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I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 –
ZUUJFO) je bil prvič sprejet decembra leta 1999. Zakon ureja plačevanje upravnih taks pri upravnih
organih in nosilcih javnih pooblastil v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Obsežnejšo
spremembo Zakona o upravnih taksah, ZUT-H je Državni zbor sprejel 26. oktobra 2010 (Uradni list
RS, 88/10 z dne 5. 11. 2010). V letu 2015 je bila z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ
občin (ZUJFOO, Uradni list RS, št. 14/15) dopolnjena 29. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah
in dodana tarifna številka 37a Taksne tarife – priloge Zakona o upravnih taksah.
Na vsebino Zakona o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu: ZUT) vplivajo številni materialni
predpisi, ki določajo vsebino upravnih dejanj in dokumentov, na podlagi katerih ZUT določi upravno
takso oziroma njeno višino (npr. Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o potnih listinah, Zakon o osebni
izkaznici, Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici, Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o železniškem prometu itd.). V času od zadnje spremembe ZUT je
prišlo do spremembe več materialnih predpisov, kar je povzročilo neusklajenost ureditve
predmetnega področja v zakonu oziroma njegovi prilogi – taksni tarifi. Predlogi sprememb oziroma
dopolnitev ZUT tako večinoma odražajo upoštevanje sprememb in dopolnitev materialne zakonodaje.
Poleg navedenega iz vprašanj organov (zaprosil za mnenje), ki so zavezani k uporabi ZUT, izhaja, da
posamezne določbe ZUT niso povsem jasne in jih je mogoče različno razlagati, čeprav je treba hkrati
poudariti, da je teh vprašanj vsako leto manj. Kljub vsemu je smiselno, da se dopolnijo oziroma
spremenijo določbe, ki dopuščajo dvom (npr. vprašanja, povezana s pritožbenim organom,
oprostitvijo plačila takse, vračilom upravne takse, ugotavljanjem premoženjskega stanja taksnega
zavezanca ipd.). To vodi k večji pravni varnosti in hitrejšemu vodenju oziroma odločanju v postopkih.
V času od sprejema zakona oziroma njegovih zadnjih sprememb se je pokazala tudi potreba po
spremembi višine takse zaradi ponovne presoje zahtevnosti posameznih upravnih postopkov oziroma
stroškov, ki nastajajo organom, ki morajo obračunati takso. Zaradi obračunov taks pa se zaokrožuje
višina upravnih taks pri nekaterih drugih tarifnih številkah. To pri upravni taksi za npr. zahteve,
pritožbe in odločbe (tarifna številka 1, 2 in 3) privede do minimalnega znižanja višine upravne takse.
Na ureditev plačevanja upravnih taks imajo predpisi Evropske unije ali mednarodni sporazumi
posreden vpliv, vendar pa so nekateri novi oziroma spremenjeni predpisi povzročili potrebo po uvedbi
ali spremembi posameznih tarifnih številk.
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2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Cilj predloga zakona je zagotoviti usklajenost z materialno zakonodajo tako v splošnem delu besedila
ZUT kot tudi v njegovi prilogi – taksni tarifi. Poleg tega predlagane spremembe in dopolnitve vnašajo
večjo jasnost zapisa zakonskih določb in njihovo preglednost.
Upoštevana so predvsem naslednja izhodišča:
– zakonito, strokovno, učinkovito, gospodarno in usklajeno opravljanje nalog,
– sorazmernost med obveznostjo uporabnikov javnih storitev in obveznostjo javne oblasti, da te
postopke izvaja, ne da bi pri tem upoštevala predvsem finančni učinek,
– varovanje pravne varnosti,
– usmerjenost organov k uporabnikom,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– preglednost in javnost delovanja,
– enako obravnavanje oziroma odprava neenakih stanj.
Pri oblikovanju sprememb in dopolnitev zakonskega predloga je bilo eno od vodil tudi upoštevanje
zdajšnjega gospodarskega položaja. Iz uvodoma navedenih razlogov se ni bilo mogoče ogniti uvedbi
posameznih novih taksnih številk, za katere je že podana podlaga v materialnem zakonu, ki se
nanaša na posamezno področje dela. Višina takse se spreminja pri tistih tarifnih številkah, kjer je bilo
glede na zahtevnost postopka, za katerega velja taksna obveznost, to utemeljeno oziroma je bilo to
smiselno zaradi primerjave z upravnimi taksami z drugih področij.
2.2 Načela
Predlog zakona upošteva načela, ki so bila upoštevana že ob pripravi veljavnega zakona.
Predlagatelj izhaja iz uveljavljenega stališča, da so upravne takse (delno) plačilo splošnih stroškov za
dejanje oziroma dokument, ki ga upravni organ opravi oziroma izda na zahtevo stranke.
Še posebej pa so izražena načela:
− načelo sorazmernosti med izvajanjem zakonite pristojnosti organa in stroški dela, ki ga je
opravil organ,
− načelo avtonomnosti in strokovne neodvisnosti delovanja organov,
− načelo ekonomičnosti in učinkovitosti delovanja organa,
− načelo enake obravnave,
− načelo pravne varnosti.
2.3 Poglavitne rešitve
Predlagane dopolnitve in spremembe ZUT se nanašajo na normativni del zakona o upravnih taksah
in taksno tarifo, ki je priloga Zakona o upravnih taksah. V nadaljevanju poudarjamo poglavitne rešitve
predloga zakona.
V zvezi s pravnimi sredstvi zoper plačilni nalog oziroma sklep predlog zakona določneje opredeljuje
organ, ki je pristojen za reševanje pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog oziroma sklep
glede oprostitve takse, kar vpliva na pravno varnost strank v postopku. Z vidika organa odločanja,
predvidena rešitev dejansko povzema doslej uveljavljeno postopanje v praksi. S to dopolnitvijo
predlagatelj upošteva ponavljajoče in številne pobude in predloge. S spremembami je jasno določen
tudi organ, pristojen za odločanje o pritožbi, ki se nanaša na vračilo preveč plačane takse, ter
postopanje organa oziroma stranke v primeru preveč plačane takse ali kadar je bila plačana taksa, ki
je stranki ni bilo treba plačati. Predlagatelj ocenjuje, da bo jasnejši zapis pravil o pristojnosti, vplival
na skrajšanje časa od vložitve pravnega sredstva do odločitve, saj se odpravlja dvom o tem, kateri
organ je pristojen za sprejem vloge.
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S spremembami ZUT se podaljšuje absolutni rok za zastaranje na 10 let (prej štiri leta). Podaljšanje
zastaralnega roka bo omogočilo učinkovitejšo izterjavo taks, saj je zaradi dosedanjega relativno
kratkega roka po podatkih Ministrstva za finance, Finančne uprave RS od 381 rešenih zadev v letu
2014 kar pri 70 postopkih prišlo do zastaranja (to je več kot 18 odstotkov) in s tem posledično do
ustavitve postopka izvršbe zoper taksnega zavezanca. Relativni zastaralni rok za izterjavo upravne
takse ostaja enak, to je dve leti. Kljub predlogom za njegovo podaljšanje je treba poudariti, da gre za
rok, v katerem je treba začeti postopek izterjave in zadeva upravni organ. Zdaj določeni dveletni rok
je po ocenah predlagatelja dovolj dolga doba, da organ začne s postopkom za izterjavo (vsaka
aktivnost organa namreč pretrga zastaranje), predolgi relativni roki zastaranja pa bi lahko povzročili
neaktivnost organa.
Predlagatelj je v spremembe in dopolnitve ZUT, kljub restriktivnemu pristopu pri uvajanju novih
oprostitev, vključil posamezne predloge, ki se nanašajo na uvedbo dodatnih oprostitev (24. in 28.
člen obstoječega zakona), in sicer:
‒ za študente iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendije Republike Slovenije ali so udeleženci
organizirane mobilnosti v programih Evropske unije (ERAZMUS +) ali prihajajo na izmenjavo
v Republiko Slovenijo na podlagi meduniverzitetnih sporazumov – za dokumente in dejanja v
zvezi z izdajo prvega dovoljenja za prebivanje zaradi študija,
‒ širi se oprostitev za vloge in druge dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov ne le
kmetijske, temveč tudi ribiške politike,
‒ širi se oprostitev za dokumentne in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom
priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja tudi za žrtve povojnega
nasilja,
‒ uvaja se oprostitev plačila takse za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa
organizacije v javnem interesu in v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu tudi za
pravne osebe zasebnega prava, ki želijo pridobiti status organizacije v javnem interesu ali za
katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu, idr.
Zaradi obstoječih gospodarskih oziroma socialnih razmer se upravni organi pogosteje soočajo z
vlogami za oprostitev plačila takse zaradi slabega premoženjskega stanja zavezancev za plačilo
takse. Predlagatelj je natančneje opredelil ugotovitveni postopek izpolnjevanja pogojev za oprostitev
plačila takse zaradi slabega premoženjskega stanja (10. člen novele ZUT). Izrecno je navedena
dolžnost organa, ki o oprostitvi odloča, da če lahko podatke o izpolnjevanju pogojev glede slabih
premoženjskih razmer preveri sam, to opravi po uradni dolžnosti. Če iz uradnih evidenc ne izhaja, da
je taksni zavezanec upravičen do prejemkov, opredeljenih v 25. členu zakona, pa organ k predložitvi
ustreznih dokazil pozove zavezanca. Z dopolnitvijo se določa tudi organ, pristojen za odločanje o
pritožbi.
Poleg tega se s šestim odstavkom 11. člena novele črta sedanja 14. a točka 28. člena, ki se nanaša
na dokumente in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroki in starši. Centri za
socialno delo kot nosilci javnih pooblastil od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) nimajo več pristojnosti v upravnem postopku
odločati o pravici otroka do stikov s staršem, ki ne živi skupaj z otrokom. Pristojnost odločanja o stikih
otrok s starši imajo na podlagi spremenjenega 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih okrožna sodišča. Glede na to 14. a točka 28. člena ZUT ni potrebna, saj centri za socialno
delo ne izdajajo dokumentov in ne opravljajo dejanj v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroki
in starši, za katere bi bilo treba plačati upravno takso. Točka 29 se spremeni tako, da omogoči
obračun upravne takse za potrdila, izdana iz uradnih evidenc pod pogoji, navedenimi v tarifni številki
4, razen za potrdila iz kazenske evidence oziroma kadar to določa zakon ali taksna tarifa. Za potrdila
iz kazenske evidence se obveznost plačila upravne takse ne uvede do sprememb in dopolnitev
zakona s področja kazenskega procesnega prava, ki je že v pripravi. S spremenjeno 31. točko se
pravica do oprostitve plačila upravne takse širi s posameznikov, ki se že lahko seznanjajo z lastnimi
osebnimi podatki, tudi na druge upravičence, ki imajo za to podlago v zakonu, mednarodni pogodbi
ali soglasje posameznika. Pri tem je treba že na tem mestu poudariti, da se je obseg potrdil iz uradnih
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evidenc, ki bi jih morale pridobiti stranke od pristojnih organov, skrčil po eni strani zaradi določb
Zakona o upravnem postopku, ki določa obveznost organa, ki vodi postopek, da potrdila, ki jih
potrebuje pri odločanju, zagotovi sam. Po drugi strani pa so državni organi v zadnjih letih vzpostavili
javno dostopne elektronske zbirke podatkov (registre), v katere so vpogledi in izpisi podatkov iz njih
brezplačni.
Sicer so v določbah, ki se nanašajo na taksne oprostitve v 9. in 11. členu te novele zakona, v
preostalem delu vključene predvsem spremembe zaradi spremenjenih materialnih predpisov z
določenega področja in vplivajo na besedilo zapisov posameznih oprostitev (npr. sprememba volilne
zakonodaje ipd.).
V tarifni del, ki je priloga ZUT, so vključene predvsem naslednje vsebinske spremembe (podrobnejši
opis v poglavju III. Obrazložitev):
‒ tarifna številka 1 se spreminja zaradi pravilnejšega zapisa opombe 4;
‒ tarifna številka 3 v kateri je treba v opombi 2 črtati besedo »odločba«, saj se o vračilu takse
odloči s sklepom;
‒ tarifna številka 4 opredeljuje nastanek in višino taksne obveznosti za izdana potrdila iz
uradnih evidenc, taksa pa se ne plača za potrdila, ki jih po uradni dolžnosti ali na zahtevo
stranke neposredno ob vpisu (ali spremembi) v uradno evidenco izda organ, če s to tarifo ali
z zakonom ni določeno drugače. Taksa po tej tarifni številki se prav tako ne plača za potrdila
iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških in iz skupne
evidence kazenskih točk, pri čemer je ta izjema določena v 11. členu tega zakona (28. člen
29. točka), oziroma v drugih primerih, kadar to določa zakon ali taksna tarifa;
‒ tarifna številka 5 veljavnega zakona določa višino upravne takse za redni izpisek iz
elektronske zemljiške knjige od zemljiškoknjižnega lista, ki pa se zaradi informatizacije glavne
knjige zemljiške knjige v taki obliki ne izdaja več, zato je potrebna uskladitev z določbami
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11).
Opis je splošen, saj nova elektronska zemljiška knjiga omogoča več vrst izpisov iz zemljiške
knjige;
‒ tarifna številka 7 se spremeni zaradi sprememb na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij
in poenotenja za vse regulirane poklice. Ker spremembe nalagajo drugačno postopanje
upravnega organa, je potrebno tudi v tem zakonu urediti pravno podlago za obračun takse in
uskladiti višino takse glede na nove okoliščine. Ker se postopek za priznavanje poklicnih
kvalifikacij vodi za vse regulirane poklice enako, obstoječe besedilo pod točko 7 in 8 ni več
potrebno in se nadomesti z novim. Zaradi navedenega tudi višina takse v noveli in veljavnem
ZUT pod 7 in 8 ni primerljiva;
‒ tarifna številka 10 se dopolnjuje z navedbo overitve garantnega pisma in prilagaja višina
takse pri overitvi. Postopek je dolgotrajnejši in zahtevnejši, posebej če gre za pravne osebe.
‒ tarifne številke 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 se spreminjajo zaradi uskladitve z materialno
zakonodajo in drugimi tarifnimi številkami s področja notranjih in splošnih zadev (glej poglavje
III – obrazložitev);
‒ tarifni številki 20 in 21 se spreminjata zaradi uskladitve izrazov z Zakonom o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15), večje preglednosti tarifne številke in
poenotenja taks z dovoljenji za promet z orožjem in dovoljenji za promet z eksplozivi;
‒ tarifna številka 22 se spreminja zaradi izdajanja novih vozniških dovoljenj na polikarbonatskih
karticah;
‒ tarifna številka 23 povzema spremembe, ki so nastale zaradi ureditve po Zakonu o osebnem
imenu;
‒ nova tarifna številka 24 je dodana zaradi uskladitve upravne takse s področja zasebnega
varovanja, varnosti na smučiščih in detektivske dejavnosti s primerljivimi upravnimi postopki
na področju notranjih zadev. Ureja se tudi področje čezmejnega prevoza gotovine, ki je sicer
določen v Uredbi (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra
2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu evrske gotovine po cesti med državami
članicami evrskega območja;
‒ tarifna številka 25 (prej 24) se spreminja, črta pa se obstoječa tarifna številka 25 zaradi
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sprememb zakonodaje s področja zaposlovanja oziroma dela in samozaposlovanja tujcev;
tarifna številka 26 se usklajuje z spremembami na področju posredovanja začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov;
‒ tarifni številki 28 in 29 pomenita uskladitev s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št.
120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11). Zaradi zahtevnosti postopkov in
primerljivosti je treba določiti višje takse za posamezne postopke;
‒ tarifna števila 30 usklajuje višino takse za izredne prevoze na območju javnih cest in v
železniškem prometu ter povišuje višino upravne takse v primeru izdaje dovoljenj, soglasij in
drugih dokumentov pri zaporah javnih cest zaradi izvajanja del na njih;
‒ tarifna številka 35 pomeni upoštevanje določb Zakona o železniškem prometu in Zakona o
varnosti v železniškem prometu;
‒ tarifna številka 37 smiselno povzema določbe Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih
financ občin (ZUJFOO, Uradni list RS, št. 14/15), s katerimi je bila uvedena taksa za potrdila
o namenski rabi zemljišča;
‒ tarifna številka 44 se dopolnjuje zaradi poenotenja izrazov;
‒ poglavje IX s spremembo naslova in črtanjem obstoječe tarifne številke 46 pomeni uskladitev
določb ZUT z dejanskim stanjem, saj se vzorčenje vina ob uvozu od vstopa naše države v
Evropsko unijo ne izvaja več;
‒ tarifna številka 46 se dopolni in uskladi s spremembami na področju prometa s kemikalijami;
‒ poglavje XIII – spremeni se naslov poglavja »Takse s področja varstva pri delu« v »Takse s
področja varnosti pri delu«;
‒ poglavje XIV – konzularne takse – tarifne številke 69, 70, 77, 78 in 80 (obstoječe) se črtajo,
saj diplomatsko-konzularna predstavništva teh nalog več ne opravljajo. Posamezne tarifne
številke se na novo oštevilčijo in spremenijo;
‒ poglavje XVII – takse s področja rudarstva se doda. Dopolnitev je potrebna zaradi sprememb
Zakona o rudarstvu in spremenjenih postopkov za izdajanje rudarskega dovoljenja za
raziskovanje mineralne surovine oziroma za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje
mineralne snovi.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Ministrstvo za javno upravo je pozvalo vsa ministrstva, da mu pošljejo predvideno število zadev, za
katere se obračuna upravna taksa po tarifnih številkah 1, 2 in 3 ter tarifni številki 4 - število potrdil, ki
jih izdajo ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote iz uradnih evidenc oziroma drugih
potrdil, za katera se bo obračunala taksa. Pridobili smo tudi podatke glede overitev (tarifna številka
10). Tudi minimalna sprememba višine takse pri teh tarifnih številkah ima po mnenju predlagatelja
prevladujoč vpliv na oceno finančnih posledic. Na podlagi tako zbranih podatkov ocenjujemo, da bo
povečanje prihodkov v državnem proračunu v drugi polovici leta 2016 znašalo okoli 590.000,00 EUR
oziroma okoli 1.110.000,00 EUR v prihodnjem letu. Prav tako se zaradi podaljšanja absolutnega roka
zastaranja pričakuje povišanje prihodkov iz naslova uspešneje zaključenih postopkov prisilnih
izterjav. Ne glede na to, da se uvajajo nekatere nove oprostitve plačila takse, bo zmanjšanje prihodka
državnega proračuna iz tega naslova majhno. Poudarjamo nekatere v predlogu predvidene nove
taksne oprostitve, ki pomenijo zmanjšanje priliva v proračun, in sicer: oprostitev glede dokumentov in
dejanj v zvezi z izdajo prvega dovoljenja za prebivanje zaradi študija za študente iz tretjih držav, ki so
prejemniki štipendije Republike Slovenije, ali pa so udeležencu organizirane mobilnosti v programih
Evropske unije (ERAZMUS +) ali pa prihajajo na izmenjavo v Republiko Slovenijo na podlagi
meduniverzitetnih sporazumov, kar pomeni za proračun na letni ravni okoli 180.000,00 EUR manj
sredstev. Uvedba oprostitve plačila takse za pravne osebe zasebnega prava, ki pridobivajo status
organizacije v javnem interesu, oziroma za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti
pomeni minimalni izpad sredstev. Prav tako razširitev oprostitve upravne takse s kmetijske še na
ribiško politiko ne pomeni bistvenega zmanjšanja prihodkov iz naslova upravnih taks.
Finančne posledice za občine bodo po ocenah predlagatelja nizke (približno 1.500,00 EUR dodatnih
prihodkov v letošnjem letu in okoli 2.000,00 EUR v prihodnjih letih) Število upravnih zadev lokalnih
skupnosti je namreč v primerjavi s številom upravnih zadev na ministrstvih in upravnih enotah nizko.
Posledic na druga javno-finančna sredstva (npr. zdravstveno in pokojninsko blagajno ipd.)
predlagatelj ne pričakuje.
‒
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4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Predlog zakona ne bo povzročil porabe proračunskih sredstev.
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Sistem upravnih taks ni neposredno odvisen od pravnega reda Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU) in je prepuščen ureditvi nacionalnih sistemov. Kljub temu pa je treba pri pripravi
nacionalnih zakonodaj upoštevati temeljna načela notranjega trga s temeljnimi svoboščinami: prostim
pretokom kapitala, ki zajema vse finančne transakcije s finančnim in realnim premoženjem; prostim
pretokom blaga, ki temelji na načelu, da nobena država članica ne sme postavljati ovir pri trgovanju
za posamezni izdelek, ki je zakonito na trgu katerekoli države EU; prostim pretokom oseb, ki
omogoča pravico do vstopa v drugo državo članico EU, do bivanja in dela v njej, ter prostim pretokom
storitev, katerega temeljni načeli sta svoboda opravljanja storitev in pravica do ustanavljanja ipd.
V nadaljevanju je prikazana ureditev v treh državah članicah Evropske unije. Določitev pravil o
upravnih taksah v posameznih državah je precej različna.
1. Nemčija
Pravna podlaga za zaračunavanje stroškov upravnih dejanj je Zakon o upravnih stroških, ki vsebuje
določbe o temeljnih načelih odmere takse, vrsti taks, dolžniku za plačilo stroškov in o upniku.

