
 

  

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 
23/14, 50/14, 102/15) ter 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. 
l. RS, št. 24/16) izdaja podjetje Komunala Ribnica d.o.o. naslednji 
 
 

CENIK (STROŠKOVNIK) 
MATERIALNIH STROŠKOV POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 

Zap. 
Št. 

Materialni strošek Cena v EUR brez DDV 

1. Ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 

2. Ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 

3. Ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 

4. Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 

5. Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 

6. Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 

7. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 

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

9. Elektronski zapis na enem USB-ključku 
Cena, po kateri je bil USB-

ključek nabavljen 

10. 
Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v 
elektronsko obliko  

0,08 

 11. 
Pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v 
elektronsko obliko 

0,20 

12. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti Cenik Pošte Slovenije 

 
Komunala Ribnica d.o.o. za posredovanje informacij javnega značaja izstavi prosilcu zahtevanih informacij 
račun za nastale materialne stroške, v kolikor ti presegajo 20,00 EUR (z vključenim DDV). Prosilec plača 
račun najkasneje ob prejemu zahtevanih informacij. 
 
Če Komunala Ribnica d.o.o. ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80,00 EUR 
(z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Pred izročitvijo informacij podjetje obračuna 
dejansko nastale stroške in izstavi račun. Če polog presega dejanske nastale stroške, podjetje vrne prosilcu 
informacij preseženi znesek na njegov transakcijski račun, najkasneje naslednji dan po posredovanju 
informacij. V kolikor dejanski nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača 
najkasneje ob prejemu informacij. 
 
Cenik (stroškovnik) se uporablja od 08.05.2016 dalje, s tem dnem preneha veljati Cenik materialnih stroškov 
posredovanja informacij javnega značaja, ki je stopil v veljavo 10.6.2015 s soglasjem Ministrstva za javno 
upravo, št. 090-5/2015/50.  
 
 
Goriča vas, maj 2016 
 
 
          Bojan Trdan 
             Direktor 


