
PREDLOG CENIKA 
 

Cene objav in preklicev, veljavne od 1. januarja 2019 
 

SNOPIČ 
OBJAVE 

TIP OBJAVE CENA V EUR/ 
STRAN BREZ 
DDV 

DDV V 
EUR 

CENA V 
EUR Z 
DDV 

Uredbeni del, 
Mednarodne 
pogodbe 

Objave državnih organov in lokalnih 
skupnosti – do vključno 100 strani 

49,68 10,93 60,61 

 Objave državnih organov in lokalnih 
skupnosti – nad 100 strani  

12,54 2,76 15,30 

  CENA V 
EUR/TIPKANO 
VRSTICO BREZ 
DDV 

DDV V 
EUR 

CENA V 
EUR Z 
DDV 

Razglasni del Javni razpisi, javne dražbe, druge 
objave, razpisi delovnih mest idr. 

2,36* 0,52 2,88 

 Objave sodišč (oklici dedičem, oklici 
pogrešanih, oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih, amortizacije, 
izvršbe idr.) 

1,44 0,32 1,76 

  CENA V EUR/ 
ZNAK BREZ DDV 

DDV V 
EUR 

CENA V 
EUR Z 
DDV 

 Ostale objave (zavarovanja denarnih 
terjatev idr.) 

0,0343 0,0075 0,0418 

  CENA V EUR/ 
OBJAVO BREZ 
DDV 

DDV V 
EUR 

CENA V 
EUR Z 
DDV 

 Preklic dokumenta (indeks, 
študentska izkaznica, dijaška 
izkaznica, žig, dovolilnica, licenca idr.) 

4,44 0,98 5,42 

 
* Tipkana vrstica pomeni, da je besedilo poslano v pisavi Arial, velikosti 10, na strani, ki ima z vseh strani 
robove 2,5 cm. Kolikor gradivo ni poslano v tej obliki, ga založnik pred obračunom cene objave pretvori 
in s tem zagotovi enako ceno vsem strankam. Besedilo (tudi v obliki tabelaričnega zapisa) se pretvori 
tako, da se štejejo polne vrstice.
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1
 Objave v Razglasnem delu (postavka javni razpisi, javne dražbe, druge objave, razpisi delovnih mest, objave 

gospodarskih družb idr.) se obračunavajo glede na poslano gradivo, to je tipkana vrstica. Opisani standard 
uporabljamo zato, da bi lahko zagotovili enotno ceno vsem strankam. 

 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA CENIKA OBJAV V GLASILU URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2019 
 
Cene objav vključujejo vse stroške, povezane z izvajanjem javne gospodarske službe in zagotavljanjem 
brezplačne storitve dostopa do javnega glasila in zakonodaje na spletu, in sicer: 

 sprejem gradiv v objavo, pregled in nadzor nad gradivom v vseh delovnih fazah zaradi 
zagotavljanja celovitosti in pravilnosti objave ter kakovosti izvedenega dela, 

 obdelavo gradiva za objavo:  
o pripravo gradiva za objavo na spletu v uradni zaščiteni pdf obliki, primerni za zaščito z 

elektronskim podpisom (v skladu z ZUL) ter v obliki, primerni za iskalnike in povezave 
na druge spletne strani, 

o pripravo gradiva za tisk, 
o pripravo gradiva v obliki, primerni za zajem metapodatkov v posamezni objavi, 
o pripravo metapodatkov o objavah za Register predpisov RS (prikaz v 

Pravno-informacijskem sistemu in Registru lokalnih prepisov),  

 zagotavljanje ustrezne dinamike izhajanja glasila, zagotavljanje objav v roku, določenem v 
Uredbi o objavljanju v Uradnem listu RS ter zagotavljanje odzivnosti zaposlenih v primeru nujnih 
objav (24/7),  

 zagotavljanje brezplačne dostopnosti do elektronske izdaje uradnega glasila in zakonodaje na 
spletu 24/7, 

 zagotavljanje arhiviranja uradnih glasil po ZVDAGA,  

 zagotavljanje zajema obveznega izvoda elektronske publikacije po Zakonu o obveznem izvodu 
publikacij (za NUK), 

 zagotavljanja ustrezne, tehnološkim spremembam sledeče, informacijske podpore procesom, 

 podpora uporabnikom storitev objav in skrb za stranke, ki dostopajo do objav, 

 strošek podpornih služb. 
 
Predlagane cene so izračunane ob predpostavki, da bo v letu 2019 v uradnem glasilu objavljenih 14.000 
strani. To število strani je realno pričakovati glede na trende iz preteklih let. V gospodarskem načrtu je 
predvideno, da se stroški izdaje glasila v primerjavi s stroški iz leta 2018 ne bodo bistveno povečali, zato 
je priloženi predlog cenika za leto 2019 v vseh postavkah objav enak obstoječemu ceniku, ki (z izjemo 
spremenjene cene za objave, daljše od 100 strani) velja že od 1. julija 2013, po spremembi stopnje 
DDV. Takrat so se prodajne cene znižale za znesek povišane stopnje DDV tako, da so končne 
maloprodajne cene ostale enake. Tudi v predhodnih letih se cene niso spreminjale oziroma so se leta 
2010 nominalno celo znižale za 7 %, medtem ko je realni efekt vpliva inflacije večji. 
 

Predlagane cene omogočajo stabilno in kakovostno delovanje javne gospodarske službe izdajanja 

uradnega glasila. 