2. Avstrija
Nacionalni predpis ne določa plačevanja upravnih taks za splošna upravna dejanja tako, kot je to
urejeno v Republiki Sloveniji, ampak določa konkretne stroške za posamezna dejanja ali storitve
konkretnega upravnega organa.
3. Estonija
V skladu z Ustavo Republike Estonije mora biti podlaga za zaračunavanje državnih taks določena v
zakonu. Taksa je opredeljena kot znesek, ki se na podlagi zakona obračuna za obravnavo vlog,
pritožb, zahtev za izdajo upravnih aktov in dokumentov oziroma za druga dejanja, ki jih opravi organ
na zahtevo stranke pod pogoji in v skladu s postopkom, ki ga določa zakon. Državne takse se
plačujejo v državni proračun. Občinske oziroma mestne takse pa so prihodek lokalnega oziroma
mestnega proračuna.
Zakon predvsem temelji na načelu, da je višina takse odvisna od stroškov, ki jih ima organ z izvedbo
določenega postopka, pri čemer pa višina takse ni vedno neposredno odvisna od povprečnih
stroškov, ki nastanejo z izvedbo postopka. Upoštevajo se npr. tudi namen določenega postopka,
koristi, ki jih pridobi upravičenec z izdajo določenega upravnega akta javna korist, socialna in
ekonomska merila ipd. Ob cilju, da stranka s takso poplača stroške, ki jih ima organ s postopkom, pa
njena višina ne sme biti tako visoka, da bi ovirala uveljavljanje temeljnih pravic ali da bi pomenila
pridobivanje finančnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki niso povezani s postopkom.
Taksna obveznost nastane z vložitvijo zahteve za izvedbo postopka, razen če zakon določa drugače
(izjem je malo, npr. takse s področja dela inšpekcije). Po prejemu vloge organ, ki je upravičen za
obračun državne takse, preveri, ali je taksa plačana. Možno je negotovinsko plačilo (nad 10 EUR) ali
plačilo z gotovino. Če organ ugotovi, da taksa ni bila plačana, določi rok za plačilo. Če ko zavezanec
za plačilo takse ne plača, organ določi rok za plačilo oziroma zavarovanje v primeru neplačila. Skrajni
ukrep v primeru neplačila je postopek izvršbe zober dolžnika, lahko pa organ odkloni izvedbo
postopka. Zakon opredeljuje, kdaj so taksni zavezanci upravičeni do vračila takse, in določa roka, do
kdaj lahko vračilo takse zahtevajo (2 leti po izteku leta, ko je bilo opravljeno plačilo takse).
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Takse so na splošno opredeljene ločeno od drugih stroškov postopka, čeprav ni nujno, da se
plačujejo ločeno od drugih stroškov v upravnem postopku. Zakon v uvodu vsebuje splošne določbe, v
drugem delu določa izjeme, kdaj se taksa ne plača oziroma kdaj se višina takse zniža, tretji del pa
vsebuje več poglavij in podpoglavij, v katerem je opredeljena obveznost plačila takse po posameznih
področjih oziroma zakonih. Upravna taksa je namreč po zakonodaji Estonije določena v materialnih
predpisih, ki določajo, kako se posamezni postopki vodijo oziroma način izdaje dokumentov.
Elektronsko poslovanje vlade in njenih organov ter druge inovativne rešitve so v zadnjih letih
zmanjšale potrebo po predlaganju dokazov s strani strank v različnih postopkih, saj imajo državne
institucije in drugi organi dostop do potrebnih informacij oziroma podatkov, ki jih vodijo najrazličnejši
organi. Obveznost plačila takse običajno nastopi, kadar stranka zahteva dvojnike ali dodatne izpise.
Za osnovni/prvi izpis o rojstvu ali smrti se taksa ne plača, prav tako velja oprostitev takse za prijavo
prebivališča. Za izpis potrdila o lastništvu nepremičnin se plača taksa 3,00 EUR ne glede na število
strani. Za certificirane izpise je določena višina 0,35 EUR za A4 format na stran oziroma 2,00 EUR za
A3 format, za digitalno obliko pa 7,00 EUR. Za osebne dokumente (potni list z veljavnostjo 5 let) je
določena taksa v višini 40 EUR, za spremembo osebnega imena je določena taksa v višini 39 EUR,
za izdajo vozniškega dovoljenja se plača taksa v višini 26 EUR, za stanovanjsko gradnjo je določena
taksa v višini 150 EUR. V posameznih primerih je višina takse nižja pri e-poslovanju.
6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
Sprejetje zakona prinaša enostavnejše in učinkovitejše izvajanje zakona z natančnejšimi
opredelitvami določb zakona. Zaradi sprememb prepisov na posameznih področjih se nekatere
določbe obstoječega zakona niso mogle izvajati, saj ni bilo ustrezne pravne podlage za
obračunavanje upravne takse.
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
Sprejem zakona pomeni jasnejšo ureditev postopkov v zvezi s pravnimi sredstvi, uveljavljanjem
oprostitev plačila upravne takse in vračilom upravne takse. S spremembami in dopolnitvami
posameznih določb oziroma tarifnih številk bo novela vplivala na skrbnejše ravnanje uporabnikov
storitev z dokumenti, ki jih izdajo upravni organi.
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Sprejem zakona ne vpliva na okolje. Enako velja za prostorski in varstveni vidik.
6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Posledice sprememb za gospodarstvo so v bistvenem enake kot za druge uporabnike storitev
upravnih organov in nastajajo predvsem v delu, kjer se zaradi sprememb materialne zakonodaje
oziroma presoje zahtevnosti upravnega postopka takse uvajajo ali spreminjajo. Kot je poudarjeno v
uvodu, je uvedba nekaterih novih tarifnih številk oziroma dopolnitev obstoječih tarifnih številk
posledica sprememb domače materialne zakonodaje ali predpisov EU (npr. področje železniškega in
pomorskega prometa, področja rudarstva ipd.). Prav tako je na podlagi ponovne ocene upravnih
postopkov, za katere se obračuna taksa, predlagatelj upošteval predloge za posamezna zvišanja
upravnih taks na posameznih področjih, kar pa po podatkih pristojnih (resornih) ministrstev ne pomeni
bistvenega zvišanja stroškov za gospodarske subjekte, ki so zavezanci za plačilo te takse, zlasti ne
za mala in srednje velika podjetja.
6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
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Sprememba zakona ima posredni vpliv na socialno področje, saj so uvedene posamezne nove
oprostitve plačila takse, kot npr. za tuje študente, področje ribiške politike ipd. ter poenostavitve npr. v
primeru vloge za oprostitev upravne takse iz razloga slabega premoženjskega stanja pod pogoji, ki jih
določa zakon in jih v glavnem preverja organ sam, idr.
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
Predlog zakona ne vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja.
6.6 Presoja posledic za druga področja
Posledice na drugem področju niso predvidene.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
a) Predstavitev sprejetega zakona:
Spremembe in dopolnitve zakona ne prinašajo večjih sprememb. Te bodo predstavljene:
‒ ciljnim skupinam (seminarji, delavnice): spremembe bodo predstavljene z obvestili in pojasnili
organom, podrobneje pa tudi na brezplačnih javnih predstavitvah
‒ širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne objave in predstavitve)
b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:
‒ nadzor nad izvajanem zakona je sistemska naloga Ministrstva za javno upravo in drugih
ministrstev v katerih delovna področja spadajo v zakonu oziroma njegovi prilogi opredeljene
upravne takse
6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona:
/
7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi zakona
Predpis je bil dne 18. avgusta 2015 objavljen na spletnem portalu e-demokracija. S tem je bila
javnosti dana možnost, da predlagatelju sporoči svoje predloge oziroma pripombe. Predlagatelj je
prejel predloge zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS),
ki jih je v predlogu zakona smiselno upošteval. Posredovan je bil tudi predlog Združenja občin
Slovenije, ki je predlagalo omejitev oprostitve plačila upravne takse za potrdilo o namenski rabi
zemljišča (izdajajo ga lokalne skupnosti), ki izhajajo iz npr. Zakona o notariatu in specialnih določb
drugih zakonov. Predlagatelj predloga ni vključil v predlog novele. Zakon o notariatu je bil leta 2006
dopolnjen z novim 5.a členom (3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu –
ZN-E), ki določa, da je notar dolžan za potrebe opravljanja notarskih storitev pridobiti vse potrebne
podatke iz obstoječih uradnih evidenc. Te podatke ima pravico pridobiti brezplačno, zato ker jih ne
sme več zahtevati od strank. Predlagatelj je pomisleke, ki jih navaja združenje glede nevarnosti
izogibanja plačilu upravne takse posredoval ministrstvu za pravosodje, da v okviru svojih pristojnosti
izvede ustrezne ukrepe.
8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in
delovnih teles
‒
‒
‒

Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo,
Renato Golob, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo,
Matija Kodra, vodja Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost, Ministrstvo
za javno upravo.
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II. BESEDILO ČLENOV:

1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, in 14/15 –
ZUUJFO) se v prvem stavku prvega odstavka 8. člena za besedo »gotovini« črta besedilo: »oziroma
z elektronskim denarjem«.
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na dokumentih, ki se izdajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri
določbi tega zakona so oproščeni plačila takse, razen če oblika dokumenta tega ne dopušča.«.

3. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki
prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu
plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni
nalog mora vsebovati osebno ime, enotno matično številko občana ali davčno številko in naslov
zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno
podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter
opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa. O pritožbi odloči organ, ki
je pristojen za odločanje o pritožbah zoper akt, za katerega je določena taksa.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo
zamudne obresti, kot so opredeljene z zakonom, ki ureja davčni postopek. Od zamudnih obresti, ki jih
taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.«.

4. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 17. člena se črtajo.

5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Preveč plačana taksa, višja od 18,00 evrov, se vrne po uradni dolžnosti.
Taksni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačane takse v 60 dneh od dneva, ko je plačal takso,
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ki mu je ni treba plačati, oziroma od dneva, ko je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana,
oziroma od dneva, ko je izvedel, da dokument ni izdan ali dejanje ni bilo opravljeno, oziroma od
dneva, ko je bila izdana odločba ali sklep, s katerim se je ugodilo pritožbi.
O vračilu takse odloča organ, ki vodi upravni postopek ali opravi dejanja ali izda dokumente,
predvidene v taksni tarifi.
O vračilu takse iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30
dneh od pravnomočnosti sklepa.
Zoper sklep o vračilu takse je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči organ, ki je pristojen za odločanje
o pritožbah zoper akt, za katerega je določena taksa.
Taksa se vrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.«.

6. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »carinskemu« nadomesti z besedama »pristojnemu
davčnemu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega
70 odstotkov vrednosti zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi
prisilna izterjava.«.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Pravica do izterjave takse zastara v dveh letih od dneva zapadlosti takse v plačilo.
Zastaranje pravice, zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati, pretrga vsako uradno
dejanje pristojnega organa z namenom plačila oziroma izterjave takse, o katerem je taksni zavezanec
obveščen.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru po desetih letih od dneva zapadlosti takse v plačilo.«.

8. člen
V 23. členu se v prvem odstavku črta 4. točka.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz
tarifnih številk 14, 17 in 22 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in uničeni v naravni
nesreči,«.
9. člen
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V prvem odstavku 24. člena se 2. a točka spremeni tako, da se glasi:

»2. a pravne osebe zasebnega prava - za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa
organizacije v javnem interesu;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. pravne osebe zasebnega prava, ki jim je podeljen status organizacije v javnem interesu ali za
katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z
opravljanjem dejavnosti;«.
Za 7. točko se doda nova 7. a točka, ki se glasi:
»7. a študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendije Republike Slovenije ali so udeleženci
organizirane mobilnosti v programih Evropske unije (ERAZMUS +) ali prihajajo na izmenjave v
Republiko Slovenijo na podlagi meduniverzitetnih sporazumov – za dokumente in dejanja v zvezi z
izdajo prvega dovoljenja za prebivanje zaradi študija;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:

»10. tujci, v postopkih za priznanje mednarodne ali začasne zaščite;«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10. a tujci s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji v postopkih izdaje dovoljenja za
stalno ali začasno prebivanje družinskim članom;«.
12. točka se črta.

10. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva in
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki
denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vsa
predpisana merila za prejemke iz prvega odstavka tega člena.
Zahteva za oprostitev takse se vloži ob nastanku taksne obveznosti. Če je izdan plačilni nalog, se
oprostitev lahko zahteva do izteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O zahtevi odloči organ s sklepom.
Če se zahtevi ugodi, ko je bil plačilni nalog že izdan, se ga s sklepom o oprostitvi odpravi. Kadar
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pogoji za oprostitev niso izpolnjeni, plačilni nalog pa še ni bil izdan, organ s sklepom o zavrnitvi naloži
obveznost plačila takse, pri čemer smiselno postopa po prvem odstavku 16. člena tega zakona.
Organ pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti. Če
iz uradnih evidenc ne izhaja, da je taksni zavezanec upravičen do prejemkov, se ga pozove k
predložitvi dokazil.
Zahteva za oprostitev zadrži izvršitev plačilnega naloga do dokončne odločitve.
Zoper sklep o zavrnitvi oprostitve je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča organ iz petega odstavka
16. člena tega zakona.

11. člen
V 28. členu se 1. b točka spremeni tako, da se glasi:
»1. b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske in ribiške politike;«.
Za 2. točko se doda nova 2. a točka, ki se glasi:
»2. a vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z vsemi postopki, ki se nanašajo na izvrševanje
kazenskih sankcij;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih
odločb, ki jih izdaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine in
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih in vse vloge, dejanja in akti državnih organov v zvezi z
vpisom v evidenco volilne pravice in izdajo volilne karte;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. prijave in vpisi v matični register;«.
14. a točka se črta.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim
veteranom, žrtvam vojnega in povojnega nasilja;«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. dokumenti in dejanja v zvezi s prijavno-odjavno obveznostjo prebivališč posameznikov;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter potrdila iz kazenske
evidence, evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških in skupne evidence kazenskih točk;«.
31. točka se spremeni tako, da se glasi:
»31. dokumenti in dejanja v zvezi s pravico do seznanitve s podatki, do katerih so uporabniki
upravičeni na podlagi zakona, mednarodne pogodbe ali soglasja posameznika, na katerega se ti
podatki nanašajo.«.
12. člen
Priloga – taksna tarifa se nadomesti z novo taksno tarifo, ki je priloga in sestavni del tega zakona.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani,
se končajo po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo in 14/15 – ZUUJFO).
14. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Priloga – TAKSNA TARIFA

I. VLOGE
Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge
vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa

4,50

Opombe:
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o
že vloženi zahtevi.
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila ali druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna
evidenca, za vračilo takse, pritožbo in ugovor zoper plačilni nalog.
(3) Taksa se ne plača za elektronske vloge.
(4) Taksa se ne plača za vloge, na podlagi katerih se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o
tistih vprašanjih, ki kot postranska vprašanja nastanejo v zvezi z izvedbo postopka.

Tarifna številka 2
Za pritožbo in druga pravna sredstva, ugovor zoper odločbo
ali sklep, izdan v upravni zadevi, ter ugovor na oceno
opravljenega vozniškega izpita

18,10

II. ODLOČBE IN SKLEPI
Tarifna številka 3
1. Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa

18,10

2. Za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe,
ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana
posebna taksa

18,10

Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat,
kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo oziroma sklep o pritožbi in sklep o vračilu takse se taksa ne plača.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki kot
postranska vprašanja nastanejo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.
(4) Za sklepe, s katerimi se zavržejo vloge, se taksa ne plača, razen če zakon ali taksna tarifa ne
določa drugače.
III. POTRDILA

Tarifna številka 4
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1. Za potrdila, izdana iz uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali
zakonom drugače določeno

3,00

2. Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno

4,50

Opombi:
(1) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se taksa ne plača.
(2) Za potrdila, ki jih, po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, neposredno ob vpisu v uradno
evidenco izda organ, se taksa ne plača, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno.
Tarifna številka 5
Za overjeni izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda
na zahtevo stranke

3,20

Opomba:
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu
v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 6
Za dvojnik diplome, spričevala ali druge listine o uspešno
končanem izobraževanju, nadomestno spričevalo oziroma
izpis iz evidence šolske javne listine o izobraževanju ali
strokovnem usposabljanju

1,80

Tarifna številka 7
1. Za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev
usposobljenosti za sektorske poklice

25,00

2. Za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v
postopkih priznavanja izobraževanja

35,00

3. Za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj

25,00

4. Za odločbo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev
usposobljenosti za sektorske poklice

25,00

5. Za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v
postopkih priznavanja izobraževanja

35,00

6. Za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj

25,00

7. Za izdajo evropske poklicne izkaznice v primeru
začasnega ali občasnega opravljanja storitev

100,00

8. Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske
poklicne izkaznice za ustanovitev in začasno ali občasno
opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno
zdravje ali varnost

100,00

9. Za izdajo evropske poklicne izkaznice za ustanovitev in
začasno ali občasno opravljanje storitev, ki lahko pomenijo

150,00
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tveganje za javno zdravje ali varnost

Tarifna številka 8
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo,
vrednost, količina, kakovost ali zdravstvena neoporečnost
blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski
organi

2,70

IV. OVERITVE IN PREVODI
Tarifna številka 9
1. Za overitev načrta se plača od celega ali začetega
kvadratnega metra za:
a) overitev prvega izvoda
b) overitev vsakega nadaljnjega izvoda
c) overitev kopije

4,50
1,40
1,40

2. Za overitev knjige gostov

4,50

3. Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju

4,50

Tarifna številka 10
1. Za overitev podpisa, prepisa ali kopije

3,00

2. Za overitev garantnega pisma

5,00
Tarifna številka 11

Za prevode iz enega jezika v drugega:
a) če besedilo izvirnika ne presega 100 besed

2,70

b) če zajema besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake
začete polovice pole prevoda

5,40

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV
Tarifna številka 12

1. Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/07 –
UPB2) ali prošnji državljana Republike Slovenije za
prenehanje državljanstva Republike Slovenije (18., 22. in 25.
člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

181,20
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2. Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v
državljanstvo (11. člen Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije)

9,10

Opombe:
(1) Odločbe iz 1. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.
(2) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja in njuni otroci , ki jih morata po predpisih, ki urejajo
družinska razmerja, preživljati, oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, ki jih mora po predpisih, ki
urejajo družinska razmerja, preživljati.
(3) Če gre za sočasni sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije ali za sočasno
prenehanje državljanstva Republike Slovenije za člane iste družine, se plača za vse družinske člane
samo ena taksa.
(4) Takse po tej tarifni številki ne plača oseba, ki ima priznan status begunca.

Tarifna številka 13
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu

181,20

Opomba:
Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

Tarifna številka 14
1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije za:
a) izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
b) izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
c) izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
č) izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
d) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk
a, b, c in č
e) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi,
izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se
plača štirikratna vrednost takse iz točke a
f) vlogo za izdajo potnega lista ali vpis spremembe naslova v
potni list
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije za:
a) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta
b) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let
c) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
č) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let ali s trajno
veljavnostjo
d) izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost taks iz točk a,
b, c in č
e) izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice
zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let
pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz
točke a

2,30
2,70
6,80
13,60

0,50

2,30
2,70
4,50
9,10
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f) vlogo za izdajo osebne izkaznice

0,50

3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca
b) izdajo potnega lista za begunca
c) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk
a in b
č) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi,
izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača štirikratna vrednost takse iz točk
a in b
d) izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU
e) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU
f) izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega
člana slovenskega državljana
g) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega
člana slovenskega državljana
h) izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega
člana državljana EU
i) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega
člana državljana EU

27,20
6,80

9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10

Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se
vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk 1. d in 1. e oziroma 2. d in 2. e te tarifne številke dokaže, da
je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 1. a, 1. b, 1. c in 1. č ali 2.
a, 2. b, 2. cin 2. č te tarifne številke.
(3) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, se za vlogo in izdajo potne listine taksa iz točk 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1. f te tarifne številke ne
plača.
(4) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika
osebne izkaznice, se za vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk 2. a, 2. b, 2. c, 2. č in 2. f te
tarifne številke ne plača.
(5) Za vlogo in izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti stari potni list zaradi spremembe
naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema,
preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe
naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1. f te tarifne številke ne
plača.
(6) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi
spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk
2. a, 2. b, 2. c, 2. č in 2. f te tarifne številke ne plača.
(7) Za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja
potne listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 1. a, 1. b, 1. c ali 1. č te tarifne številke. Za
vpis spremembe naslova v potni list v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki
ureja potne listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točke 1. f.
(8) Za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja
osebno izkaznico, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 2. a, 2. b, 2. c ali 2. č te tarifne številke.
(9) Če taksni zavezanec za takso iz točk 3. c) in 3. č) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal
z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk 3. a in 3. b te tarifne številke.
(10) Ob reklamaciji potnega lista zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika, se
taksa iz točk 3. a in 3. b te tarifne številke ne plača

Tarifna številka 15
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Pri pristojnem organu za izdajo dovoljenja za:
a) enotno dovoljenje
b) dovoljenje za začasno prebivanje
c) dovoljenje za stalno prebivanje
č) dovoljenje za zadrževanje

70,00
50,00
90,60
9,10

d) novo enotno dovoljenje ali dovoljenje za prebivanje se ob
prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi dovoljenja zaradi
neprimernega ravnanja imetnika plača dvakratna vrednost
takse iz točk a, b in c
e) novo enotno dovoljenje ali dovoljenje za prebivanje se ob
vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi
dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika plača
štirikratna vrednost takse iz točk a, b in c
Opombe:
(1) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za odločbe iz točke a, ki so izdane na podlagi predhodno izdanega delovnega dovoljenja po
mednarodnem sporazumu, je zavezanec oproščen plačila takse.
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk d ali e te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk a, b in c te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji enotnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika dovoljenja, se taksa iz točk a, b in c te tarifne številke ne plača.

Tarifna številka 16

Za izdajo odločbe o:
a) vpisu društva v register društev oziroma podružnice tujega
društva v register podružnic tujih društev

27,20

b) vpisu spremembe temeljnega akta v register društev

18,10

c) vpisu spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža,
naslova sedeža ali zakonitega zastopnika društva oziroma
podružnice tujega društva

4,50

Opombi:
(1) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za izdajo odločbe iz točk b in c te tarifne številke se plača le taksa iz točke b te tarifne številke.

Tarifna številka 17
1. Posamezniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja
b) dovoljenje za nabavo varnostnega, podarjenega in
drugega orožja
c) dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
č) dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva
d) orožni list za varnostno orožje
e) orožni list za lovsko in športno orožje
f) dovoljenje za posest orožja

36,20
54,40
13,60
9,10
54,40
27,20
27,20
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g) dovoljenje za posest podedovanega orožja in spremembo
orožnega lista v dovoljenje za posest
h) dovoljenje za zbiranje orožja
i) dovoljenje za nabavo delov orožja
j) izdajo priglasitvenega lista

22,70
72,50
9,10
13,60

k) zamenjavo orožne listine zaradi spremembe osebnih
podatkov, če vpis spremembe v obstoječo listino ni mogoč

4,50

l) registracijo in vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja ali
registracijo in vpis dela orožja v orožno listino ali naknadni
vpis orožja ali dela orožja v evropsko prepustnico

5,00

2. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za nabavo orožja
b) orožni posestni list
c) potrditev pooblastila za nošenje orožja
č) potrditev pooblastila za prenos orožja
d) dovoljenje za zbiranje orožja
e) dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
f) dovoljenje za nabavo delov orožja
g) zamenjavo orožne listine zaradi statusne spremembe
družbe
h) registracijo in vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja
ali registracijo in vpis dela orožja v orožno listino
3. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča

108,70
72,50
72,50
36,20
90,60
27,20
9,10
9,10
5,00

181,20
181,20

Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se
vlogam ni ugodilo.
(2) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz točk 1. g in 1.
k ter 2. g te tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse orožje,
za katero se menjajo listine.
(3) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(4) Za izdajo nove orožne listine zaradi poškodbe, pogrešitve, izgube ali tatvine se plača dvakratna
vrednost takse iz točk 1. a, 1. b, 1. c, 1. č 1. d, 1. e, 1. f, 1. g, 1. h, 1. i, 1. j, 2. a, 2. b, 2. c, 2. č, 2. d,
2. e ali 2. f za vse orožje, ki je vpisano v orožno listino. Če taksni zavezanec dokaže, da je s
poškodovano, pogrešeno, izgubljeno ali ukradeno listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo
samo takso iz točk 1. a, 1. b, 1. c, 1. č 1. d, 1. e, 1. f, 1. g, 1. h, 1. i, 1. j, 2. a, 2. b, 2. c, 2. č, 2. d, 2. e
ali 2. f te tarifne številke za vse orožje, ki je vpisano v orožno listino.
(5) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje, plača
polovično takso iz te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali
športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja se plača polna taksa iz te
tarifne številke.
(6) Taksa iz točk 2. a, 2. b in 2. f te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna
društva in njihove panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti,
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se
ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo, ter organizacije rezervnih častnikov.
(7) Za zamenjavo orožne listine po drugem odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se plača taksa iz točke 1. k oziroma iz 2. g te tarifne
številke.
(8) Za vlogo in izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja,
priglasitvenega lista, orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje orožja in potrditev
pooblastila za prenos orožja, s katerimi se nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi
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spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis
spremembe naslova v orožno listino ni več mogoč, se taksa iz točk 1. d, 1. e, 1. f, 1. h in 1. j ter 2. b,
2. c, 2. č in 2. d ne plača. Enako velja ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.
(9) Pri podaljšanju veljavnosti orožnega lista se plača ena taksa iz točke 1. d ali 1. e za vse orožje, ki
je vpisano v orožni list, ki mu je veljavnost potekla.
(10) Po tej tarifni številki plačajo takso posamezniki, pravne osebe in podjetniki, ki nabavljajo orožje,
dele orožja ali strelivo v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi.
(11) Pri potrditvi pooblastila za nošenje orožja za isto osebo za več kosov orožja se plača taksa za
vlogo in taksa iz točke 2. c, pri potrditvi pooblastila za prenos orožja za isto osebo za več kosov
orožja se plača taksa za vlogo in taksa iz točke 2. č; v primeru naknadne potrditve pooblastila za
nošenje novega kosa orožja in pooblastila za prenos novega kosa orožja osebi, ki že ima izdano
pooblastilo, se ne plača taksa iz točke 2. c oziroma 2. č, temveč le taksa za vlogo.

Tarifna številka 18
Za izdajo dovoljenja:
a) za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega)
prebivanja v Republiki Sloveniji
b) tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit
lovskega ali športnega orožja in streliva zanj čez ozemlje
Republike Slovenije

9,10
9,10

Opombi:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje iz točk a in b te tarifne
številke in plača ena taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.

