tega člena.   
 
Zneski, določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s 
predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi da dan izstavitve računa.  
 
Na podlagi prvega odstavka 34. člena, tretjega odstavka 36. člena ZDIJZ in 19. člena o Uredbe o posredovanju ponovne 
uporabe informacije javnega značaja: 
• vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen; 
• pred podajo informacije organ obvesti vnaprej prosilca na plačilo stroškov, ki bodo nastali in mu jih bo zaračunal za 

posredovanje informacije; 
• organ zaradi ekonomičnosti ne zaračunava materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presega 10 EUR z 

vključenim DDV. 
 
 
Stroškovnik stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani po predhodno pridobljenem soglasju Ministrstva za javno upravo.  
Številka: 01-2011-2 
   
 
Datum: 20.4.2011 
Vodja zavetišča:  
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