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1.0 UVODNA POJASNILA 

Ocena administrativnih stroškov je narejena na primeru nadomestitve preklica potnega lista, 
osebne izkaznice in preklica vozniškega dovoljenja v Uradnem listu RS z javno objavo na 
spletni strani portala e-uprave. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o osebni izkaznici 
(Ur.l. RS, št. 100/2005), prvim odstavkom 24. člena Zakon o potnih listinah (Ur. l. RS, št. 
3/2006) je moral pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne 
izkaznice ali potnega lista državljan v osmih dneh naznaniti pristojnemu organu (upravni enoti). 
V naznanitvi navede ime in priimek, EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določen, 
stalno prebivališče, oziroma začasno prebivališče, priimek in ime ter stalno prebivališče 
zakonitega zastopnika, serijsko in registracijsko številko izkaznice, pri potnem listu pa serijsko 
številko ter vrsto potne listine ter okoliščine pogrešitve osebne izkaznice in potne listine. Po 
končanem postopku priglasitve pogrešitve dokumenta na upravni enoti za katerega je oseba 
plačala takso v višini 8,35 EUR,  je morala izvesti še preklic na Uradnem listu RS. Pri 
pogrešanem ali izgubljenem vozniškem dovoljenju je moral državljan v skladu z prvim 
odstavkom 151. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 51/2005) preklicati 
dokument na upravi enoti in na Uradnem listu RS in plačati takso v višini 8,35 EUR. Za čas do 
izdaje novega vozniškega dovoljenja, je oseba pridobila začasno vozniško dovoljenje z 
veljavnostjo 30 dni. Nato je oseba na upravni enoti k zahtevi za izdajo novega vozniškega 
dovoljenja morala priložila svojo fotografijo in dokazilo o preklicu veljavnosti pogrešanega ali 
ukradenega vozniškega dovoljenja.  
 
Potek prijave pogrešitve potnega lista in osebne izkaznice pred spremembo Zakona o 
potnih listinah (ZPLD-1-UPB1) 
 

Upravna enota 
• Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice 

in potnega lista – izpolnitev obrazca, (uradni delavec 
sestavi zapisnik) 

• Plačilo takse

Upravna enota 
• Izpolnitev obrazca za pridobitev nove osebne izkaznice ali 

potnega lista 
• Predložitev fotografije 
• Predložitev potrdila o preklicu 
• Plačilo obrazca in takse za izdajo novega dokumenta 

Uradni list RS 
• Preklic dokumenta  
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Potek prijave pogrešitve vozniškega dovoljenja pred spremembo 

Upravna enota 
• Izpolnitev izjave o pogrešitvi vozniškega dovoljenja 
• Plačilo takse 

Upravna enota 
• Pridobitev začasnega vozniškega dovoljenja z 

veljavnostjo 30 dni 
• Izpolnitev obrazca za pridobitev novega dovoljenja 
• Predložitev fotografije 
• Plačilo obrazca in takse 

Uradni list RS 
• Preklic dokumenta 
 

 

Potek prijave pogrešitve osebnih dokumentov po spremembah in dopolnitvah  Zakona o 
potnih listinah (EVA:2009-1711-0010) 

Upravna enota 
• Prijava pogrešitve osebnega dokumenta (uradni delavec 

sestavi zapisnik) 
• Izpolnitev obrazca za pridobitev novega dokumenta 
• Predložitev fotografije 
• Plačilo obrazca in takse za izdajo novega dokumenta 
 

Spremembe pri preklicu osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja 
 
Zaradi nadomestitve objave preklicev potnih listin v Uradnem listu RS z javno objavo na spletnih 
straneh portala e-uprava, so obrazci naznanitve pogrešitve, ki so služili komunikaciji z Uradnim 
listom, nepotrebni. Uradni delavec na upravni enoti bo z uveljavitvijo spremembe zakona 
sestavil samo zapisnik o pogrešitvi dokumenta. Ukinja se dvojno evidentiranje istega dogodka, 
s čimer se ustvari prihranek upravnim enotam, saj jim ne bo več potrebno naročati obrazcev 
naznanitve pogrešitve.  
 

Na transparenten in javno dostopen način bo lahko kdorkoli na enotnem državnem portalu e-
uprava preveril ali je bil posamezen dokument na upravni enoti naznanjen kot pogrešan, 
ukraden ali izgubljen. Vpogled bo omogočen vsakomur brez izpolnjevanja posebnih kriterijev. 
 
