OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06 UPB) in prvega ter tretjega odstavka 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05, 119/07) določam
CENIK MATERIALNIH STROŠKOV ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA
I. Za delo odbiranja in posredovanja podatkov v zadevah posredovanja informacij javnega
značaja se cena določi na naslednji način:
Cena = število porabljenih ur svetovalca II x cena ure dela svetovalca II
Cena ure dela svetovalca II se izračuna tako, da se bruto plača svetovalca II (z izhodiščnim 29
plačnim razredom) deli s povprečnim mesečnim številom ur svetovalca II.
II. Cene materialnih stroškov za naslednje najpogostejše storitve posredovanja informacij
javnega značaja so.
1. ena stran fotokopije formata A4,
0,06 EUR
2. ena stran fotokopije formata A3,
0,13 EUR
3. ena stran fotokopije večjega formata
1,25 EUR
4. ena stran barvne fotokopije formata A4,
0,63 EUR
5. ena stran barvne fotokopije formata A3,
1,25 EUR
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD,
2,09 EUR
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R
2,92 EUR
8. elektronski zapis na eni disketi,
1,25 EUR
9. pretvorba ene strani dokumenta formata
0,13 EUR
A4 iz elektronske v fizično obliko,
10. pretvorba ene barvne strani dokumenta
1,25 EUR
formata A4 iz elektronske v fizično obliko,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4
0,08 EUR
iz fizične v elektronsko obliko
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta
0,13 EUR
formata A4 iz fizične v elektronsko obliko
13. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v
skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za
poštne storitve
V cenah ni vključen DDV.
Številka: 090-10/2011-1
Velike Lašče, dne 18. novembra 2011
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r.
Župan

