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Na podlagi Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in 
restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki 
opravljajo arhivsko javno službo (Ur. L. RS, št 75/17, izdajam 
 

PRAVILNIK 
o nadomestilih stroškov uporabe pri uporabi arhivskega gradiva, konserviranja in 
restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih in 
storitev v Pokrajinskem arhivu Maribor 
 

1. Podlaga za obračunavanje materialnih in drugih stroškov, ki nastanejo pri 
uporabi arhivskega gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor  (v nadaljevanju: 
arhiv) so tarife, ki so navedene v omejenem pravilniku, Priloga I, točke  I.A, I.B. 
I.C, I.D, I.E, II., III., IV. 

 
V dislociranih enotah arhiva opravljamo storitve le v obsegu, ki jih zagotavlja 
razpoložljiva tehnična oprema. 
 

Storitev EUR / enoto 

I.A Uporaba arhivskega gradiva ob pomoči arhivista 

Iskanje arhivskega gradiva po tematiki 60,00 / ura 

Prevajanje oziroma transkribiranje 60,00 / ura 

Priprava podatkov (kronologija, 
genealogija…) 

60,00 / ura 

I.B Izdelava izpisov in prepisov iz arhivskega gradiva za potrebe uradnih postopkov 

Izdelava izpisov in prepisov iz arhivskega 
gradiva za potreb uradnih postopkov 

15,00 / kos 

I.C Fotokopiranje arhivskega gradiva 

A4 črno-belo, enostransko 0,15 / kos 

A4 črno-belo, dvostransko 0,30 / kos 

A3 črno-belo, enostransko 0,25 / kos 

A3 črno-belo, dvostransko 0,50 / kos 

I.D Fotografske storitve 

1.Digitalno fotografiranje 

Posnetek 1,15 / kos 

Posnetek z natisom  2,30 / kos 

2.Reproduciranje arhivskega gradiva z opremo uporabnika 

Na dan 5,00           ne glede na število posnetkov 

Na mesec 50,00         ne glede na število posnetkov    

Na leto 250,00       ne glede na število posnetkov 
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I.E Računalniške storitve 

Skeniranje mikrofilmov s 16,35 mm filma ali fiša 

Posnetek 0,40 / kos 

Skeniranje arhivskega gradiva 

A4 0,15 

A3 0,30 

A2 1,00 

Skeniranje večje od A2 po ceniku izvajalca + manipulativni 
(prevozni stroški)  

Skeniranje do A2 – komerc. namene do 20 
kosov 

44,00 

Skeniranje do A2 – komerc. namene do 50 
kosov 

110,00 

Izpis digitaliziranih posnetkov 

CD 2,00 

DVD 3,00 

USB-ključ (4 GB / 8 GB / 16 GB) 5,00/ 10,00 / 20,00 / kos 

Izpis iz mikrofilma na papir A4 0,30 

Izpis skeniranega posnetka na papir A4 0,30 

Izpis skeniranega posnetka na papir A3 0,60 

Skenirani posnetek, (ki ga naredi stranka 
in ga prenese na CD ali USB) 

0,10 / kos 

Izpis črno bele strani dokumenta iz 
elektronske v fizično obliko 

0,15 / kos 

 
Za prednostno rešene vloge oziroma reševanje vloge v istem ali naslednjem dnevu od 
njenega prejema se cene določene v podpoglavju I.B zvišajo za 50 %. 
Učenci, dijaki in študenti z veljavnim šolskim oz. študentskim statusom, ki gradivo 
uporabljajo za izobraževalne in raziskovalne namene, imajo na vse tarife 30% 
popusta. 
 

2. a: Priprava in izdaja kopij gradbene dokumentacije za (fizične osebe in 
zavezance za DDV): 5,00 EUR  
b: Priprava arhivskega gradiva v poslovne oziroma pridobitniške namene:  

          -  zelo obsežen spis     75 EUR 
   -  obsežen spis              50 EUR 
   -  manj obsežen spis    25 EUR 
 c:  Materialni stroški  izvedbe arhivske delavnice (kaligrafija, pečatenje, 
tiskanje unikatov itd.) so na udeleženca 1,50 EUR 
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d: Priprava arhivskega gradiva za skeniranje ali fotografiranje: 5,00 EUR 
 

3. Pri pošiljanju kopij po pošti arhiv zaračunava uporabnikom  tudi stroške 
poštnega pošiljanja v višini nastalih stroškov.  

4. Ob izposoji arhivskega gradiva se sklene posebna pogodba, s katero se določi 
nadomestilo, ki znaša največ do 200 EUR na enoto. 

5. Pri uporabi arhivskega gradiva v posebne komercialne namene se sklene 
pogodba in določi višina največ 200 EUR za enoto arhivskega gradiva. 
Načeloma se ocenjuje: 

- načrt: 100 – 200 EUR 
- knjiga: 50 – 100 EUR 
- listina: 200 EUR 
- dokument: 20 – 100 EUR 
- dokument  (z večjo umetniško ali drugo vrednostjo): 100 – 200 EUR 
- fotografija, razglednica: 20 – 50 EUR 

 
6. Vse storitve, navedene v tem sklepu, so oproščene plačila DDV v skladu s 13. 

točko 1. odstavka 26. člena ZDDV. 
7. Tarife obračunavajo osebe, ki so pooblaščene za izdajanje računov. 
8. Pravilnik stopi v veljavo s 22. 1. 2018. Z dnem veljave pravilnika je smiselno 

dopolnjen Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in 
restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v 
arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo. 
 

 
 
 
Maribor, 10. 6. 2019 
 
                                                                                            Ivan Fras, prof. 
                                                                                            direktor  
  
 


