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Na podlagi 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št 51/06, ZDIJZ- UBP2) in 19. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05) i uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 119/07) izdaja direktor
Zdravstvenega doma Izola
STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
I.

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

II.

Cene odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja pri ponovni uporabi informacij (odbiranje in posredovanje
se zaračuna poleg materialnih stroškov in le v primeru ponovne uporabe informacij javnega značaja):
•
Posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov- za operacijo ene poizvedbe: 3,74 EUR,
•
Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja
in posredovanje informacij s strani javnega uslužbenca s IV. ali V. stopnjo izobrazbe: 7,51 EUR,
•
Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja
in posredovanje informacij s strani javnega uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe: 8,76 EUR,
•
Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja
in posredovanje informacij s strani javnega uslužbenca s VII. Ali višjo stopnjo izobrazbe: 19,61 EUR,

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, veljavnim na dan izstavitve računa.
Stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presegajo vrednosti 10,00 EUR, zdravstveni dom Izola zaradi
ekonomičnosti ne zaračunava.
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
Zdravstveni dom Izola je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov. Če prosilec to zahteva, mu mora zdravstveni dom Izola
vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij.
Cene po tem ceniku začnejo veljati z dnem, ko ga potrdi Ministrstvo za javno upravo.

Evgenij komljanec, dr.dent.med.,spec čeljustne in ortopedije
Direktor zavoda

