
Na podlagi 34. in 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ 
(Uradni list RS, št. 51/2006-uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 
119/2007).izdaja ţupan Občine Hodoš 
 
STROŠKOVNIK POSREDOVANJA IN PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
1. člen 

Organ prosilcu informacij javnega značaja zaračuna stroške za posredovanje informacij v 
primeru: 

- posredovanje prepisa, fotokopiranje ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane 
informacije, pri čemer se kot predpis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s 
tehničnimi sredstvi, 

- pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja 
izključno v elektronski obliki, prosilec pa ţeli informacijo prejeti v fizični obliki,  

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

- poštnino za pošiljanje po pošti.  
 

2. člen 
Organ prosilcu informacij javnega značaja 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 alinee prejšnje točke,  
- za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih 

strani.  
 

3. člen 
(1) Cene v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. 
 
(2) Cene materialnih stroškov in posredovanja informacij javnega značaja znašajo: 
 

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 A4 0,63 € 

ena stran barvne fotokopije A3 1,25 € 

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 € 

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 € 

elektronski zapis na eni disketi 1,25 € 

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 € 

poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat 
veljavnim cenikom za 
poštne storitve 



 
4. člen 

Organ izda prosilcu račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov. Prosilec 
plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij.  
 

5. člen 
(1) Če znesek materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja presega 83,46 
€ (z DDV), lahko organ od prosilca informacij javnega značaja zahteva vnaprejše plačilo. Po 
posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun. V 
primeru, da stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa prosilec razliko plača. 
 
(2) Če vnaprejšnje plačilo presega dejanske materialne stroške organ prosilcu vrne 
preseţeni znesek.  
 

6. člen 
Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki 
ne presegajo 10 evrov (z vključenim DDV). 
 

7. člen 
Ta stroškovnik začne veljati z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo 
in se objavi v Katalogu informacij javnega značaja Občine Hodoš.  
 
Številka:0902-0001/2011-2 
Datum:12.07.2011 
 
 

 

Ţupan Občine Hodoš 
Rudolf BUNDERLA 

 

 
  

 
 


