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Na podlagi 34. In 36.  Člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006 –UPB 
2, 117/2006 – ZDavP 2, 23/2014). 19. Člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/11) izdaja direktor družbe Savske elektrarne Ljubljana 
d.o.o.  

 

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. Člen 

Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. v postopku posredovanja informacij javnega značaja prosilcu 
zaračuna: 

- Posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri 
čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi; 

- Pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v 
elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki; 

- Pretvorba informacije iz fizične oblike v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v 
fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki; 

- Poštnino za pošiljanje po pošti; 

- Druge morebitne stroške, ki so navedeni v Ceniku. 

 

2. Člen 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja znašajo (cene ne vsebujejo DDV-ja): 

VRSTA OPRAVILA CENA V EUR 

Ena stran fotokopije formata A4 0,06 

Ena stran fotokopije formata A3 0,13 

Ena stran fotokopije večjega formata  1,25 

Ena stran barvne fotokopije formata A4  0,63 

Ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 

Elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 

Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 

Elektronski zapis na eni disketi 1,25 

Posnetek na eni videokaseti 4,17 

Posnetek na eni avdiokaseti 2,09 

Pretvorba ene strani dokumenta A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 
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Pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 

Posredovanje standardnih podatkov iz neinformatiziranih zbirk 
dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov 
zaposlenega s VII. Stopnjo izobrazbe    

42,00 

 

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za 
poštne storitve 

 

 

3. Člen 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.  prosilci izdajo račun, iz katerega je razvidna specifikacija nastalih 
stroškov v skladu s cenikom. Ob izstavitvi računa Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. obračunajo tudi DDV, 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

Prosilec plača stroške ob prejemu zahtevanih informacij. 

 

4. Člen 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. lahko od prosilca zahtevajo vnaprejšnji polog v kolikor se ugotovi, da 
bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 EUR (z vključenim DDv-jem). Po 
posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun skladno s prvim 
odstavkom. Če 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 skladno s prvim odstavkom tega člena.  

 

5. Člen 

Materialne stroške, ki ne presegajo 10 EUR (z vključenim DDV), Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 
prosilcu ne zaračunajo. 

 

6. Člen 

Stroškovni stopi v veljavo z dnem podpisa direktorja družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.. 

 

 

 

Medvode, dne  14.05.2014     Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 

        Direktor 

        Drago Polak, univ.dipl.inž.el. 

 

 


