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Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je na svoji 24. 
seji dne 24.2.2015 in popravek na svoji 25. seji dne 17.3.2015 sprejel

STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

PRISPEVKI, ki se zaračunavajo na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, st. 
76/2005,119/2007, 95/2011 ):________________________ ______________ _,
Zap.
št.

storitev
Enota Cena v EUR

1. Fotokopija formata a4 stran 0,06
2. Fotokopija formata a3 stran 0,13

3. Fotokopija večjega formata stran 1,25
4. Barvna fotokopija formata a4 stran 0,63

5. Barvna fotokopija formata a3 stran 1,25

6. Elektronski zapis na zgoščenki cd kos 2,09

7. Elektronski zapis na zgoščenki DVD-R kos 2,92

8. Elektronski zapis na disketi kos 1,25

9. Posnetek na videokaseti kos 4,17

10. Posnetek na avdiokaset i kos 2,09

n. Pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v 
fizično obliko stran 0,13

12. Pretvorba barvne strani dokumenta A4 iz elektronske v 
fizično obliko formata stran 1,25

13. Pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v 
elektronsko obliko stran 0,08

14. Pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz 
fizične v elektronsko obliko stran 0,13

15. Posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih 
zbirk podatkov

operacija
ene
poizvedbe

3,73
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16. posredovanje IJZ h ponovna uporaba iz 
neinfomnatizirane zbrke dok. gradiva - odbiranje in 
posredovanje podatkov s strani uslužbenca) s V. 
stopnjo izobrazbe lu ra 8,06

17. posredovanje IJZ in ponovna uporaba iz 
neinformatizirane zbirke dok. gradiva - odbranje in 
posredovanje podatkov s strani uslužbenca s VI. 
stopnjo izobrazbe lu ra 9,40

18. posredovanje IJZ in ponovna uporaba iz 
neinformatizirane zbirke dok. gradiva - odbiranje in 
posredovanje podatkov s strani odbiranje in 
posredovanje uslužbenca s VII. ali višjo stopnjo 
izobrazbe 1 ura 19,60

19. poštnina za pošiljanje informacij po pošti Storitev
pošiljanja

veljavni 
cenik za

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo 
vrednosti 10 EUR, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ne 
zaračunava.

Zneski, določeni v ceniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se 
zaračuna ob izstavitvi računa s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano 
vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
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