Tarifna številka 19
Za izdajo dovoljenja za gradnjo ali postavitev objektov in
naprav na območju mejnega prehoda

27,20

Tarifna številka 20

Za izdajo dovoljenja za:
a) proizvodnjo ali promet z eksplozivi
b) proizvodnjo ali promet s pirotehničnimi izdelki
c) potrdilo o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov
č) strokovno usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi ali
pirotehničnimi izdelki

181,20
181,20
136,00
54,40

Opomba:
Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

Tarifna številka 21
Za izdajo dovoljenja za:
a) izvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali
streliva
b) uvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali
streliva

45,30
45,30
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c) prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva v
Evropski uniji
č) predhodno privolitev vnosa orožja
d) iznos orožja ali streliva ali eksplozivov

45,30
45,30
45,30

e) tranzit eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali
streliva

90,60

Opombi:
(1)Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Po tej tarifni številki plačajo takso pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki se
ukvarjajo s prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali z orožjem.
Tarifna številka 22
1. Taksa se plača za:
a) pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični in praktični del
izpita) ali za izdajo vozniškega dovoljenja, dovoljenja za
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole
vožnje
b) zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov
c) vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega
dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja
predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, vpis kod 95, 210
in 211 v vozniško dovoljenje, podaljšanje veljavnosti kode 95
in izbris kod 210 in 211
č) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri prvi pogrešitvi,
izgubi, tatvini ali poškodbi vozniškega dovoljenja zaradi
neprimernega ravnanja imetnika vozniškega dovoljenja plača
dvakratna vrednost takse, določene v 1. a točki te tarifne
številke
d) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi vozniškega dovoljenja
zaradi neprimernega ravnanja imetnika vozniškega
dovoljenja v obdobju petih let pred vložitvijo vloge plača
štirikratna vrednost takse, določene v točki 1. a te tarifne
številke
2. Taksa se plača za:
a) izdajo prometnega dovoljenja za motorno ali priklopno
vozilo
b) podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno
ali priklopno vozilo
c) vpis spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v
prometnem dovoljenju
č) ugotovitev identitete fizične osebe

13,60
7,30

7,30

13,60
7,30
4,50
4,50
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Opombe:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja in zamenjavo starega
vozniškega dovoljenja z vozniškim dovoljenjem na obrazcu, ki je predpisan v skladu s pravilnikom, ki
ureja vozniška dovoljenja, se plača taksa iz točke 1. b te tarifne številke.
(2) Če taksni zavezanec iz točk 1. č in 1. d dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača
samo takso iz točke 1. a te tarifne številke.
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se ne plača taksa iz te tarifne številke,
ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(4) Za vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in izdajo novega obrazca prometnega
dovoljenja se taksa ne plača.
(5) Če se prometno dovoljenje iz točke 2. b podaljša prek spleta, se plača polovična taksa.
(6) Za vlogo in izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, s katerim se nadomesti staro prometno
dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
šole vožnje, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja
ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk 1. c in 2. c ne plača.
(7) Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po prenehanju statusa voznika začetnika se
taksa ne plača. V nujnih primerih podaljšanja vozniškega dovoljenja po prenehanju statusa voznika
začetnika se plača taksa iz točke 1. b te tarifne številke.
(8) Za izdajo, zamenjavo ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter vpis spremembe
podatkov v nujnih primerih se poleg takse iz točk 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1. d te tarifne številke plača
še taksa iz točke 1. b te tarifne številke.

Tarifna številka 23

1. Za izdajo odločbe o:
a) prvi spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo
taksnega zavezanca
b) vsaki naslednji spremembi osebnega imena, izdani na
zahtevo taksnega zavezanca, se plača dvakratna vrednost
takse iz prejšnje točke
2. Za vlogo za spremembo osebnega imena

54,40

0,50

Opombe:
(1) Odločbe iz 1. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.
(2) Če se osebno ime spreminja zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in
osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
(3) Za vsako naslednjo spremembo osebnega imena, za katero se v skladu s točko b te tarifne
številke plača dvakratna vrednost takse, se šteje sprememba, izdana na zahtevo istega taksnega
zavezanca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Tarifna številka 24

Za odločbe o vlogi za:
a) pridobitev licence oziroma soglasja za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja gospodarski družbi ali
samostojnemu podjetniku posamezniku
b) registracijo internega varovanja
c) pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti
detektivu
č) pridobitev službene izkaznice varnostnemu osebju
d) pridobitev pooblastila in službene izkaznice nadzorniku
smučišč

80,00
80,00
40,00
40,00
40,00

23

e) zamenjavo certifikata o licenci oziroma certifikata o
soglasju za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in
potrdila o vpisu v evidenco izvajalcev internega varovanja
zaradi poškodbe, obrabe, spremembe imena, sedeža ali
drugih bistvenih podatkov uradne listine
f) zamenjavo službene izkaznice zaradi poškodbe, obrabe,
spremembe osebnega imena ali drugih bistvenih podatkov
uradne listine
g) izdajo nove službene izkaznice, certifikata o licenci
oziroma certifikata o soglasju za opravljanje dejavnosti
zasebnega varovanja in potrdila o vpisu v evidenco
izvajalcev internega varovanja zaradi pogrešitve, izgube ali
tatvine
h) izdajo dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine

18,00
9,00

18,00
80,00

Opomba:
Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

Tarifna številka 25
Za odločbe o vlogah za izdajo dovoljenja:
a) za zaposlitev
b) za sezonsko delo
c) na podlagi mednarodnega sporazuma

35,00
50,00
70,00

Opomba:
(1) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

Tarifna številka 26
1. Postopek za dodelitev koncesije za posredovanje
začasnega in občasnega dela dijakom in študentom:
a) vloga za podelitev koncesije za posredovanje začasnega
in občasnega dela dijakom in študentom;
b) odločba za opravljanje dejavnosti posredovanja
začasnega in občasnega dela dijakom in študentom
2. Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpis v register
domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih
pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja del delavcev uporabniku
a) vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpis v register
domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti za
zagotavljanje dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih
pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja del delavcev uporabniku
b) odločba o izdaji dovoljenja za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpisu v register
domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti

90,60
90,60

90,60
90,60
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zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih
pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja del delavcev uporabniku.
Tarifna številka 27
1. Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik oziroma
gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
dejavnosti

27,20

2. Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki
niso samostojni podjetniki posamezniki, in z njimi pridobijo
pravico opravljati dejavnost

13,60

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
Tarifna številka 28
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis v slovenski ladijski
register za:
a) vpis v vpisnik morskih ladij
b) izdajo začasnega vpisnega lista za ladjo
c) vpis v vpisnik plavajočih naprav na morju
č) vpis v vpisnik morskih čolnov
d) izdajo začasnega dovoljenja za plovbo čolna
e) izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu hipoteke na morski ladji

100,00
40,00
15,00
6,00
20,00
20,00

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega lista
za plavajočo napravo na morju

20,00

3. Za vpis spremembe za morsko ladjo in plavajočo napravo
na morju v vpisniku in vpisnem listu
a) za izbris morske ladje in plavajoče naprave na morju iz
vpisnika
b) za potrdilo o stanju vpisov v vpisniku morskih ladij in
plavajočih naprav na morju
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln
a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov
vpisnega lista za morski čoln
b) za izdajo novega vpisnega lista se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) vpisnega lista plača dvakratna vrednost
takse, določene v 4. točki te tarifne številke
c) za izdajo novega vpisnega lista se pri vsaki naslednji
pogrešitvi (izguba, odtujitev) vpisnega lista plača štirikratna
vrednost takse, določene v 4. točki te tarifne številke

20,00
30,00
10,00
10,00
5,00

5. Odločba o določitvi imena morskih ladij

15,00

6. Za vpis spremembe za morski čoln v vpisnik morskih
čolnov
a) izbris morskega čolna iz vpisnika morskih čolnov

8,00
15,00
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7. Prijava pomorske nezgode

8,00

8. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna, k preizkusu
znanja za upravljanje čolna in k izpitu za upravljanje z
radijsko postajo – izpitu VHF GMDSS (teoretični in praktični
del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja
čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje
čolna ali za izdajo potrdila o usposobljenosti za upravljanje z
radijsko postajo
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 8. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 8. točke

15,00
8,00
8,00

c) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna
vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri vsaki naslednji
pogrešitvi (izguba, odtujitev) potrdila plača štirikratna
vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
9. Za izdajo spričevala o posebnih stabilnostih zahtevah za
potniške ladje ro-ro

100,00

10. Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke

50,00

11. Potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem poroštvu

40,00

12. Izdaja dovoljenja za usposabljanje pomorščakov za:
a) pridobitev pooblastila o nazivu

200,00

b) pridobitev posebnega pooblastila

100,00

c) pridobitev potrdila

80,00

Opombe:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 8. c in 8. č dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača
samo takso iz 8. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez
opravljanja izpita se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti tujih dokazil o usposobljenosti za
upravljanje čolna iz 8. točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.

Tarifna številka 29
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plavajoče naprave
na celinskih vodah za:
a) vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
b) vpis v vpisnik plavajočih naprav na celinskih vodah, ki se
vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo
c) vpis v vpisnik drugih plavajočih naprav na celinskih vodah
č) vpis v vpisnik čolnov na celinskih vodah

100,00
15,00
5,40
5,40
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2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in
vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz
točke 1. b
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo notranje
plovbe in podaljšanje veljavnosti ter spremembo podatkov
vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz
točke 1. b
3. Za vpis spremembe za ladjo notranje plovbe in plavajočo
napravo iz točke 1. b v vpisnik ali izbris ladje notranje plovbe
in plavajoče naprave iz točke 1. b iz vpisnika ter za izvleček
iz vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih naprav iz točke
1. b
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih
vodah iz točke 1. c
a) za podaljšanje veljavnosti vpisnega lista za plavajočo
napravo na celinskih vodah iz točke 1. c in vsako
spremembo podatkov
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe

18,10

7,30

9,10

9,10
2,70
11,80

6. Za vpis spremembe za plavajočo napravo iz točke 1.c iz
vpisnika ter za izpis iz vpisnika plavajočih naprav iz točke 1.c

4,50

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na celinskih vodah

9,10

a) podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov
vpisnega lista za čoln na celinskih vodah

2,70

8. Za vpis spremembe za čoln na celinskih vodah v vpisnik
ali izbris čolna na celinskih vodah iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika čolnov na celinskih vodah

4,50

9. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna in k preizkusu
znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah (teoretični in
praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za
voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje čolna
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 9. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 9. točke

13,60
7,30
7,30

c) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna
vrednost takse, določene v 9. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri vsaki naslednji
pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja plača
štirikratna vrednost takse, določene v točki 9. te tarifne
številke.
Opombi:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 9. c in 9. č dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, se plača
samo taksa iz 9. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez
opravljanja izpita se plača taksa iz 9. točke te tarifne številke.
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Tarifna številka 30
Za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z
ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih za:
a) izjavo o ustreznosti izvedenih del
b) mnenje o ustrezni ureditvi cestnega priključka in parkirišča
za poslovne objekte ob javni cesti zunaj naselja
c) delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
č) popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
d) delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
e) popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
f) izredni prevoz po javni cesti
g) gradnjo avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne
ceste
h) ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne ceste
i) postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni
cesti
j) obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih cest
zunaj naselja, če za to ni predpisana prometna signalizacija
in so obvestila pomembna za udeležence v prometu
k) obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju
l) gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu javne ceste
m) dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi
lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa na
njej

1,80
1,80
25,00
25,00
40,00
40,00
36,30
1,80
36,30
18,10

36,20
36,20
36,20
36,20

n) dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino
podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
o) ureditev cestnega priključka na javno cesto

36,20
25,00

p) prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na
javni cesti

36,30

r) napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav
na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu

36,20

s) graditev žičniških naprav nad javno cesto in v njenem
varovalnem pasu
š) odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob javni
cesti
t) spremembo objektov in naprav za opravljanje
spremljajočih dejavnosti ali spremembo teh dejavnosti ob
javni cesti
u) pridobitev pravice graditi na javni cesti
v) pridobitev pravice služnosti na javni cesti
z) postavitev začasne stojnice na počivališčih ob javnih
cestah za prodajo kmetijskih pridelkov

36,20
36,20
25,00
36,20
36,20
18,10

Tarifna številka 31
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu za:
1. izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v
mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
a) izvirnik dovoljenja za dvostranske linije

90,60
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b) izvirnik dovoljenja za tranzitne linije

181,20

c) izdajo vsakega naslednjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1. b
č) izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
dvostranske linije

1,80
9,10

2. potrditev voznega reda

7,30

3. potrditev cenika

7,30

4. potrditev itinerarja

7,30

5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji

45,30

6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji

45,30

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse.
Tarifna številka 32
Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v
cestnem prometu za:
a) dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega avtobusa
b) dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje
c) dovoljenje za druge občasne prevoze

9,10
45,30
9,10

č) dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje občasnih
prevozov

4,50

d) odločbo, s katero se zavrne zahtevek za izdajo dovoljenja
iz točk a do č te tarifne številke

9,10

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz točke a, b ali c
te tarifne številke.
Tarifna številka 33
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov v
cestnem prometu za izdajo dovoljenja za opravljanje
posebnih linijskih prevozov

45,30

Tarifna številka 34
Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
se plača taksa za:
a) dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz
b) dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz
c) vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov

45,30
90,60
27,20

29

Tarifna številka 35
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna
taksa za:
a) licenco prevoznika v železniškem prometu
b) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem prometu
c) izdajo obratovalnega dovoljenja
č) izdajo spričevala za subjekt, zadolžen za vzdrževanje za
vse naloge sistema vzdrževanja (4 naloge)
d) izdajo spričevala za subjekt, zadolžen za vzdrževanje, v
katerem se certificirajo upravljanje, razvoj vzdrževanja ali
upravljanje vzdrževanja tirnih vozil (vse, razen 4. naloge)
e) izdajo spričevala za izvajanje vzdrževanja (4. naloga)
f) spremembo statusa tirnega vozila ali drugih podatkov v
nacionalnem registru tirnih vozil
g) tehnični pregled tirnih vozil oziroma njihovih sestavnih
delov, ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledani, da se
dovoli njihova uporaba, od delovne ure
h) izdajo pooblastila za center za usposabljanje oziroma
center preverjanja
i) imenovanje izpraševalcev
j) za dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa
centra usposabljanja ali centra preverjanja
k) dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa
izpraševalca
l) izdelavo poročila o varnostni oceni
m) priznavanje prevoznika, upravljavca ali subjekta,
zadolženega za vzdrževanje, kot ocenjevalnega organa
n) preverjanje izpolnjevanja minimalnih pogojev za
imenovani in priglašeni organ

1812,20
1812,20
45,30
1812,20
453,10
906,10
21,60
10,80
458,60
86,40
172,70
86,40
679,80
172,70
458,60

2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda
upravljavec za:
a) odločbo o dodelitvi vlakovne poti
b) soglasje za izredne prevoze

36,20
36,20

c) pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena dela na
železniškem območju

36,20

VII. GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 36
Za lokacijsko informacijo:
za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

22,70

Tarifna številka 37
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča

22,70
Tarifna številka 38

30

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav
za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter
drugačne vodne zajeme z zmogljivostjo:
a) do 1000 litrov v sekundi
b) nad 1000 do 3000 litrov v sekundi
c) nad 3000 litrov v sekundi

6,80
34,00
169,90

Opomba:
Taksa se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki 40
te taksne tarife.
Tarifna številka 39
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje

27,20

Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne
številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne plačajo te takse.
Tarifna številka 40
Za dovoljenje za gradnjo:
a) če znaša vrednost objekta do 13.000 evrov
b) če znaša vrednost objekta 13.000 evrov
in za vrednost nad 13.000 evrov do 42.000 evrov
c) če znaša vrednost objekta 42.000 eurov
in za vrednost nad 42 000 evrov do 420 000 evrov
č) če znaša vrednost objekta 420 000 evrov
in za vrednost nad 420 000 evrov
d) nezahtevnega objekta

54,40
136,00
0,01%
271,80
0,01%
724,90
0,01%
18,20

Opombe:
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več
kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
ne upoštevajo samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske
oblike.
Tarifna številka 41
Za ogled lokacije, na kateri se namerava postaviti objekt ali
naprava

36,20

Tarifna številka 42
Za uporabno dovoljenje za:
1. enostanovanjsko stavbo

9,10

2. druge stavbe in objekte se plača 0,05 odstotka
obračunske vrednosti objekta
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Opombe:
(1) Taksa po 2. točki te tarifne številke ne sme presegati 271,80 evra.
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi z
dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 43 te
taksne tarife.
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več
kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
ne upoštevajo samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske
oblike.

Tarifna številka 43
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih,
plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po
veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova
uporaba, od delovne ure

8,00

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki
sodeluje pri tehničnem pregledu.
VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST
Tarifna številka 44
Za odločbe, ki jih izdaja Finančna uprava Republike
Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in zakonom,
ki ureja davek na dodano vrednost za:
a) izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče
b) izdajo dovoljenja za davčno skladišče
c) izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika
č) izdajo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika
d) izdajo dovoljenja za davčnega zastopnika
e) dovoljenje za pooblaščenega uvoznika

906,10
906,10
543,70
453,10
453,10
453,10

Opombi:
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti, ter za
odločbo, s katero se na zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v
višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni točki te tarifne številke.
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni
zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno
dovoljenje izdano.

IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN
PREDMETOV SPLOŠNE RABE, ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA
TER PROMETA S KEMIKALIJAMI

Tarifna številka 45
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga

3,00
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2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki
se opravi zunaj rednega delovnega časa zdravstvenega
inšpektorja ali ponoči

6,10

Tarifna številka 46
Za postopke v zvezi s kemikalijami:
1. izdaja dovoljenj za opravljanje dejavnosti:
a) proizvodnje nevarnih kemikalij
b) prometa z nevarnimi kemikalijami
c) skladiščenja nevarnih kemikalij
č) uporabe nevarnih kemikalij
2. izdaja dovoljenj za predhodne sestavine za prepovedane
droge
a) licenca (vključno s posebno licenco)
b) sprememba licence (vključno s posebno licenco)
c) registracija (vključno s posebno registracijo)
č) sprememba registracije (vključno s posebno registracijo)
d) uvozno dovoljenje
e) izvozno dovoljenje (skupina 1 ne glede na količino,
skupine 2, 3 in 4 nad 10 kg)
f) izvozno dovoljenje (skupine 2, 3 in 4 do vključno 10 kg)
g) izvozno dovoljenje (poenostavljeni postopek)
3. izdaja dovoljenj za strateško blago posebnega pomena za
varnost in zdravje
a) priglasitev strateške dejavnosti
b) sprememba priglasitve strateške dejavnosti
c) dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti
č) sprememba dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
d) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg)
e) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10
kg)
4. izvedba postopka soglasja po predhodnem obveščanju
a) izvoz v količinah nad 10 kg
b) izvoz v količinah do vključno 10 kg

473,00
236,00
150,00
50,00

150,00
50,00
50,00
25,00
25,00
35,00
15,00
35,00

50,00
25,00
50,00
25,00
35,00
15,00

35,00
15,00

Opomba:
Taksa iz 1. točke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva
le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.

X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE
Tarifna številka 47
V postopku za presojo koncentracije za priglasitev
koncentracije Uradu Republike Slovenije za varstvo
konkurence

2000,00
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XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Tarifna številka 48
Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za
opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov
za:
a) potrdilo o prednostni pravici
b) potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine
c) opravljanje strokovnega izpita
č) popravni izpit
d) vpis v register zastopnikov

15,40
9,10
163,10
54,40
1208,10

XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN
Tarifna številka 49
Za izdajo odločbe o homologaciji vozila za:
a) osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje kategorije M1,
N1, T in C
b) avtobuse, tovornjake in vlačilce kategorije M2, M3, N2 in
N3
c) priklopnike nad 3500 kg kategorije O3, O4, R3, R4 in S2
č) priklopnike do 3500 kg kategorije O1, O2, R1, R2 in S1
d) za motocikle in mopede kategorije L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e in L7e

724,90
1087,30
580,00
362,40
483,20

Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v
višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.

Tarifna številka 50
V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot vozila za izdajo odločbe o:
a) homologaciji
b) razširitvi homologacije

483,20
241,70

Tarifna številka 51
V postopku preizkusa in odobritve tipa merila za izdajo:
a) certifikata o odobritvi tipa merila
b) dodatka k certifikatu o odobritvi tipa merila

724,90
362,40

Tarifna številka 52
V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz
plemenitih kovin za odločbo o znaku proizvajalca

48,30
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XIII. TAKSE S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU
Tarifna številka 53
V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih
nalog po predpisih o varnosti pri delu se plača:
a) prijavna taksa

90,60

b) za ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev za
vsakega ocenjevalca in vsak dan ocenjevanja
c) za odločbo o danem dovoljenju

90,60
271,80

XIV. KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 54
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni
predpisana posebna taksa

13,00

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna
nova samostojna odločba

6,00

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače
prejete v predstavništvu.
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na upravni organ, se plača
taksa po tarifni številki 1 te taksne tarife.

Tarifna številka 55

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom
Republike Slovenije ali odločb organov Republike Slovenije
taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih oblastvenih
organov zainteresiranim osebam v:
a) evropskih državah
b) neevropskih državah

6,00
13,00

Opombe:
(1) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini zagotovi vročitev po
letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

Tarifna številka 56
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini za:
a) izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
b) izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 leta
c) izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let

41,00
51,00
70,00
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č) izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
d) izdajo potnega lista za vrnitev
e) izdajo evropskega potnega lista za vrnitev
f) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini, ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk
a, b, c in č
g) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi,
izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se
plača štirikratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
h) vlogo za izdajo potnega lista

109,00
13,00
13,00

6,00

Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge
okoliščine oprostiti plačila takse.
(2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev plačila takse
zaradi upoštevanja premoženjskega stanja taksnega zavezanca.
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f in g te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a, b, c in č te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, se za vlogo in izdajo potne listine taksa iz točk a, b, c, č in h te tarifne številke ne plača.
(5) Za vlogo in izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti stari potni list zaradi spremembe
naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema,
preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe
naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a, b, c,č in h te tarifne številke ne plača.
(6) Za vlogo in izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki
ureja potne listine, se plača taksa iz točk a, b, c, č in h te tarifne številke, zvišana za 50 odstotkov.

Tarifna številka 57
Za osebne izkaznice, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini za:
a) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta

31,00

b) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 leta

38,00

c) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let

54,00

č) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let
d) izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk
a, b, c in č
e) izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice
zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let
pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz
točk a, b, c in č

70,00

f) vlogo za izdajo osebne izkaznice

6,00
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Opombe:
(1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d in e te tarifne številke dokaže, da je z osebno izkaznico
ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a, b, c in č te tarifne številke.
(2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika
osebne izkaznice, se za vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a, b, c, č in f te tarifne številke
ne plača.
(3) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi
spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk
a, b, c, č in f te tarifne številke ne plača.
(4) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu,
ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa iz točk a, b, c, č in f te tarifne številke, zvišana za 50
odstotkov.
Tarifna številka 58
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam, za
izdajo potnega lista za tujce

64,00

Opomba:
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo
premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.

Tarifna številka 59
1. Za overitev podpisa na prošnji in upravna dejanja v zvezi z
izdajo odločbe za odpust iz državljanstva Republike
Slovenije ali sprejem v državljanstvo Republike Slovenije

354,00

2. Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z
izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva Republike
Slovenije

181,00

Opombe:
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja in njuni otroci, ki jih morata po predpisih, ki urejajo
družinska razmerja, preživljati, oziroma eden od staršev in njegovi otroci, ki jih mora po predpisih, ki
urejajo družinska razmerja, preživljati.
(2) Če gre za hkratni sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za hkratni
odpust ali hkratno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske
člane samo ena taksa.
(3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača
po tarifni številki 75.
Tarifna številka 60
1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odločbe o
spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo taksnega
zavezanca

55,00

2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo
o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega
zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz 1. točke

37

Opomba:
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in
osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
Tarifna številka 61
1. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje
2. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)

102,00
77,00

Tarifna številka 62
Pritožba na zavrnitev vizuma

153,00
Tarifna številka 63

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih
ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače
predpisano

14,00

Tarifna številka 64
Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih
formalnosti, in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije
osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo

35,00

Tarifna številka 65
Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z
overitvijo, za:
a) prvo stran
b) vsako naslednjo stran

14,00
6,00

Opomba:
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za
vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te tarifne številke.

Tarifna številka 66
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana
oseba, za:
a) prvo stran
b) vsako naslednjo stran

14,00
6,00

Tarifna številka 67
1. Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali
nasprotno

14,00
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2. Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik
ali nasprotno, ki ga opravi in overi diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije

35,00

Tarifna številka 68
Za sestavitev pooblastila v upravnem postopku

14,00

Tarifna številka 69
1. Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in
listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine

5,00

2. Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika za:
a) prvo stran
b) vsako naslednjo stran

6,00
5,00

Tarifna številka 70
Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo
zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna taksa

38,00

Tarifna številka 71
Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga

24,00

Tarifna številka 72
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev računa ali
kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali
upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla
ali imena

45,00

Tarifna številka 73
Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev
zasebnega podpisa na listini

19,00

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.
Tarifna številka 74
Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini

14,00

Tarifna številka 75

Za vročitev denarja se plača taksa od vročenega zneska ali
od vrednosti vročenega predmeta

3%
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Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu
Republike Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar za poškodovance ali njihove
družinske člane.

XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
Tarifna številka 76
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt
prostovoljnega dodatnega zavarovanja

906,10

XVI. TAKSE S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

Tarifna številka 77
Za okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega, za:
a) vlogo
b) okoljevarstveno dovoljenje
c) spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
č) podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja

50,00
500,00
200,00
100,00

XVII. TAKSE S PODROČJA RUDARSTVA
Tarifna številka 78
1. Za vloge za objavo javnih razpisov za izdajo dovoljenj za
raziskovanje in vloge za pridobitev rudarskih pravic za
izkoriščanje

200,00

2. Za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za
raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za
izkoriščanje

200,00

3. Za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za
raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za
izkoriščanje, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje
ogljikovodikov

500,00

Tarifna številka 79
Za tehnični pregled, od delovne ure
8,00
Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega člana
komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.

XVIII. RAZNO
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Tarifna številka 80
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev,
ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača taksa
na leto od vsakih začetih 10 evrov vrednosti

