
  

Datum: 16.08.2012 

Na podlagi 19. Člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 

76/2005 in 119/2007) izdaja direktor Zdravstvenega doma Ivančna Gorica 

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Zap.št. Element Cena v € 

1. Ena stran fotokopije formata A4 0,06 

2. Ena stran fotokopije formata A3 0,13 

3. Ena stran fotokopije večjega formata 1,25 

4. Ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 

5. Ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 

6. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 

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

8. Posnetek na eni videokaseti 4,17 

9. Posnetek na eni avdiokaseti  2,09 

10. Pretvorba strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 

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

12. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 

13.  Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične oblike v 

elektronsko obliko 

0,13 

14.  Posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov 3,74 

15. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovna uporaba iz 

neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – i ura odbiranja in 

posredovanja podatkov s strani uslužbenca (referenta) s V. stopnjo izobrazbe 

7,51 

16. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovna uporaba iz 

neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – i ura odbiranja in 

posredovanja podatkov s strani uslužbenca (višjega referenta) s VI. stopnjo 

izobrazbe 

8,76 



  

17. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovna uporaba iz 

neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – i ura odbiranja in 

posredovanja podatkov s strani uslužbenca (podsekretarja) s VII. stopnjo 

izobrazbe 

19,61 

18. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti Velja cenik 

za poštne 

storitve 

 

Stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presegajo 5 €, Zdravstveni dom Ivančna Gorica 

zaradi ekonomičnosti ne zaračunava. 

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in, če prosilec to 

zahteva, mu mora Zdravstveni dom Ivančna Gorica vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo 

zaračunal za posredovanje informacij. 

Stroškovnik se uporablja od dne podpisa.  

 

 

        Direktor: 

       Janez Zupančič, dr.med. 


