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Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) ter 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni 

uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/07) izdaja ravnatelj 
Osnovne šole Odranci mag. Andrej Kociper naslednji 
 

 

Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja 
  

I. 
Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV) 

so: 
  

ena stran fotokopije 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-R   2,92 EUR 

elektronski zapis na eni disketi                   1,25 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 strani dokumenta formata A3 iz fizične v 
elektronsko obliko       

0,20 EUR 

poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom 
za poštne storitve.      

  
Stroške posredovanja informacij javnega značaja, ki nastanejo s pripravo, 

pregledom, razmnoževanjem oziroma drugačno obdelavo (v nadaljevanju: 
obdelava) zahtevane informacije javnega značaja, ki jo mora opraviti javni 

uslužbenec Osnovne šole Odranci (v nadaljevanju: šola), šola zaračuna glede na 
število neto opravljenih ur, potrebnih za obdelavo.  

 
                             Osnovna šola Odranci 

Prešernova 1 
 

9233  ODRANCI 
 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

   VRTEC MAVRICA 

mailto:os.odranci@guest.arnes.si
http://www.os-odranci.si/


2 

 

Vrednost urne postavke glede na stopnjo izobrazbe posameznega javnega 

uslužbenca je: 
  

Javni uslužbenec s V. stopnjo izobrazbe   6,10 eur 

Javni uslužbenec s VI. stopnjo izobrazbe   8,93 eur 

Javni uslužbenec s VII/I. stopnjo izobrazbe 10,47 eur 

Javni uslužbenec s VII/II. stopnjo izobrazbe 17,04 eur 

Javni uslužbenec z VIII. stopnjo izobrazbe 19,61 eur 

  
II. 

Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presegajo 

vrednosti 20 eurov (z vključenim DDV), šola ne zaračunava. 
III. 

Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij na podlagi 
izdanega računa, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov, in sicer v 

15 dneh od prejema računa. 

Če šola ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 
80,00 eur (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog na 

podlagi predračuna. V tem primeru posreduje zahtevane informacije na podlagi 
dokazila o plačanem predračunu, ki ga mora prosilec plačati v 15 dneh od 

njegovega prejema. Po posredovanju informacij šola obračuna dejansko nastale 
stroške in prosilcu izda račun. 

Če polog iz drugega odstavka presega dejanske materialne stroške, organ 

prosilcu ob posredovanju informacije vrne preseženi znesek. Če pa dejansko 
nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, se prosilcu izda račun za 

plačilo razlike skladno s prvim odstavkom te točke. 
Finančno poslovanje v skladu s tem stroškovnikom poteka izključno 

negotovinsko. 

IV. 
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se 

zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na 
dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa. 

V. 

Ta stroškovnik začne veljati z dnem objave na spletni strani šole. 
                 

 

 

 

        mag. Andrej Kociper 

       r a v n a t e l j 

 

 
 

 

 

 

 