2,00

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit
dvigne; začeto leto se šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depozitarja k drugemu, se plača za
prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa
oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.
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III. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
Da bi se izognili nejasnostim glede načina plačila upravne takse ob novih oblikah plačilnih sredstev
(bitcoin), se v 8. členu črta doslej zapisana možnost plačila z elektronskim denarjem. Zapisano
besedilo, ki se glasi: »možnost plačila upravne takse v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi
instrumenti«, zajame dovolj široke možnosti zavezanca za plačilo takse. V skladu s 115. členom
Uredbe o upravnem poslovanju morajo organi zagotavljati vplačilna mesta za plačila upravnih taks in
druga plačila upravnih storitev na načine, ki jih predvideva zakon, ter ne smejo pogojevati izvedbe
postopka prek položnice ali z drugo obliko plačila.
K 2. členu:
Zakon ohranja dolžnost, da se v primeru, da je vlagatelj oproščen plačila takse, to navede na
dokumentu, ki ga organ izda. Sprememba zakona dodaja le izjemo, da navedba ni obvezna, če oblika
dokumenta tega ne dopušča (npr. osebna izkaznica, potni list ipd.). Določeni obrazci so namreč
predpisani s pravilniki ali predpisi EU oziroma za njih veljajo mednarodni standardi, zato ne
dopuščajo dodatnega vpisa podatka o izvedenem postopku ali oprostitvi plačila. V teh primerih
pristojni organ informacije o plačilu ali oprostitvi plačila takse vodi v svojih evidencah.
K 3. členu:
V prvem odstavku se besedilo dopolni tako, da se določi rok plačila, in sicer 15 dni »od vročitve«
plačilnega naloga. Ta rok je že doslej posredno določen z obstoječim zadnjim odstavkom tega člena.
Prav tako se v prvem odstavku doda obveznost, da se v plačilni nalog vnese podatek o enotni matični
številki občana ali davčni številki za fizične osebe oziroma davčni ali matični številki za pravne osebe.
Dopolnitev vzpostavlja pravno podlago za pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc. Podatki so
potrebni pri morebitni izterjavi taksne obveznosti oziroma vzpostavitvi terjatve.
Predlagana sprememba 16. člena natančneje opredeljuje organ, ki je pristojen za reševanje pritožbe
zoper sklep o ugovoru, pri čemer predvidena rešitev dejansko povzema utečeno ravnanje s pritožbo,
in sicer, da o pritožbi odloča ministrstvo, v katerega delovno področje spada zadeva, ki je predmet
upravnega postopka, oziroma organ, ki je pristojen za odločanje zoper akt, za katerega je določena
taksa.
V zadnjem odstavku tega člena so zamudne obresti, ki jih mora plačati taksni zavezanec v primeru,
če takse ne plača v določenem petnajstdnevnem roku, opredeljene s sklicevanjem na zakon, ki ureja
davčni postopek.
K 4. členu:
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 17. člena se črtajo. Vsebina glede navedbe dopustnosti pritožbe
zoper sklep o vrnitvi takse in glede organa, ki odloča o vrnitvi takse, se zaradi preglednosti ureja v 18.
členu.
K 5. členu:
Dopolnjeni 18. člen celovito ureja vprašanje vračila takse po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke.
Pri tem mora v skladu s temeljnimi načeli upravnega prava omogočiti strankam, da čim lažje
zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Določbe ohranjajo dosedanjo ureditev, ki je bila zajeta v 17. in
18. členu obstoječega zakona. Novela izrecno navaja, da je zoper sklep o vračilu takse dovoljena
pritožba. S spremenjenim oziroma dopolnjenim besedilom 18. člena je odpravljena tudi pravna
praznina glede organa, ki je pristojen za odločanje o pritožbi. Prav tako se določa rok za vračilo
takse, če vračilo zahteva taksni zavezanec. Vračilo po uradni dolžnosti nad določenim zneskom pa se
ohrani.
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K 6. členu:
Pri navedbi organa pristojnega za izvršbo se črta beseda »carinskemu« organu in doda besedna
zveza »pristojnemu davčnemu«, da bi se izognili neskladnostim zaradi sprememb predpisov, ki
urejajo posamezno upravno področje oziroma določajo organizacijo in delovna področja posameznih
organov. Poleg tega se spreminja prag za prisilno izterjavo takse. Veljavni ZUT v 3. odstavku določa,
da se neplačane takse prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne
presega zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna
izterjava. V davčnih predpisih (149. člena Zakona o davčnem postopku), ki veljajo od 15.12.2015
dalje, je določeno, da se davčna izvršba ne začne, če znesek davka, razen v primeru iz 146. člena
zakona ne presega 25 evrov. Podatki, ki smo jih za potrebe sprememb ZUT pridobili od upravnih
enot, o najbolj pogosti višini upravnih taks, ki so jih posredovale v izterjavo na Finančno upravo RS v
letu 2015 kažejo, da sta bila to (v več kot 95 odstotkih) zneska 18,12 evrov oz. 22,66 evrov. Glede na
navedeno se predlaga sprememba, kot izhaja iz 6. člena novele, tako da se bo upravna taksa prisilno
izterjevala v vseh primerih, ko bo znesek neplačane takse v posamezni zadevi višji od 70 odstotkov
vrednosti zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna
izterjava.
K 7. členu:
Podaljšanje roka zastaranja izterjave takse je posledica izkušenj z izvajanjem zakona, in sicer, da je
doslej določeni štiriletni rok prekratek za uspešen oziroma učinkovit zaključek postopka izterjave
upravne takse (npr. takse, povezane z graditvijo objektov, in s tem povezane terjatve do zavezancev,
ko so v postopku stečaja). Po podatkih Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, je od 381 rešenih
zadev v letu 2014 kar pri 70 zadevah (postopkih) prišlo do zastaranja (to je več kot 18 odstotkov) in s
tem posledično do ustavitve postopka izvršbe zoper taksnega zavezanca. Relativni zastaralni rok za
izterjavo upravne takse ostaja enak, to je dve leti. Zaradi poenotenja je določen tudi nov presečni
dan, od katerega teče zastaranje. Ta je sicer nekoliko poznejši od dneva, ko je nastala taksna
obveznost, je pa enak ureditvi v 125. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št.
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 –
ZIN-B in 90/14), kjer zastaralni roki tečejo od izvršljivosti terjatve, kot tudi z ureditvijo v 9. členu
Zakona o sodnih taksah. Na ta način bo pristojni organ lažje preverjal nastop zastaranja.
K 8. členu
Določba 23. člena zakona opredeljuje oprostitve, ki se nanašajo na status taksnega zavezanca
(osebne oprostitve). V obstoječi določbi je v 4. točki določeno, da takse ne plačujejo mladoletniki in
obsojenci v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij. Navedena zakonska
ureditev tako ne daje pravne podlage za oprostitev plačila upravnih taks za vloge in odločbe, izdane v
postopkih, ki se uvedejo na zahtevo ožjih družinskih članov obsojencev, rejnikov ali skrbnikov (82. in
106. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij). V skladu z navedenim sta npr. vloga in odločba za
pogojni odpust, ki jo vloži obsojenec, takse prosta, medtem, ko bi moral organ za vlogo in odločbo za
pogojni odpust, ki jo vloži ožji družinski član, rejnik ali skrbnik, zahtevati plačilo upravne takse. Zato
se v tem členu črta 4. točka, hkrati pa v 28. členu doda nova 2. a točka, ki bo opisano problematiko
ustrezno uredila.
V 8. točki so navedene tarifne številke 13, 16 in 21, ki pa glede na dosedanjo prakso niso ustrezne,
zato se s tem predlogom navajajo ustrezne (pravilne) tarifne številke, in sicer 14, 17 in 22, za katere
je bila oprostitev tudi dejansko predvidena.
K 9. členu:
Določba 24. člena veljavnega zakona določa oprostitve za določene taksne zavezance v natančno
določenih upravnih zadevah (osebne stvarne oprostitve). Že po veljavnem zakonu so v določenih
zadevah oproščena plačevanja taks društva, ki so v fazi pridobivanja statusa društva v javnem
interesu oziroma ki jim je bil že podeljen status društva v javnem interesu. Po predlogu pa bo
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oprostitev veljala tudi za druge pravne osebe zasebnega prava za dokumente in dejanja v zvezi z
odobritvijo statusa organizacije v javnem interesu in za pravne osebe zasebnega prava, ki jim je
podeljen status organizacije v javnem interesu ali za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v
javnem interesu, in sicer za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. V to so npr. zajete tudi mladinske organizacije, če poseben zakon omogoča
pridobitev statusa organizacije v javnem interesu na posameznem področju, za dokumente in dejanja
v zvezi z odobritvijo statusa organizacije v javnem interesu oziroma za dokumente in dejanja v zvezi z
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Zakon o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) določa pogoje za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu
v mladinskem sektorju in določa tudi pogoje glede njihove statusnopravne oblike. Status lahko poleg
društev in ustanov pridobijo tudi mladinske organizacije, ki so organizirana kot sestavni del druge
pravne osebe, mladinska organizacija, ki je društvo oziroma zveza društev, in druga pravna oseba
zasebnega prava, in sicer zasebni zavod, ustanova ali zadruga. Prav tako bo pod opisanimi pogoji
oprostitev veljala za pravne osebe zasebnega prava, ki jim je podeljen status organizacije v javnem
interesu po npr. Zakonu o gasilstvu (ZGas), Zakonu o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), Zakonu o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakonu o zaščiti živali, Zakonu o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT).
Na novo se določi oprostitev za tuje študente za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. S tem
bo študij v Sloveniji za tuje študente postal zanimivejši in dostopnejši. Čeprav se število tujih
študentov v Sloveniji v zadnjih letih povečuje, pa so na tem področju še možnosti za večjo izmenjavo
študentov. To posledično vpliva tudi na gospodarsko konkurenčnost Slovenije.
Zaradi spremembe materialne zakonodaje se dosedanje besedilo 10. točke, ki določa, da so
plačevanja taks oproščeni tujci v postopkih za priznavanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz
humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča, nadomesti z novim besedilom. Doda se tudi točka
10. a.
K 10. členu:
Opredeljen je ugotovitveni postopek izpolnjevanja pogojev za oprostitev plačila takse zaradi slabega
premoženjskega stanja. Če lahko podatke o izpolnjevanju pogojev za taksne zavezance v slabih
premoženjskih razmerah preverijo organi sami, to opravijo po uradni dolžnosti. Če iz uradnih evidenc
ne izhaja, da je taksni zavezanec upravičen do prejemkov, opredeljenih v 25. členu zakona, pa organ
k predložitvi ustreznih dokazil pozove zavezanca. Z dopolnitvijo se jasno določa tudi organ, pristojen
za odločanje o pritožbi.
K 11. členu:
V 28. členu se z dopolnitvami točke 1. b izenačuje ureditev, ki je že doslej veljala za ukrepe
kmetijske politike, tako da so taks oproščene tudi vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z
izvajanjem ukrepov ribiške politike.
Nova 2. a točka je posledica črtanja 4. točke prvega odstavka 23. člena (8. člen sprememb in
dopolnitev Zakona o upravnih taksah) in določa, da so takse proste vloge in odločbe, ki jih vloži
obsojenec ali njegov ožji družinski član, rejnik ali skrbnik. Obrazložitev je že podana pri 8. členu. S
predlagano rešitvijo se upošteva izhodišče usmerjenosti organov k uporabnikom, gospodarno
opravljanje nalog in enako obravnavanje oziroma odprava neenakih stanj.
Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se pravilno navede organ, to je Finančna uprava Republike
Slovenije, namesto Carinska uprava Republike Slovenije.
6. točka navedenega člena se spreminja zaradi spremembe zakonodaje s področja volilne
zakonodaje.
Z uvedbo matičnega registra ni več prijav in vpisov v matične knjige, zato se s predlagano
spremembo besedila 8. točke povzema dejansko izvajanje materialne zakonodaje.
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Točka 14. a, ki se nanaša na dokumente in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroki
in starši, se črta. Centri za socialno delo kot nosilci javnih pooblastil od uveljavitve Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) z dne
1. 5. 2004 nimajo več pristojnosti v upravnem postopku odločati o pravici otroka do stikov s staršem,
ki ne živi skupaj z otrokom. Pristojnost odločanja o stikih otrok s starši imajo na podlagi
spremenjenega 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih okrožna sodišča. Glede
na to 14. a točka 28. člena tega zakona ni potrebna, saj centri za socialno delo ne izdajajo
dokumentov in ne opravljajo dejanj v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroki in starši, za
katere bi bilo treba plačati upravno takso.
Besedilo 15. točke se spreminja zaradi problematike plačevanja taks v primerih negativnih odločitev
po Zakonu o popravi krivic (ZPKri). Po dosedanji praksi Komisije vlade RS za izvajanje Zakona o
popravi krivic (v nadaljevanju: Komisija) se stroški postopka in takse vlagateljem ne zaračunavajo,
kakor je to opredeljeno tudi pri izvajanju Zakona o žrtvah voljnega nasilja (ZŽVN). Navedena praksa
izvira iz vodila, da ni dopustno razlikovanje v enakovrednih situacijah, razen če so za to utemeljeni
razlogi. Ti po mnenju predlagatelja ne obstojajo. Zakon o popravi krivic in Zakon o žrtvah vojnega
nasilja sta tradicionalno povezana (primerljiva tematika) že več let. V obeh primerih gre za žrtve, ki so
jim bile kršene človekove pravice. Zato bi morala biti ureditev glede taks (oz. stroškov) po ZPKri
enakovredna ZŽVN, ki napoti na Zakon o vojnih invalidih (ZVojI), ki je krovni zakon t.i. vojnih
zakonov. Poleg navedenega žrtve vojnega in povojnega nasilja neposredno izenačuje tudi Zakon o
plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja tako glede višine odškodnine za določen
prisilni ukrep kakor tudi glede najvišjega zneska odškodnine.
Predlagano preoblikovanje obstoječega besedila 19. točke pomeni poenotenje z drugimi točkami in
dodatno upoštevanje postopkov v primeru izdaje izpiskov in potrdil ter določitev naslova za vročanje.
V 29. točki se s črtanjem dela obstoječega besedila oziroma njegovo spremembo ter spremembo
taksne številke 4 določa plačilo za izdana potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc.
Upravna taksa bo veljala za izdajo različnih potrdil ali izpiskov iz uradnih evidenc, ki so predpisana
bodisi v materialnih predpisih ali na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, pri
čemer se bodo upoštevale morebitne taksne oprostitve za zakonsko določene namene. Takse bodo
tudi v prihodnje oproščena potrdila ob t. i. prvem izpisu (npr. neposredno po vpisu ali vpisu
spremembe v uradne evidence). Predlagatelj meni, da upravna taksa ne bo pomenila večje finančne
obremenitve. Če bi šlo za posameznika v slabih premoženjskih razmerah, pa ima ta v skladu z
določbami tega zakona možnost zahtevati oprostitev plačila. Pri tem je treba posebej poudariti, da
Zakon o splošnem upravnem postopku v 139. členu določa obveznost izmenjave podatkov med
organi. Uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih vodi
uradno evidenco organ, pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih
vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali
nosilec javnega pooblastila. Glede na omenjeno zakonsko določbo se je izrazito skrčil obseg potrdil,
ki bi jih morala predložiti stranka za dokazovanje pravno pomembnih dejstev, posredno pa so se zato
za stranko zmanjšali tudi stroški in čas, potreben za pridobivanje najrazličnejših potrdil. Poleg tega
možnost vpogleda v javno dostopne elektronske zbirke podatkov (registre), ki so jih državni organi
vzpostavili v zadnjih letih, in možnost elektronskega dostopa oziroma izpisa potrdil tudi s strani
posameznikov oziroma pravnih subjektov omogočajo široko možnost seznanitve z dejstvi, vpisanimi v
uradne evidence. Za pridobitev izpisa potrdila iz uradne evidence bo treba plačati takso, razen v prej
navedenih primerih. Za posamezna potrdila je že doslej veljala taksna obveznost, določena v taksni
tarifi (npr. za izpis iz zemljiške knjige, potrdilo o namembnosti zemljišča). S spremembo je
upoštevano tudi načelo gospodarnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi, saj bi se z uvedbo takse,
katere višina je v povsem v razumnih mejah, izognili dokaj pogostim primerom, da stranke prihajajo
po izpise zaradi ne redko malomarnega odnosa do že izdanih listin (listine založijo, jih izgubljajo ipd.),
pa tudi zaradi želje imeti več izvodov, ki pa jih niti ne potrebujejo, pristojnemu organu pa s tem
nastajajo stroški. Do nadaljnjega se ohranja oprostitev plačila taks za potrdila iz kazenske evidence.
Ta ureditev bo veljala, dokler bo izdaja potrdil le v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje,
oziroma do spremembe zakona s področja kazenskega procesnega prava, ki je že v fazi
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spreminjanja. Sicer pa primerljive države tudi ta potrdila taksirajo.
S spremembo 31. točke tega člena se širi pravica do oprostitve plačila upravne takse s
posameznikov, ki se že lahko seznanijo z lastnimi osebnimi podatki, tudi na druge upravičence, ki
imajo za to podlago v zakonu, mednarodni pogodbi ali soglasje posameznika. Takšna rešitev je
ključnega pomena za delovanje centralnega registra prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve kot
distribucijske zbirke podatkov o prebivalstvu za vse zunanje uporabnike ter na splošno za izmenjavo
in sporočanje podatkov med različnimi evidencami.
K 12. členu:
Obstoječa priloga – taksa tarifa se nadomesti z novo prilogo – taksna tarifa.
K 13. členu:
Za postopke odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno
končani, se končajo po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO).
K 14. členu:
Določa se vacatio legis, in sicer se določi, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Predlagatelj meni, da bo v tem času mogoče posodobiti oziroma uskladiti
podatke v evidencah, ki nudijo informacijski podporo, ki je na voljo organom pri izvajanju zakona.
Priloga – TAKSNA TARIFA
Taksna tarifa oziroma posamezne tarifne številke se spreminjajo zaradi prilagoditve materialnim
predpisom, ki so podlaga za odmero upravnih taks in so bili v času od zadnje spremembe ZUT
spremenjeni ali dopolnjeni, uvajajo se nekatere nove tarifne številke ali pa se te črtajo. Zato se tarifne
številke tudi na novo oštevilčijo.
K tarifni številki 1
Zaradi ustreznejšega zapisa opombe 4 se besedi »s katerimi« zamenja z besedilom »na podlagi
katerih«.
K tarifni številki 3
V opombi 2 se beseda »odločba« zamenja z besedo »sklep«, saj se o vračilu takse odloči s sklepom.
K tarifni številki 4
Doda se 1. točka, s katero se določi taksa za potrdila, izdana iz uradnih evidenc v primerih, kadar s to
tarifo ali zakonom ni določeno drugače. Določi se, da za potrdila, ki jih po uradni dolžnosti ali na
zahtevo stranke neposredno ob vpisu ali spremembi vpisa v uradno evidenco izda organ, se taksa ne
plača, če s to tarifo ali zakonom ni določeno drugače. Za nekatera potrdila je določena drugačna
višina takse, npr. za potrdilo o namembnosti zemljišč.
K tarifni številki 5
Veljavni ZUT določa višino upravne takse za redni izpisek iz elektronske zemljiške knjige od
zemljiškoknjižnega lista, ki pa se zaradi informatizacije glavne knjige zemljiške knjige v taki obliki ne
izdaja več, zato je potrebna uskladitev z določbami veljavnega Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 58/03, 34/08 - ZST-1, 45/08, 59/90 in 25/11).
K tarifni številki 7
V postopku priznavanja poklicih kvalifikacij Direktiva 2013/55 o spremembi Direktive 2005/36/ES o
priznavanju poklicih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek
informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) nalaga nove elektronske postopke (izdajo
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evropske poklicne izkaznice – nov upravni postopek), za katere je treba tudi v zakonu v upravnih
taksah uvesti ustrezno pravno podlago. Zato se spremeni besedilo v 7. in 8. točki ter doda 9. točka.
Obstoječe besedilo 7. in 8. točke se črta, saj se postopek za priznavanje poklicnih kvalifikacij vodi za
vse regulirane poklice enako, zato ni smiselno, da bi se posebej urejali poklici s področja graditve
objektov (arhitekti, inženirji).
K tarifni številki 10
Tarifna številka se dopolnjuje z navedbo overitve garantnega pisma in prilagaja višina takse pri
overitvi. Postopek overitve garantnega pisma je dolgotrajnejši in zahtevnejši, posebej če gre za
pravne osebe (vpogledi v uradne evidence, vnašanje podatkov, dodatno uporabo žigov, ročna
potrditev ipd.).

