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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 2023 –
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

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije 

za leto 2023, h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. 

na 59. seji z dne 26. 10. 2022 sprejel pozitivno mnenje. 

                                                                                    

Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA: 

- Cene objav in preklicev, veljavne od 1. januarja 2023

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:

- Rado Fele, v. d. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- dr. Karmen Vezjak Progar, vodja Sektorja za javne finance in gospodarsko ureditev.

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. vladi v določitev 

predložil predlog cenika objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije, veljavnim od 1. 

januarja 2023. Priloženi predlog cenika za leto 2023 je v vseh postavkah enak sedanjemu.   

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

Gradivo ni bilo objavljeno na spletni strani na podlagi 2. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, št. 
117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – sklep US, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), saj vsebuje 



dokumente Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ki so označeni kot poslovna 
skrivnost. 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                              Rado Fele 
                                                                                      V. D. DIREKTORJA                                  

PRILOGE:

- predlog sklepa vlade,

- predlog cenika objav in preklicev, veljavnih od 1. januarja 2023, z obrazložitvijo,

- izračun lastne cene (označen kot poslovna skrivnost),

- mnenje Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. z dne 26. 

10. 2022.



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

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije 

za leto 2023, h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. 

na 59. seji dne 26. 10. 2022 sprejel pozitivno mnenje. 

Številka:

Ljubljana, dne 

                                                                             

Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA: 

-  Cene objav in preklicev, veljavne od 1. januarja 2023.

SKLEP PREJMEJO:

- Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.,

- ministrstva,

- vladne službe.



PREDLOG CENIKA

Cene objav in preklicev, veljavne od 1. januarja 2023

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

50,80 11,18 61,98

Objave državnih organov in lokalnih 

skupnosti – nad 100 strani 

12,54 2,76 15,30

Objave državnih organov in lokalnih 

skupnosti – nad 500 strani

4,90 1,08 5,98

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, 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. Če 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.1  

                                                  
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 

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. uporablja zato, da lahko zagotovi enotno ceno vsem 

strankam.



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA CENIKA OBJAV V GLASILU URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2023

Predlagane cene objav so izračunane ob predpostavki, da bo v letu 2023 v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavljenih 13.500 strani. To število strani je realno pričakovati glede na trende 

iz preteklih let. Ocena števila objavljenih strani je planirana na povprečju zadnjih 4 let, upoštevan 

pa tudi je 9,5 % upad objav, ki bo posledica lokalnih volitev konec leta 2022 in umirjanja 

normativne dejavnosti (vsaj) v prvi polovici leta 2023. V izračun cene je vključena tudi napovedana 

inflacija za leto 2023 v višini 6 %  (na podlagi jesenske napovedi Urada Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj).

V poslovnem načrtu za leto 2023 je predvideno, da bodo stroški izdaje glasila v primerjavi s stroški 

iz leta 2022 nekoliko nižji, saj leta ne bodo zaznamovale vzporedne dvojne zaposlitve zaradi 

upokojevanja, kot je bil to primer leta 2022. Še vedno pa bo strošek dela višji zaradi 

spremenjenega načina dela ter posledičnega stroška dodatkov, do katerih so zaposleni upravičeni 

skladno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje podjetje. Kljub temu je priloženi predlog cenika za leto 

2023 v vseh postavkah objav enak ceniku, veljavnemu za leto 2022.

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:
1. sprejem gradiv v objavo, pregled in nadzor nad gradivom v vseh delovnih fazah zaradi 

zagotavljanja celovitosti in pravilnosti objave ter kakovosti izvedenega dela,
2. obdelavo gradiva za objavo: 

 pripravo gradiva za objavo na spletu v uradni zaščiteni pdf obliki, primerni za zaščito z 
elektronskim podpisom v skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 –
ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb), ter v obliki, primerni za iskalnike in 
povezave na druge spletne strani,

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

Pravno-informacijskem sistemu in Registru lokalnih prepisov),
3. zagotavljanje ustrezne dinamike izhajanja glasila, zagotavljanje objav v roku, določenem v 

Uredbi o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 
36/14), ter zagotavljanje odzivnosti zaposlenih v primeru nujnih objav (24/7), 

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

5. zagotavljanje arhiviranja uradnih glasil po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), 

6. zagotavljanje zajema obveznega izvoda elektronske publikacije po Zakonu o obveznem 
izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) za Narodno in univerzitetno knjižnico v 
Ljubljani,

7. zagotavljanje ustrezne, tehnološkim spremembam sledeče, informacijske podpore 
procesom,

8. podporo uporabnikom storitev objav in skrb za stranke, ki dostopajo do objav,
9. strošek podpornih služb,
10. strošek informacijsko-komunikacijske tehnologije, potrebne za izvajanje dejavnosti 

uradnega glasila.

Predlagane cene omogočajo stabilno in kakovostno delovanje javne gospodarske službe glede 

izdajanja uradnega glasila.
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