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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENUE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Stefanova 5, 1000 Ljubljana
tel . :  01 24 10 500, faks: 01 24 10510
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V skfadu z uredbo Vlade Republike Slovenije o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaEaja,
objavljeno v Uradnem listu RS, 5t. 76105 in lI9l07, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, objavlja

STROSKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNACATA
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Cene materialnih stroSkov posredovanja informacij javnega znadaja brez DDV so:
. ena stran fotokopije formata A4 0,10 €
r ena stran fotokopije formata N q15 €
. ena stran fotokopije veffega formata 1,25 €
. efektronski zapis na eni zgo5denkiCD 2,09 €
. elektronski zapis na eni zgoSdenki DVD-R 2,92 €
o preryorba ene strani dokumenta formata A4 ali vedjega iz elektronske v fizidno obliko 410 €
o preryorba ene barune strani dokumenta formata A4 ali vedjega iz eleKronske v fizidno obliko 1,25 €
. preporba ene strani dokumenta formata A4 ali vedega iz fizidne v eleKronsko obliko Q08 €
o pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 ali vedjega iz fizidne v elektronsko obliko Q10 €
. pogtnina za poSiljanje informacij po poiti se zaradunava v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poStne
storitve.

Sklad ne zaraEunava stro5kov:
. za vpogled v dokumente,
. za telefonsko posredovanje informacii,
'' za posredovanje informacij po elektronski po5ti, de ne gre hkrati za preWorbo informacije, ki se nahaja izkljudno
v fizidni obliki, iz fizidne v elektronsko obliko, ker ieli prosilec dobiti informacijo v elektronski obliki,
. za posredovanje informacij prek telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Sklad ne zaraEuna materialnih stroSkov posredovanj informacij istemu prosilcu, ki v tekodem mesecu ne
presegajo skupnega zneska 10,00 € (z vkljuienim DDV).

Stroike bo Sklad zaradunal takoj, ko bodo presegli navedeni znesek v tekodem mesecu.

StroSke se plada po prejemu informacij na podlagi raduna, ki ga izda Sklad, iz katerega je razvidna tudi
specifi kacija stroikov.
StroSke plada prosilec s pladilnim nalogom v 15 dneh od prejema raduna ali zahtevka za poloZitev pologa.
Ce Sklad presodi, da bodo stroSki posredovanja zahtevanih informacij presegli 5A,00 € (z vkljuienim DDV), mora
prosilec na zahtevo Sklada vnaprej poloiiti omenjeni znesek kot polog. Polog je potrebno pladati v 15 dneh
po prejemu zahtevka za poloZitev-pologa. Ce bodo dejansko nastali materialni stroSki niZji od poloienega zneska,
bo Sklid preseZek vrnil prosilcu. ee poloZeni znesek ne bo zadostoval za povradilo materialnih stroSkov, bo moral
prosilec razliko nakazati s pladilnim nalogom na podlagi izstavljenega rafuna.

Vse navedene cenovne vrednosti stroikovnika so vrednosti BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST!

Ljubljana, 1. junij 2014
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