  
 
 

 3



Poročilo o oceni administrativnih stroškov                                                                                                     

končni verzija 

 4

Prijava pogrešitve potnega lista po spremembah in dopolnitvah  Zakona o potnih listinah 
(EVA: 2009-1711-0010) 
 
S spremembo področne zakonodaje, oseba, ki je pogrešila ali izgubila svoj potni list ali so ji 
potni list ukradli, dejanje naznani na katerikoli upravni enoti čim hitreje, najkasneje pa v osmih 
dneh po dogodku. Naznanitev izgube potnega lista je brezplačna.  

Če stranka zahteva izdajo novega potnega lista, mora plačati obrazec in takso. Cena za nov 
potni list z veljavnostjo 10 let znaša 37,49 EUR.  Od tega znaša taksa 11 EUR. Potni list z 
veljavnostjo 5 let (za mladoletne osebe od 3 do 18 leta) znaša 32,17 EUR. 

Spremembe pri izdaji novega potnega lista 

Vloga za izdajo potnega lista se lahko vloži le osebno. Ob vložitvi vloge mora državljan izkazati 
svojo identiteto s priložitvijo starega potnega lista, če ga nima, pa s priložitvijo drugega 
identifikacijskega dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali drugo javno listino, ki 
jo je izdal državni organ in ima fotografijo). Priložiti mora tudi fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki 
kaže njegovo pravo podobo. Fotografija mora biti primerna za biometrični potni list. 

Po spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (EVA: 2009-1711-0010) se ukinja 
izdaja potrdila o vloženi vlogi za izdajo listine in možnost predložitve fotografije v digitalni obliki s 
čimer se uveljavlja težnja k uporabi sodobnega delovnega mesta. Prednosti je v hitrejšem 
postopku izdaje listine in ukinitvi vlog. 

Prijava pogrešitve osebne izkaznice po spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih 
listinah (EVA: 2009-1711-0010) 

Oseba, ki je pogrešila ali izgubila svojo osebno izkaznico ali so ji osebno izkaznico ukradli, mora 
to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Oseba 
mora na obrazcu čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. 
Uradna oseba upravnega organa o posamezniku sestavi zapisnik. Naznanitev osebne izkaznice 
je brezplačna storitev. 

Če stranka želi novo osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let, mora plačati obrazec za novo 
osebno izkaznico, ki znaša 9,26 EUR. Poleg tega mora plačati tudi upravno takso 7,44 EUR, 
skupaj 16,70 EUR. Osebna izkaznica z veljavnostjo petih let (za mladoletnega državljana od 3 
do 18 leta) skupaj z upravo takso znaša 13,16 EUR, z veljavnostjo treh let (za mladoletnega 
državljana do 3 leta) prav tako znaša 13,16 EUR. 

Prijava pogrešitve vozniškega dovoljenja po spremembi in dopolnitvah  Zakona o potnih 
listinah (EVA: 2009-1711-0010) 

Vlogo za izdajo novega vozniškega dovoljenja (duplikata) vloži upravičenec na upravni enoti. 
Voznik mora v postopku pred organom navesti, v kakšnih okoliščinah je bilo vozniško dovoljenje 
izgubljeno oziroma odtujeno. 

Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in točki 1c. tarifne številke 21 Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB in 126/07) kar znaša 24,83 EUR. Strošek obrazca 
vozniškega dovoljenja z ovitkom znaša 1,23 EUR. Skupaj plačilo upravne takse, obrazca 
vozniškega dovoljenja z ovitkom znaša 26,06 EUR. 
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Korak 1.1: Opredelitev zakonodaje (http://zakonodaja.gov.si/) 
 
Naslov: Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB1) 
Ur.l. RS, št. 3/2006  
EPA: 0547-IV  
SOP: 2006-01-0065  
Naslov - ang.: The Travel Documents Act (official consolidated text)  
Organ sprejema: Državni zbor RS  
Datum potrditve: 20.12.2005  
Datum objave: 10.01.2006  
Datum zadnje upoštevane spremembe: 22.11.2005 
 
Naslov: Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB1) 
Ur.l. RS, št. 100/2005  
EPA: 0338-IV  
SOP: 2005-01-4344  
Naslov - ang.: The Personal Identity Card Act (official consolidated text)  
Organ sprejema: Državni zbor RS  
Datum potrditve: 04.10.2005  
Datum objave: 10.11.2005  
Datum zadnje upoštevane spremembe: 09.07.2005 
 
