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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA:  Cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2019 –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in prvega odstavka 23. člena Akta o ustanovitvi  Javnega podjetja Uradni list Republike 
Slovenije d.o.o., z dne 17. 7. 2017, je Vlada Republike Slovenije na redni seji ……. dne ….pod 
točko…..sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije 
za leto 2019, h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. na 
20. seji dne 27. 11. 2018 sprejel pozitivno mnenje. 

                                                                                    
Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PRILOGE: 
- Cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije,
- Izračun lastne cene,
- Mnenje Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. .

Sklep prejmejo:
- Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
- ministrstva,
- vladne službe.



2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dr. Janez Pogorelec, v.d. direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
Direktor Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. je po pridobitvi mnenja 
Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., z dne 27. 11. 2018
predložil Vladi v določitev cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2019. 
Priloženi predlog cenika za leto 2019 je 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.  

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja: NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 



Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE



(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Janez Pogorelec

                                                                                                  v.d. direktorja                                  



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in prvega odstavka 23. člena Akta o ustanovitvi  Javnega podjetja Uradni list Republike 
Slovenije d.o.o., z dne 17. 7. 2017, je Vlada Republike Slovenije na ……. seji dne ….pod 
točko…..sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije 
za leto 2019, h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. na 
20. seji dne 27. 11. 2018 sprejel pozitivno mnenje.

Številka:
Ljubljana, dne 

                                                                             
Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PRILOGE: 
-  Cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije,
-  Izračun lastne cene,
-  Mnenje Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. .

SKLEP PREJMEJO:
- Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
- ministrstva,
- vladne službe.
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