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Na podlagi 18., 19. in 20. člena ter 25. a-člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. I. 

RS, št. 76/2005, 119/2007 in 95/2011) je ravnateljica Osnovne šole Cirkulane-Zavrč, 1.3.2015 sprejela 

 

Stroškovnik in cene za posredovanje informacij javnega značaja 
 

1. člen 

(načini posredovanja informacij) 

 

(1) Osnovna šola Cirkulane-Zavrč  zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij: 

- posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis  

   šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, 

- pretvorbo  informacije  iz elektronske v fizično obliko, če se informacija  nahaja izključno v elektronski obliki, 

   prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, 

- pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki,prosilec pa 

   zeli informacijo prejeti v elektronski obliki, 

- poštnino za pošiljanje po pošti. 

 

(2) Osnovna šola Cirkulane-Zavrč ne zaračuna stroškov: 

 za vpogled v dokumente, 

 za telefonsko posredovanje informacij, 

 za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alineje prejšnjega odstavka, 

 za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. 
 
 

(3) Osnovna šola Cirkulane-Zavrč posreduje informacije glede na tehnične pripomočke,s katerimi razpolaga. 

 

2. člen 

(okvirni cenik) 

 

(1) Osnovna šola Cirkulane-Zavrč določi ceno materialnih  stroškov tako, da upošteva povprečne tržne cene za  storitev pos-

redovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme na šoli. 

 

(2) Najvišje cene materialnih stroškov za naslednje najpogostejše storitve posredovanja informacij javnega značaja 

     so (brez DDV): 

 

 Znesek v € 

ena stran fotokopije formata A4 0,06 

ena stran fotokopije formata A3 0,13 

ena stran fotokopije večjega formata 1,25 

ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 

ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 

posnetek na eni videokaseti 4,17 

posnetek na eni avdio kaseti 2,09 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 

posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov  (1. Poizvedba) 3,74 
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Poštnina za pošiljanje informacij po pošti, skladna z veljavnim cenikom za postne storitve. 
 
 

3. člen 

(način plačila stroškov) 
 
 
(1) Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij. Osnovna šola Cirkulane-Zavrč  izda prosilcu račun, 

iz katerega je razvidna specifikacija stroškov. 

(2) Če Osnovna šola Cirkulane-Zavrč ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij  presegli 83,46 evra (z  

vključenim DDV), od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij  obračuna dejansko nastale stroške in 

prosilcu izda račun, skladen s prvim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške,Osnovna šola Cirkulane-Zavrč 

prosilcu  ob posredovanju informacije vrne preseženi znesek. Če pa dejansko  nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnje-

ga  pologa,prosilec razliko doplača glede na izstavljen račun. 

(3) Prosilec mora  plačati stroške  posredovanja  informacij najkasneje  v petnajstih dneh  od  prejema  računa  ali zahte-

vka za položitev  pologa. 

(4) Zneski, določeni v stroškovniku,ne vključujejo davka na dodano  vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa, sklad-

no s predpisi,ki urejajo področje davka na dodano vrednost,veljavnim na dan izstavitve računa. 

(5) Zaradi ekonomičnosti Osnovna šola Cirkulane-Zavrč  ne zaračuna materialnih stroškov  posredovanja  informacij, ki ne 
presegajo 10 evrov (z vključenim DDV). 

(6) Določba  prejšnjega  odstavka ne velja, kadar Osnovna š ola Cirkulane-Zavrč  zaračuna materialne stroške posredova-

nja informacij skupaj s ceno ponovne  uporabe. 

 

                                                                                                                                         

4. člen 

 (zaračunljivost ponovne uporabe informacij) 
 
 

Pridobivanje  informacij javnega  značaja za pridobitne namene  se zaračuna. Cena ponovne  uporabe  informacij javne-

ga značaja v pridobitne namene  se določi v skladu z 22. členom Uredbe  o posredovanju in ponovni  uporabi informacij 

javnega značaja. 

 

5. člen  

                                                                        (objava stroškovnika) 

 

Stroškovnik se objavi v Katalogu informacij javnega značaja,ki je objavljen na spletni strani Osnovne šole Cirkulane-Zavrč 

 

 
 

Cirkulane, 1.3.2015  

Ravnateljica 

 

Suzana Petek 


