
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list št. 51/06 – 
UPB2) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list št. 76/05, 119/07) in  31. člena Statuta Občine Cerkvenjak (MUV, št. 

16/07) župan občine Cerkvenjak sprejme 
 
   

CENIK MATERIALNIH STROŠKOV 
ZA POSREDOVANJE IN PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA OBČINE CERKVENJAK 
 

I. 
 

1. Ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura 
2. Ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura 
3. Ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura 
4. Ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura 
5. Ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura 
6. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura 
7. Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura 
8. Elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura 
9. Posnetek na eni video kaseti 4,17 eura 
10.  Posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura 
11. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz 

elektronske v fizično obliko 
0,13 eura 

12. Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz 
elektronske v fizično obliko 

1,25 eura 

13. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v 
elektronsko obliko 

0,08 eura 

14. Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz 
fizične v elektronsko obliko 

0,13 eura 

15. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z 
vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve. 

 

 
Zneski določeni v tem ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračunava ob 
izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi 
na dan izstavitve računa. 
Cene materialnih stroškov za storitve, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, organ določi tako, 
da upošteva povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno 
ceno stroškov dela in amortizacije opreme organa. 
 
 

II. 
 

Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 
eurov z vključenim DDV, organ ne zaračunava. 
 
 

 
 
 



 
III. 

 
 
Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij. Organ izda prosilcu 
račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z uredbo. 
Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih dneh od prejema 
računa. 
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       Župan 
Jože KRANER 

 
 
 


