
Na podlagi 19. člena uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (Uradni 
list RS, št. 76/05)  in na podlagi  18. člena Statuta javnega zavoda Lekarne Sevnica direktor izdaja 
naslednji 

 

CENIK 

o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja in ponovne uporabe 

informacij javnega značaja 

 

 

 

1. člen 

(predmet ) 

Ta cenik določa višino materialnih stroškov, ki jih lahko zavod Lekarna Sevnica ( v nadaljevanju: 
zavod)  zaračunajo prosilcem za posredovanje informacij javnega značaja (v nadaljevanju: prosilci) ter 
pogoje in način plačila teh stroškov.  

 

2. člen 

(cenik) 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja  in ponovne uporabe informacij 
javnega značaja v pridobitne namene (ponovna raba) so (brez DDV) in znašajo: 

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 €, 

2. ena stran fotokopije formata A3 0,12 €,  

3. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 € , 

4. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25  €,  

5. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 € 

6. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,90 €,   

7. elektronski zapis na eni disketi 1,25 €, 

8. posnetek na eni videokaseti 4,15 €, 

9. posnetek na eni audiokaseti 2,09 €, 

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

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

12. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,02  €,  

13. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,  

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

15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov  -  strokovnih  in fin. 
programov, za operacijo ene poizvedbe  3,75 €, 



16.  posredovanje informacij javnega značaja iz ne informatiziranih zbirk dokumentarnega gradiva – 
1 ura zbiranja in posredovanja podatkov s strani delavca s V. stopnjo izobrazbe 7,50 €, 

17. posredovanje informacij javnega značaja iz ne informatiziranih zbirk dokumentarnega gradiva – 
1 ura zbiranja in posredovanja podatkov s strani delavca s VI. stopnjo izobrazbe 8,75 €, 

18. posredovanje informacij javnega značaja iz ne informatiziranih zbirk dokumentarnega gradiva – 
1 ura zbiranja in posredovanja podatkov s strani delavca s VII. stopnjo izobrazbe 19,60 €. 

 

Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost, ta se zaračunava ob izstavitvi 
računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje DDV-ja, veljavnimi na dan izstavitve računa. 

 

 

3. člen 

(način plačila stroškov) 

(1) Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevanih informacij. Zavod  ob posredovanju 
informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem 
cenikom. 

(2) Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom.  

(3) Če zavod  ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 100,00 €, lahko 
od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale 
stroške in prosilcu izda račun v skladu s prvim odstavkom. V primeru, da polog presega dejanske 
materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko 
nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena.  

(4) Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema 
računa ali zahtevka za položitev pologa.  

(5) Zavod  iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki 
ne presegajo 10,00€.  

4. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta cenik začne veljati, ko da nanj soglasje Ministrstvo za javno upravo in se objavi na spletnih 
straneh zavoda. 

 

 

 

Sevnica, 09.08.2012 

        Direktor  Lekarne Sevnica: 

        Ana DOLINŠEK- WEISS mag.farm. 