Naslov: Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) 
Ur.l. RS, št. 83/2004  
Spremembe: Ur.l. RS, št. 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 
76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 
123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 
56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38  
EVA: 2003-1711-0117  
EPA: 1131-III  
SOP: 2004-01-3690 
Naslov - ang.: Road Traffic Safety Act  
Organ sprejema: Državni zbor RS  
Datum sprejema: 09.07.2004  
Datum objave: 29.07.2004  
Datum začetka veljavnosti: 13.08.2004  
Datum začetka uporabe: 01.01.2005 
 
Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti in administrativnih aktivnosti pred 
spremembo Zakona o potnih listinah (ZPLD-1-UPB1) 
 

Informacijske obveznosti Administrativne aktivnosti 

Priglasitev preklica dokumenta na upravni enoti 
(IO-1) 

Izpolnitev obrazca naznanitev pogrešitve, 
izgube ali tatvine osebne izkaznice, potnega 
lista ali vozniškega dovoljenja (uradna oseba 

sestavi zapisnik) 
(AA-1.1) 

Priglasitev preklica dokumenta na Uradnem listu 
RS (IO-2) 

Pridobitev potrdila o preklicu dokumenta na 
Uradnem listu RS (AA-2.1) 

 
 
 
 

http://zakonodaja.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20063&stevilka=65
http://www.dz-rs.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4344
http://www.dz-rs.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200483&stevilka=3690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200551&stevilka=2052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200569&stevilka=3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200597&stevilka=4248
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005108&stevilka=4687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200625&stevilka=1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200670&stevilka=3000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006105&stevilka=4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006133&stevilka=5573
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006139&stevilka=6040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3222
http://www.dz-rs.si/
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Korak 1.3a: Možnost uporabe elektronske poti 
 
Delno 
 
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Za podatke o populaciji smo zaprosili Uradni list RS. 
 
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti 
 
Frekvenca administrativnih aktivnosti je 1. 
 
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov 
 
V tem primeru ni vključenih zunanjih stroškov. 
 
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
 
Tabela 1: Stroškovni parametri 
 

Urna postavka (povprečna bruto bruto plača) 9,37 EUR1

Potrdilo o naznanitvi pogrešitve osebne 
izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja 

(preklic) 
8,35 EUR 

Izdaja novega potnega lista (veljavnost 10 let) 37,49 EUR 

Izdaja nove osebne izkaznice (veljavnost 10 
let) 

16,70 EUR 

Izdaja novega vozniškega dovoljenja 26,06 EUR 

Priporočeno pismo 0,92 EUR 

 
Korak 2.2: Določitev vira podatkov 
 
Upoštevali smo podatke pridobljene od Uradnega lista RS za leto 2006 in prvo polovico leta 
2007. Mesečno populacijo smo pridobili z aritmetično sredino posredovani podatkov. 
 
Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije 
 
Segmentacija pri merjenju ni bila potrebna.  
 
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih ovir 
 
Urna postavka = 9,37 EUR 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Pri izračunu administrativnih stroškov upoštevamo enotno tarifo in sicer povprečno mesečno bruto bruto plačo za leto 2008 v 
Republiki Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2008 je 1.392,43 €. Tako znaša povprečna mesečna bruto bruto 
plača 1630,76 EUR (upoštevamo 16,1 % prispevkov delodajalca na bruto plačo zaposlenega). Urna postavka je določena kot 
kvocient med  povprečno mesečno bruto bruto plača na zaposlenega v RS v letu 2008 in mesečnimi delovnimi urami (174 ur).  
 



Poročilo o oceni administrativnih stroškov                                                                                                     

končni verzija 

 7

Tabela 2: Izračun prihranka ob ukinitvi preklica dokumentov pri Uradnem listu RS 
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Skupaj = 807.511,56  EUR 

 
 
Na podlagi ocene administrativnih stroškov ukinitve preklica osebne izkaznice, potnega lista in 
vozniškega dovoljenja v Uradnem listu RS lahko sklepamo, da se bodo stroški po napovedanih 
spremembah znižali za dobrih 0,8 mio EUR na leto. Na podlagi podatkov je prav tako ocenjeno, 
da bo časovni prihranek za državljane in uradne osebe, ki so vodile postopek preklica 
pogrešitve osebnega dokumenta slabih 45.000 ur na letnem nivoju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Skupno število vseh priglasitev pogrešitev dokumentov na Uradnem listu RS  je bilo 35.595 (leto 2006), do meseca julija 2007 pa 
27.471. 
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