OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi,
tel 02 741-66-12, fax 02 741-66-15,
el. naslov obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net
www.sredisce-ob-dravi.si

___________________________________________________________________________
Na podlagi 6. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož št. 8/2007), 34. ,
34. a in 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ –UPB2; Ur.L. RS, št. 51/2006)
ter 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.L. RS, št.
76/05 in 119/07) določam naslednji
STROŠKOVNIK
ZA POSREDOVANJE IN PONOVNO UPORABO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
I.
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
Organ lahko zaračuna le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega
značaja.
II.
Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV) so
naslednje :

ena stran fotokopije formata A4___________ 0,06 eur
ena stran fotokopije formata A3___________ 0,13 eur
ena stran fotokopije večji format __________ 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-R ___2,92 eur
posnetek na eni videokaseti ______________ 4,17 eur
posnetek na eni avdio kaseti ______________ 2,09 eur
pretvorba ene strani dokumenta formata A4,
iz elektronske v fizično obliko _____________ 0,13 eur
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4,

iz elektronske v fizično obliko _____________1,25 eur
pretvorba ene strani dokumenta formata A4,
iz fizične v elektronsko obliko _____________0,08 eur
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4,
iz fizične v elektronsko obliko _____________0,13 eur
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

III.
Organ ne zaračunava materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presegajo
10 EUR (z vključenim DDV).
Pri materialnih stroških posredovanja informacij javnega značaja, ki znašajo najmanj 83,46 EUR (z
vključenim DDV), lahko organ zahteva vnaprejšnji polog.
Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij, na podlagi izstavljenega računa.
IV.
Stroškovnik začne veljati z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo in se objavi na
spletnih straneh občine Središče ob Dravi.
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