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Številka:

Zadeva: Soglasje k stroškovniku posredovanja informacij javnega zna ^aja
Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje javno upravo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 7.6.2012 v soglasje
prejelo Stroškovnik posredovanja informacij javnega zna ^aja Študentske organizacije Univerze
na Primorskem št. U-17-2012 z dne 5.6.2012. Ministrstvo vam k stroškovniku izreka soglasje, v
nadaljevanju pa vam podajamo priporo ^ilo v zvezi z zara^unavanjem informacij javnega
zna^aja. Tretji odstavek 19. ^ lena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
zna ^aja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) namre^ dolo ^a, da se cene materialnih stroškov za
zahtevane storitve s strani prosilca, ki niso naštete v drugem odstavku 19. ^lena uredbe dolo^i v
skladu s prvim odstavkom 19. ^lena uredbe.
Prvi odstavek 2. ^lena Zakona o dostopu do informacij javnega zna ^aja (Uradni list RS, št.
51/06 — uradno pre ^iš^eno besedilo in 117/06 - ZDavP-2) dolo ^a, da je namen zakona
zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogo ^iti uresni^evanje pravice fizi ^nih in
pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega zna ^aja. Posredovanje informacij javnega
zna^aja je ena izmed zakonsko dolo ^enih nalog organa, zato je organ dolžan zagotoviti tudi
ustrezna sredstva in kader, ki bi takšne zahteve reševal. V zvezi z zara ^ unavanjem
posredovanja informacij javnega zna ^aja vas opozarjamo, da mora višina stroškov dostopa
ostati v najnižjem možnem obsegu oziroma ne sme dejansko in nesorazmerno ovirati
izvrševanja te temeljne ^lovekove pravice, zagotovljene tudi z drugim odstavkom 39. ^lena
Ustave RS (Uradni list RS, št. 331/91 s spremembami).

Pripravil/-a:
Anja Anzeljc
Svetovalec
f.6'\'\.,7--f, ^ ..

Po pooblastilu št. 1002-38/2012/4 z dne
mag. Mateja Prešern

17.5.2012

Direktor Študentske organizacije Univerze na Primorskem
izdajam na podlagi 56. ^ lena Statuta Studentske organizacije
Univerze na Primorskem in 19. ^lena Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega zna^aja (Uradni list RS, št.
76/05 in 119/07), naslednji

STROŠKOVNIK
POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNA ^AJA
1.
Cene neposrednih in posrednih stroškov dela in materialnih stroškov posredovanja informacij javnega zna ^aja so (v
ceni ni vklju ^en DDV):
1.ena stran fotokopije formata A4: 0,06 Bura,
2. ena stran fotokopije formata A3: 0,13 Bura,
3. ena stran fotokopije ve ^jega formata: 1,25 Bura,
4, ena stran barvne fotokopije formata A4: 0,63 Bura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3: 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoš ^enki CD: 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoš ^enki DVD-R: 2,92 Bura,
8. elektronski zapis na eni disketi: 1,25 Bura,
9. posnetek na eni videokaseti: 4,17 eura,
10.posnetek na eni avdio kaseti: 2,09 Bura,
11.pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizi^no obliko: 0,13 Bura,
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizi ^no obliko: 1,25 eura,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizi ^ne v elektronsko obliko: 0,08 eura,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizi ^ne v elektronsko obliko: 0,13 Bura,
15.posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov-za operacijo ene poizvedbe: 3,74 Bura,
16.posredovanje informacij javnega zna^aja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega
gradiva-1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani zaposlenega s V.stopnjo izobrazbe: 7,51 eura,
17.posredovanje informacij javnega zna^aja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega
gradiva-1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani zaposlenega s Vl.stopnjo izobrazbe: 8,76 eura,
18.posredovanje informacij javnega zna^aja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega
gradiva-1 ura odlo^anja, odbiranja in posredovanja podatkov s strani zaposlenega s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe:
19,61 Bura,
19.poštnina za pošiljanje informacij po pošti se obra ^una skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Materialni stroški izdelave fotokopij ali drugega fizi ^nega nosilca informacij javnega zna ^aja se kumulirajo s stroški
odlo^anja, odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca.
Zneski, dolo^eni v stroškovniku, ne vklju ^ujejo davka na dodano vrednost, ki se zara^una ob izstavitvi ra^una skladno
s predpisi, ki urejajo podro ^je davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve ra^una.
2.
Ta stroškovnik se uporablja od dne, ko da nanj soglasje Ministrstvo za javno upravo, in se objavi na spletni strani
Studentske organizacije Univerze na Primorskem.
Številka:U-17-2012
Datum: 5. junij 2012
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