K tarifni številki 12
Da bi se izognili napačni razlagi je treba spremenili opombo št. 1, saj bi se glede na dosedanji zapis
lahko razumelo, da v primeru negativne odločitve o prošnji za državljanstvo po 25. členu Zakona o
državljanstvu RS ni treba plačati upravne takse, kar pa ni bil namen zakonodajalca.
K tarifni številki 13
Velja enako kot za tarifno številko 12.
K tarifni številki 15
Zaradi sprememb materialne zakonodaje je treba dodati novo dovoljenje, in sicer enotno dovoljenje
za prebivanje in delo. Za posebne ciljne skupine je treba izključiti plačila takse za prošnjo in odločitev
v postopkih izdaje dovoljenja za stalno oziroma začasno prebivanje tujca oziroma družinskega člana.
K tarifni številki 16
Zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
39/11), ki omogoča tudi vpis skrajšanega imena društva oziroma vpis spremembe skrajšanega imena
društva, se temu ustrezno prilagodi tudi zapis pri tej tarifni številki.
K tarifnima številkama 17 in 18
Da bi se izognili različnim razlagam doslej zapisanega besedila, je bilo treba spremeniti besedilo
posameznih opomb. Poleg tega so spremembe oziroma dopolnitve smiselne zaradi uskladitve
zadevnega področja z drugimi področji.
K tarifni številki 20
Sprememba je potrebna zaradi poenotenja taks za dovoljenje za promet z orožjem in za dovoljenje
za promet z eksplozivi.
K tarifni številki 21
Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi uskladitve izrazov z Zakonom o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) ter zaradi večje preglednosti tarifne številke.
K tarifni številki 22
ZUT po začetku izdajanja novih vozniških dovoljenj na polikarbonatskih karticah ni bil spremenjen,
zato je (bila) višina upravnih taks prilagojena podaljšanju oziroma spreminjanju podatkov na starih
tridelnih vozniških dovoljenjih. S predlogom se spreminja in dopolnjuje taksna številka tako, da bo
prilagojena izdajanju novega vozniškega dovoljenja (vanjo so vključeni vsi postopki v zvezi z
vozniškim dovoljenjem: pridobitev, podaljšanje veljavnosti, zamenjava, sprememba podatkov, vpis
dodatnih informacij ipd.). Dopolnitve tarifne številke so nastale tudi zaradi začetka uporabe
spremenjenega Zakona o motornih vozilih, ki je na področju vozil ukinil overitev podpisa prodajalca
vozila in uvedel ugotovitev identitete fizičnih oseb (starega/novega lastnika), pri čemer gre za
samostojni postopek, za katerega taksni zavezanec plača ustrezno takso.
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K tarifni številki 23
Sprememba je potrebna zaradi določb Zakona o osebnem imenu. S predlaganim besedilom bo jasno,
da se kot vsaka naslednja sprememba šteje tudi sprememba, ki je bila izvedena po morebitni
polnoletnosti posameznika, če je do prve spremembe prišlo zaradi vloge zakonitega zastopnika v
času mladoletnosti otroka.
K tarifni številki 24
Z novelo se uvaja nova tarifna številka, namen katere je uskladitev upravne takse s področja
zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih in detektivske dejavnosti s primerljivimi upravnimi
postopki na področju notranjih zadev. Upravni postopki so zahtevni ter zahtevajo preučitev ustreznih
dejstev in dokazil, primerljivih s tistimi s področja orožnih listin in državljanstva. Prav tako je tudi pri
upravnih taksah z drugih področij (promet in zveze) za posameznika določena ena taksa, za pravne
osebe pa druga. Uvedba nove taksne številke bi posredno pomenila večjo odgovornost in
preglednost družb pri opravljanju njihovega dela. Na ta način bi bil vzpostavljen sistem, ki že velja pri
primerljivih dejavnostih na področjih, ki jih ureja npr. Zakon o orožju. Zasebno varovanje, detektivska
dejavnost in tudi nadzorstvo na smučiščih se prav tako štejejo za pridobitno dejavnost, saj izvajalci
svoje storitve ponujajo na trgu. Čezmejni prevoz gotovine pa je sicer določen v UREDBI (EU) št.
1214/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem
čezmejnem prevozu evrske gotovine po cesti med državami članicami evrskega območja.
K tarifni številki 25
V letu 2015 je bil sprejet Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja
državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (Uradni list RS, št. 46/2015), ki
predvideva izdajo dovoljenja za zaposlitev, zato je treba v ta namen na novo določiti takso (taksa pod
točko a te tarifne številke). Ker se to dovoljenje izdaja pod lažjimi pogoji, kot veljajo za dovoljenja pod
točko b in c, je temu ustrezno določena tudi nižja upravna taksa. Točko b je treba spremeniti zaradi
sprememb zakonodaje, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Dne
1. 9. 2015 je začel veljati Zakon o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS,
št. 47/2015), ki predvideva le še izdajo dovoljenja za sezonsko delo, medtem ko bo v primerih, v
katerih je bila pred 1.,9. 2015 po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) predvidena izdaja
delovnih dovoljenj, zdaj Zavod RS za zaposlovanje podajal le soglasje v okviru enotnega postopka
izdaje dovoljenj za prebivanje in delo. Takse za slednje so urejene v tarifni številki 15. Ker bodo
dosedanja dovoljenja, izdana po mednarodnem sporazumu, ki ga ima Slovenija sklenjenega z Bosno
in Hercegovino, štela kot soglasje v postopku izdaje enotnega dovoljenja, smo s to tarifno številko po
točko c predvideli upravno takso v enaki višini, kot bo veljala za izdajo enotnega dovoljenja, hkrati pa
sta ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za delo, ob upoštevanju načela
enake obravnave in da bi se izognili dvojnemu taksiranju, oblikovala rešitev, da bodo ti tujci izvzeti iz
obveznosti plačila takse za izdajo enotnega dovoljenja (tarifna številka 15).
Predlaga se črtanje obstoječe tarifne številke 25, saj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ne izdaja več odobritev delovnih dovoljenj za delo v tujini.
K tarifni številki 26
Spremembe in dopolnitve pomenijo uskladitev z materialno zakonodajo s področja posredovanja
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela
delavcev uporabniku in vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Besedilo je usklajeno z določbami Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je prenehal veljati z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela.
Ne glede na navedeno se določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti še
vedno uporabljajo za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, zato je potrebna
predlagana sprememba besedila, ki je bilo doslej navedeno v točkah a in c, po predlogu sprememb in
dopolnitev zakona pa v 1. točki. Zakon o urejanju trga dela ureja tako imenovane agencije, za katere
je taksa doslej določena v točkah b in č, po novem pa v 2. točki te taksne številke.
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K tarifni številki 28
Spremembe pomenijo uskladitev s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11). Povišanje takse v 1. točki je predvideno zaradi zahtevnosti
postopka in posledic, ki jih ima vpis. Ko je ladja vpisana, ne plačuje nobenih dodatnih pristojbin,
čeprav za državo nastajajo finančne posledice. Z ustreznim številom inšpektorjev zagotavlja, da ladje
pod njeno zastavo ustrezajo mednarodnim zahtevam. Poleg tega se članarina v Mednarodno
pomorsko organizacijo izračunava glede na bruto tonažo vpisanih ladij. Višina takse je kljub povišanju
še vedno bistveno nižja kot v nekaterih primerljivih državah (npr. vpis v hrvaški vpisnik je približno
400 EUR, vpis v malteški vpisnik ladij pa najmanj 625 EUR). Sprememba 2. točke je potrebna glede
na to, da pri vpisnem listu za ladje in plavajoče naprave ni podaljšanja veljavnosti. Vsako spremembo
podatkov v vpisnem listu je treba vnesti v vpisnik, zato je primerno, da se podtočka a združi s 3.
točko. Predlagano je povišanje tarife za izbris ladje in plavajoče naprave zaradi zahtevnosti postopka.
Oblikovanje podtočke b pa je potrebno zaradi uskladitve s Pomorskim zakonikom, ki izraza »izvleček
iz vpisnika« ne pozna, predvidena pa je izdaja potrdila o stanju vpisov v vpisniku. Določene so nove
točke te tarifne številke, in sicer tarife od 9 do 12, zaradi zahtevnosti upravnega postopka za izdajo
npr. spričevala ali dovoljenja, pri čemer so potrebni podrobni strokovni pregledi ladje, ki so časovno in
vsebinsko zelo zahtevni, ter posebni programi usposabljanj, ogledi prostorov in opreme, sodelovanje
večjega števila oseb ipd.
K tarifni številki 29
Smiselno enako kot pri tarifni številki 28.
K tarifni številki 30
Direkcija RS za infrastrukturo od 1. 1. 2015 opravlja naloge tako na cestnem kot železniškem
področju in v okviru tega izdaja dovoljenja in soglasja za izredne prevoze na področju javnih cest in v
železniškem prometu. Upravni postopek je za obe področji primerljiv, zato je smiselno višino takse
uskladiti. Prav tako je zaradi doseganja ustreznejšega sorazmerja med zahtevnostjo postopka in
upravno takso nastala potreba po dvigu taks s področja zapor javnih cest.
K tarifni številki 35
V tej tarifni števili se zaradi uskladitve z Zakonom o železniškem prometu in Zakonom o varnosti v
železniškem prometu črtajo posamezne točke oziroma podtočke te tarifne številke, posamezne točke
pa se dodajo. V veljavnih materialnih zakonih niso več predvidene izdaja tehničnega soglasja o
ustreznosti dela proge, izdaja izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem pasu in izdaja
slovenskega tehničnega soglasja o ustreznosti železniškega vozila. Poleg tega so bili zapisi
posameznih točk preozki, zato se besedilo ustrezno prilagaja. Poleg tega je Javna agencija za
železniški promet RS dobila nekatere nove zadolžitve. Zaradi upoštevanja Uredbe Komisije (EU) št.
445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za
vzdrževanje, za tovorne vagone in spremembe Uredbe (ES) 653/2007 (ULL 122, z dne 11. 5. 2011)
je treba prilagoditi zapise glede sistema vzdrževanja. Pri določitvi urne postavke je bila upoštevana
zahtevnost ugotovitvenega postopka. V nadaljevanju so navedeni razlogi za spremembe oziroma
dopolnitev tudi za spremembo statusa tirnega vozila ali drugih podatkov v nacionalnem registru tirnih
vozil (v skladu z 18. členom veljavnega Zakona o varnosti v železniškem prometu vodi agencija (kot
varnostni organ) nacionalni register tirnih vozil; spremembe podatkov o tirnih vozilih v registru se
izvedejo na podlagi vloge imetnika tirnega vozila; tehnični pregled tirnih vozil oziroma njihovih
sestavnih delov, ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledani, da se dovoli njihova uporaba,
od delovne ure (taksna obveznost za tehnični pregled je bila že uveljavljena, spreminja se le višina
urne postavke, ki je prilagojena bruto vrednosti urne postavke delavca, ki ta dela opravlja); določitev
subjekta (centra) usposabljanja oziroma subjekta (centra) preverjanja (v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu usposabljanje in preverjanje
usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev izvajajo subjekti usposabljanja oziroma subjekti
preverjanja, ki jih z upravno odločbo določi agencija kot varnostni organ); imenovanje ocenjevalcev (v
skladu s sedmim odstavkom 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu ocenjevalce, ki
izpolnjujejo pogoje, določene s Sklepom Komisije 2011/765/EU z dne 22. novembra 2011 o merilih za
priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev
strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 36)), z upravno odločbo določi agencija
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(varnostni organ); dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa subjekta (centra)
usposabljanja ali subjekta (centra) preverjanja (subjekti (centri) preverjanja oziroma subjekti (centri)
usposabljanja, ki so bil imenovani v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 74. člena Zakona o varnosti
v železniškem prometu, lahko kadarkoli vložijo vlogo za spremembo oziroma dopolnitev); dopolnitev
oziroma spremembo dodeljenega statusa ocenjevalca (ocenjevalci, ki jih je agencija že imenovala v
skladu s sedmim odstavkom 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu, lahko kadarkoli
vložijo vlogo za spremembo oziroma dopolnitev vsebin, za katere so pooblaščeni); izdelavo poročila o
varnostni oceni (v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o
sprejetju skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
352/2009 (UL L 121 z dne 3. 5. 2013, str. 8) poročilo o varnostni oceni izda ocenjevalni organ, ki je
tudi agencija (varnostni organ) v skladu z 19. b členom veljavnega Zakona o varnosti v železniškem
prometu); priznavanje prevoznika, upravljavca ali subjekta, zadolženega za vzdrževanje kot
ocenjevalnega organa (v skladu z 9. členom Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30.
aprila 2013 o sprejetju skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi
Uredbe (ES) 352/2009 (UL L 121 z dne 3. 5. 2013, str. 8) lahko ocenjevalni organ prizna prevoznika,
upravljavca oziroma subjekt, zadolžen za vzdrževanje, da opravi neodvisno oceno tveganja kot
ocenjevalni organ); za preverjanje izpolnjevanja pogojev za imenovani in priglašeni organ (v skladu z
19. in 19. a členom Zakona o varnosti v železniškem prometu imenovani in priglašeni organ določi
minister, če izpolnjuje pogoje, ki jih je preveril varnostni organ).
Črta se tarifna številka 36. Po prvem odstavku 171. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(ZEKom-1,Uradni list RS, št. 109/12 – uradno prečiščeno besedilo, 110/13, 40/14-ZIN-B in 54/14 –
odl. US) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je pravna oseba
javnega prava, izvaja naloge, ki so določene z ZEKom-1 in drugimi zakoni s področja njenega
delovanja ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. V skladu s 189. členom ZEKom-1 se
agencija kot nosilec javnega pooblastila financira izključno s prihodki od delovanja, in ne neposredno
iz proračunskih sredstev, zato za izvajanje svojih nalog ne zaračunava upravnih taks. Gre za
zastarelo določbo, ki je bila aktualna v času veljavnosti Zakona o telekomunikacijah (ZTel-1, Uradni
list RS, št. 30/01 in ZGO-1). Poleg tega vsebina tarifne številke ni usklajena z materialno zakonodajo,
saj ZEKom-1 nekaterih naštetih dovoljenj oziroma potrdil sploh ne predvideva več oziroma uporablja
drugačno terminologijo.
K tarifni številki 37
V taksno tarifo – prilogo ZUT se vključi tarifna številka, ki je bila določena s sprejemom Zakona o
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFOO, Uradni list RS, št. 14/15).
K tarifni številki 44
Spremembe oziroma dopolnitve so potrebne zaradi uskladitve besedila v tarifni številki.
K poglavju IX – TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI
ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE, S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
IN VETERINARSTVA TER S PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI
Spremeni se naslov IX. poglavja in črta doslej veljavna tarifna številka 46, saj se vzorčenje vina ob
uvozu od vstopa naše države v Evropsko unijo več ne izvaja. Tarifne številke v nadaljevanju se
preštevilčijo.
K tarifni številki 46
Spremembe oziroma dopolnitve so potrebne zaradi dopolnitve obstoječega besedila pod točko 2. e)
in f) Urad za kemikalije je pristojni organ za izvajanje Uredbe št. 1259/2013/EU z dne 20. 11. 2013, ki
dopolnjuje Uredbo 111/2005/ES v seznamu zdravil v prilogi z novo skupino 4, zato je bilo treba
obstoječe besedilo dopolniti, kot izhaja iz besedila tarifne številke.
K naslovu poglavja XIII – TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU
Spremeni se naslov poglavja v XIII, ki se glasi TAKSE S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU.
Doslej veljavne tarifne številke 69, 70, 77, 78, 80 se črtajo, saj diplomatsko-konzularna predstavništva
teh nalog več ne opravljajo. Druge tarifne številke se preštevilčijo in v posameznih delih besedila
dopolnijo oziroma spremenijo.
K poglavju XVII -- TAKSE S PODROČJA RUDARSTVA in tarifni številki 78 in 79
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Treba je uvesti novo poglavje s tarifnimi številkami, ki se nanašajo na področje rudarstva. Postopki v
zvezi z vlogami za objavo javnih razpisov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in vlogami za pridobitev
rudarskih pravic za izkoriščanje so dolgotrajni in zahtevni. V skladu z Zakonom o rudarstvu (ZRud-1),
Zakonom o ohranjanju narave (ZON), Državno rudarsko strategijo itd. je treba opraviti številne
poizvedbe iz uradnih evidenc, npr. sodišč, DURS, Ministrstva za pravosodje, pridobiti potrdilo lokalne
skupnosti o skladnosti nameravanega posega s prostorskimi akti, pridobiti naravovarstvene smernice
itd.
Pred izdajo odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje ali odločbe o izbiri nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje je treba pripraviti in medresorsko uskladiti koncesijski akt po njegovi
objavi v Uradnem listu RS, pri ogljikovodikih pa tudi v uradnem glasilu EU, izvesti javni razpis, v
primeru več prijaviteljev pa tudi dražbo.
Tarifna številka 79 se uvaja zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu. Zakon o rudarstvu
(ZRud-1-UPB3, Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) namreč več ne določa, da se
za izvedbo tehničnih pregledov smiselno upoštevajo določbe Zakona o graditvi objektov. Na tej
podlagi se je namreč taksa za tehnične preglede obračunavala po tarifnih številkah za gradbene
takse. S tarifno številko 79 se bo vzpostavila ustrezna pravna podlaga za enotno obračunavanje
stroškov tehničnih pregledov. Na tehničnih pregledih sodeluje od 3, pri zelo zahtevnih pa tudi do 10
oseb, delo pa lahko traja več ur (tudi več kot 8 ur).
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

8. člen
Takse se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi
instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni
podračun in z uporabo reference, določene za plačilo upravne takse organa, ki je pristojen za opravo
dejanja, izdajo dokumenta oziroma vodenje postopka.
V primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega se plača
taksa, se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem
predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo dokumenti.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem
organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike
Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
Takse, ki so v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v
eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja za to
valuto na dan nastanka taksne obveznosti.
15. člen
Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri
določbi tega zakona so oproščeni plačila takse.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene šele, če je zanje plačana za ta
namen predpisana taksa.
16. člen
Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki
prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje
taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni
nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino
dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o
pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga dopusten
ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno
odmerjena.
O ugovoru v 15 dneh odloči organ, ki je izdal plačilni nalog, s sklepom.
Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega,
nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni
nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno
odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga
lahko do potrditve izvršljivosti iz 19. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper
nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
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Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne
obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni
plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.
17. člen
Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali
je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga
organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni
opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali
dokument izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki
ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo
kakšnega dejanja taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne
more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.
Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s
sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.
Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.
O povrnitvi takse odloča organ, ki na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na
prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od
dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo
opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo
pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni
zavezanec ne vloži ugovora iz 16. člena tega zakona ali vloge za oprostitev iz 25. člena tega zakona,
pristojni organ potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v izvršitev.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega
zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.
20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje
pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost taksnemu
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zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dneva, ko je nastala obveznost za
plačilo takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1.

država in državni organi,

2.

samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,

2.a javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod
pogojem vzajemnosti,
4.

mladoletniki in obsojenci v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij,

5. taksni zavezanci posamezniki v slabih premoženjskih razmerah, razen taks po tarifni številki 12,
po točkah 1.d), 1.e), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.č) tarifne številke 14, po tarifni številki 21 ter tarifnih številkah
iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona,
6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru
upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/2000, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1 in 126/07) sam pridobi od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi,
ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč,
8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz
tarifne številke 13, 16 in 21 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in uničeni v naravni
nesreči,
9. naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje in zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.
Vlada Republike Slovenije lahko glede na okoliščine posameznega primera zaradi odprave posledic
naravne nesreče s sklepom zniža ali določi oprostitev plačila upravnih taks tudi v primerih, ki niso
zajeti s 7. in 8. točko prejšnjega odstavka.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1.

podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil;

2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč - za dokumente in dejanja v
zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
2.a društva, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa društva v javnem interesu;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
3.a ustanove oziroma fundacije za dokumente in dejanja v zvezi z ustanovitvijo ustanove oziroma
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fundacije po zakonu, ki ureja ustanove;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za dokumente in dejanja v zvezi z
izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;
4.a sindikati – za dokumente in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za
pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v
postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje
veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve v postopkih izvajanja ukrepov države na trgu dela v
skladu z zakonom, ki ureja trg dela, in za dokumente in dejanja v zvezi z nacionalno poklicno
kvalifikacijo;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za dokumente in
dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo
lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa
brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na
nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in
začasnega zatočišča;
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s
predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z opravljanjem te
dejavnosti;
12. pravne osebe, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, za dokumente in dejanja v
zvezi z odobritvijo statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja
turizma, in za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega poglavja, med drugim tudi na
podlagi podatkov, ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega
zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
-

prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,

-

prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter

-

prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb.

Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki
denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse
predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku, v
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katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
Vloga za oprostitev takse se vloži najkasneje do poteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O vlogi odloči organ s sklepom.
Do odločitve o vlogi za oprostitev takse zaradi slabih premoženjskih razmer plačilni nalog ni izvršljiv.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:
1.

predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi zagotavljanja javne koristi;

1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti
samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;
1.b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike;
2.

prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah;

3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot
podlaga za priznanje oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku;
4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih
odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
4.a dokumenti in dejanja v postopku vpisa oziroma vpisa sprememb podatkov in izbrisa iz registra
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov;
5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih
evidencah;
6.

dokumenti in dejanja v volilnih postopkih;

7.

(črtana);

8.

prijave in vpisi v matične knjige;

9.

(črtana);

10. (črtana);
11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemljišč;
12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za
starševsko varstvo;
14.a dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
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14.b dokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne karte;
15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim
veteranom in žrtvam vojnega nasilja;
15.a dokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;
16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države
oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala in druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih
dvojnikov, nadomestnih spričeval in izpisov iz evidence;
22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in naravnih vrednot;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi;
28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni
pogodbi;
29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter odločbe oziroma potrdila,
ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, razen če taksna tarifa tega zakona določa drugače;
30. dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja in njihovo ponovno
uporabo;
31. dokumenti in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice posameznika do seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki;
32. dokumenti in dejanja v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest;
33. dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali z uradnim dejanjem registracije
istospolne partnerske skupnosti;
34. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pridobivanja dovoljenja za opravljanje postopkov VEM
oziroma postopki za pridobitev položaja točke VEM;
35. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev v
zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj.
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Priloga - TAKSNA TARIFA

I. VLOGE
Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge
vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa

4,54

Opombe:
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o
že vloženi zahtevi.
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila ali druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna
evidenca, za vračilo takse, pritožbo in ugovor zoper plačilni nalog.
(3) Taksa se ne plača za elektronske vloge.
(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot
postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.

Tarifna številka 2
Za pritožbo in za druga pravna sredstva, ugovor zoper
odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi, ter ugovor na
oceno opravljenega vozniškega izpita

18,12

II. ODLOČBE IN SKLEPI
Tarifna številka 3
1. Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa

18,12

2. Za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe,
ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana
posebna taksa

18,12

Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat,
kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo oziroma sklep o pritožbi in odločbo o vračilu takse se taksa ne plača.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se
kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.
(4) Za sklepe, s katerimi se zavržejo vloge, se taksa ne plača.

III. POTRDILA
Tarifna številka 4
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Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno

4,54

Opomba:
Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se taksa ne plača.
Tarifna številka 5
Za redni izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda
na zahtevo stranke, se plača od zemljiškoknjižnega lista

4,08

Opomba:
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka sama in ga predloži
organu v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 6
Za dvojnik diplome, dvojnik spričevala, dvojnik druge listine
o uspešno končanem izobraževanju, nadomestno spričevalo
oziroma izpis iz evidence šolske javne listine o
izobraževanju ali strokovnem usposabljanju

1,81

Tarifna številka 7
1. Za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev
usposobljenosti za sektorske poklice
2. Za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v
postopkih priznavanja izobraževanja

15,00
25,00

3. Za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj
4. Za odločbo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev
usposobljenosti za sektorske poklice
5. Za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v
postopkih priznavanja izobraževanja

15,00

6. Za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj
7. Za odločbo o priznavanju poklicnih kvalifikacij s področja
graditve objektov (avtomatično priznavanje)
8. Za odločbo o priznavanju poklicnih kvalifikacij s področja
graditve objektov (po splošnem sistemu)

15,00

15,00
25,00

30,00
50,00

Tarifna številka 8
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo,
vrednost, količina, kakovost ali zdravstvena neoporečnost
blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski
organi

2,72

IV. OVERITVE IN PREVODI
Tarifna številka 9
1. Za overitev načrta se plača od celega ali začetega
kvadratnega metra:
a) za overitev prvega izvoda

4,54
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b) za overitev vsakega nadaljnjega izvoda
c) za overitev kopije

1,35
1,35

2. Za overitev knjige gostov

4,54

3. Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju

4,54

Tarifna številka 10
Za overitev podpisa, prepisa ali kopije

1,35
Tarifna številka 11

Za prevode iz enega jezika v drugega:
a) če besedilo izvirnika ne presega 100 besed

2,72

b) če zajema besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake
začete polovice pole prevoda

5,43

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV
Tarifna številka 12
1. Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/07 UPB2) ali za prenehanje državljanstva Republike Slovenije
(18. in 22. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu Republike
Slovenije prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
2. Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v
državljanstvo (11. člen Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije)

181,22

9,06

Opombe:
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo
družinska razmerja, dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, katere je po
predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan preživljati.
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen
odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske
člane ena sama taksa.
(3) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11. člena Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, če se izda sočasno več članom iste družine.
(4) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije ne plača oseba, ki uživa
status begunca.

Tarifna številka 13
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu

181,22

60

Tarifna številka 14
1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
č) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
d) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk
a), b), c) in č)
e) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi
neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred
vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točke
a), b), c) in č)
f) vloga za izdajo potnega lista
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
č) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let
d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost taks iz točk
a), b), c) in č)
e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice
zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let
pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz
točke a), b), c) in č)
f) vloga za izdajo osebne izkaznice
3. Za odločbe o prošnji tujca:
a) za izdajo potnega lista za tujca
b) za izdajo potnega lista za begunca
c) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz
točke a) in b)
č) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi
neprimernega ravnanja imetnika se plača štirikratna
vrednost takse iz točk a) in b)
d) za izdajo osebne izkaznice za tujca

2,26
2,72
6,80
13,60

0,45

2,26
2,72
4,54
9,06

0,45

27,18
6,80

9,06
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Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se
vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.d) in 1.e) oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže,
da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točke 1.a), 1.b), 1.c) in 1.č)
ali 2.a), 2.b), 2.c) in 2.č) te tarifne številke.
(3) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, se za vlogo in izdajo potne listine taksa iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.č) in 1.f) te tarifne številke
ne plača.
(4) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika
osebne izkaznice, se za vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točke 2.a), 2.b), 2.c), 2.č) in 2.f) te
tarifne številke ne plača.
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti star potni list zaradi spremembe
naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema,
preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe
naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.č) in 1.f) te tarifne številke ne
plača.
(6) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi
spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točke
2.a), 2.b), 2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke ne plača.
(7) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu,
ki ureja potne listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.č) in 1.f) te tarifne
številke
(8) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v
zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača dvakratna vrednost takse iz točke 2.a), 2.b), 2.c), 2.č) in
2.f) te tarifne številke
(9) Če taksni zavezanec za takso iz točk 3.c) in 3.č) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk 3.a) in 3.b) te tarifne številke.
(10) Ob reklamaciji potnega lista zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika, se
taksa iz točk 3.a) in 3.b) te tarifne številke ne plača.

Tarifna številka 15
Pri pristojnem organu za izdajo dovoljenja:
a) za dovoljenje za začasno prebivanje
b) za dovoljenje za stalno prebivanje
c) za dovoljenje za zadrževanje

50,00
90,61
9,06

č) za novo dovoljenje za prebivanje v obliki samostojne
listine se ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi
dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika plača
dvakratna vrednost takse iz točk a) in b) te tarifne številke.
d) za novo dovoljenje za prebivanje v obliki samostojne
listine se ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali
poškodbi dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika
plača štirikratna vrednost takse iz točk a) in b) te tarifne
številke.
Opombe:
(1) Odločbe te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točke č) ali d) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk a) in b) te tarifne številke.
(3) Ob reklamaciji dovoljenja za prebivanje v obliki samostojne listine zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika dovoljenja, se taksa iz točk a) in b) te tarifne številke ne plača.
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Tarifna številka 16
1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev
oziroma podružnice tujega društva v register podružnic tujih
društev

27,18

2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v
register društev

18,12

3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža,
naslova sedeža ali zakonitega zastopnika društva oziroma
podružnice tujega društva

4,54

Opomba:
Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.

Tarifna številka 17
1. Posamezniki plačajo za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja
b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega orožja
c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
č) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva
d) za orožni list za varnostno in drugo orožje
e) za orožni list za lovsko in športno orožje
f) za dovoljenje za posest orožja
g) za dovoljenje za posest podedovanega orožja in
spremembo orožnega lista v dovoljenje za posest
h) za dovoljenje za zbiranje orožja
i) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom
zamenjave
j) za izdajo priglasitvenega lista
k) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine
ter za zamenjavo orožne listine zaradi spremembe stalnega
prebivališča, če vpis spremembe v obstoječo listino ni
mogoč

2. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo orožja
b) za orožni posestni list
c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja
č) za potrditev pooblastila za prenos orožja
d) za dovoljenje za zbiranje orožja
e) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
f) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom
zamenjave
g) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine
ter za zamenjavo orožne listine zaradi statusne spremembe
družbe

36,24
54,37
13,60
9,06
54,37
27,18
27,18
22,66
72,49
9,06
13,60

4,54

108,73
72,49
72,49
36,24
90,61
27,18
9,06
9,06
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3. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem
b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča

181,22
181,22

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje razen v primerih iz točk 1.g) in
1.k) ter 2.g) te tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse
orožje, za katero se menjajo listine.
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne
številke.
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje, plača
polovično takso iz te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali
športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te
tarifne številke.
(5) Taksa iz točk 2.a), 2.b) in 2.f) te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna
društva in njihove panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti,
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se
ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo, ter organizacije rezervnih častnikov.
(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem odstavku 84. člena Zakona o orožju
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se plača taksa iz točke 1.k)
oziroma iz 2.g) te tarifne številke.
(7) Za vlogo in za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja,
priglasitvenega lista, orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje orožja in potrditev
pooblastila za prenos orožja, s katerimi se nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi
spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim
odlokom, če je en vpis spremembe naslova v orožno listino že porabljen, se taksa iz točk 1.d), 1.e),
1.f) in 1.j) ter 2.b), 2.c), 2.č) in 2.d) ne plača. Enako se ravna ob zamenjavi evropske orožne
prepustnice.

Tarifna številka 18
Za izdajo dovoljenja:
a) za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega)
prebivanja v Republiki Sloveniji
b) tujcu, ki gre na lov, ali članu strelskega društva za tranzit
lovskega ali športnega orožja in streliva zanj čez ozemlje
Republike Slovenije

9,06
9,06

Opomba:
Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje iz točk a) in b) te tarifne številke
in plača ena taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.

Tarifna številka 19
Za izdajo dovoljenja za gradnjo ali postavitev objektov in
naprav na območju mejnega prehoda

27,18

Tarifna številka 20
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Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali za
promet z njimi in izdajo soglasja k navodilu za varno
uporabo in uničenje eksplozivov

135,92

Tarifna številka 21
1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali
orožja

45,31

2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi ali
orožja

90,61

3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma prenos ali izdajo
predhodne privolitve za vnos oziroma izdajo dovoljenja za
iznos orožja, streliva ali eksplozivov

45,31

4. Za izdajo dovoljenja za strokovno usposabljanje pri
ravnanju z eksplozivi

54,37

Tarifna številka 22
1. Taksa se plača za:
a) pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični in praktični del
izpita) ali za izdajo vozniškega dovoljenja, dovoljenja za
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
avtošole

13,60

b) zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov

7,25

c) vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega
dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja
predpisov in strokovnega vodjo avtošole

7,25

č) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja plača dvakratna
vrednost takse iz točke 1.a) te tarifne številke,
d) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri vsaki
naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja
plača štirikratna vrednost takse iz točke 1.a) te tarifne
številke.
2. Taksa se plača za:
a) izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali
priklopno vozilo

13,60

b) podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno
vozilo ali priklopno vozilo

7,25

c) vpis spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v
prometnem dovoljenju

7,25
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Opombe:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja se plača taksa iz točke
1.b) te tarifne številke.
(2) Če taksni zavezanec iz točk 1.č) in 1.d) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača
samo takso iz točke 1.a) te tarifne številke.
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se ne plača taksa iz te tarifne številke,
ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(4) Če se prometno dovoljenje iz točke 2.b) podaljša po spletu, se plača polovična taksa.
(5) Za vlogo in za izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja
vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole, s katerim se nadomesti staro prometno
dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega
vodjo avtošol, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali
preimenovanja ulice z občinskim odlokom, se taksa iz točk 1.c) in 2.c) ne plača.
(6) Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po prenehanju statusa voznika začetnika se
taksa ne plača.
(7) Za vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja v nujnih primerih se plača taksa po točki 1.a) te tarifne
številke, povečana za 50 odstotkov.

Tarifna številka 23
1. Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
na zahtevo taksnega zavezanca.

54,37

2. Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega
imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca, se plača
dvakratna vrednost takse iz prejšnje točke.
Opomba:
Če se osebno ime spreminja zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in
osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
Tarifna številka 24
Za odločbe o vlogah za izdajo delovnih dovoljenj:
1. za osebna delovna dovoljenja:
a) za nedoločen čas
b) za določen čas

90,61
90,61

2. za delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za sklenitev
delovnega razmerja ali za sklenitev pogodbe o delu

90,61

Opombi:
(1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v kmetijstvu, se taksa ne plača.
(2) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

Tarifna številka 25
Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:
1. Za vlogo

9,06
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2. Za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za izvedbo
pogodbe o delu:
a) do vključno 5 delavcev
b) do vključno 15 delavcev
c) do vključno 50 delavcev
č) več kot 50 delavcev

90,61
181,22
362,44
543,66

3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih dovoljenj po
isti pogodbi o delu oziroma podaljšanje izvajanja pogodbe

45,31

Tarifna številka 26
V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje dela in
zaposlitve ter v postopku vpisa v register za zagotavljanje
dela:
a) vloga za podelitev koncesije za posredovanje dela in
zaposlitve
b) vloga za vpis v register agencij za zagotavljanje dela
c) odločba o podelitvi koncesije za posredovanje dela in
zaposlitve
č) odločba o vpisu v register agencij za zagotavljanje dela

90,61
90,61
90,61
90,61

Opomba:
Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske organizacije, ustanovljene v skladu z
Zakonom o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Tarifna številka 27
1. Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik oziroma
gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
dejavnosti

27,18

2. Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki
niso samostojni podjetniki posamezniki, in z njimi pridobijo
pravico opravljati dejavnost

13,60

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
Tarifna številka 28
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovil in plavajočih
naprav na morju:
a) za vpis v vpisnik morskih ladij
b) za izdajo začasnega vpisnega lista za ladjo
c) za vpis v vpisnik plavajočih naprav na morju
č) za vpis v vpisnik morskih čolnov
d) za izdajo začasnega dovoljenja za plovbo čolna
e) za izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu hipoteke na morski
ladji

54,37
36,24
10,88
5,43
18,12
18,12
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2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega lista
za plavajoči objekt na morju

18,12

a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko ladjo in
za podaljšanje veljavnosti ter za spremembo podatkov
vpisnega lista za plavajoči objekt na morju

7,25

3. Za vpis spremembe za morsko ladjo in plavajoči objekt na
morju v vpisnik ali izbris morske ladje in plavajočega objekta
na morju iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij
in plavajočih objektov na morju

9,06

4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln

9,06

a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov
vpisnega lista za morski čoln

2,72

5. Odločba o določitvi imena morskih ladij

11,78

6. Za vpis spremembe za morski čoln v vpisnik morskih
čolnov ali izbris morskega čolna iz vpisnika morskih čolnov

4,54

7. Prijava pomorske nezgode

7,25

8. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna, preizkusu znanja
za upravljanje čolna in izpitu za upravljanje z radijsko
postajo - izpitu VHF GMDSS (teoretični in praktični del
izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja
čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje čolna ali za izdajo potrdila o usposobljenosti za
upravljanje z radijsko postajo
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 8. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 8. točke

13,60
7,25
7,25

c) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna
vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri vsaki naslednji
pogrešitvi (izguba, odtujitev) potrdila plača štirikratna
vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
Opombe:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 8.c) in 8.č) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo plača
samo takso iz 8. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez
opravljanja izpita se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti tujih dokazil o usposobljenosti za
upravljanje čolna iz 8. točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.

Tarifna številka 29
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in
plavajočega objekta na celinskih vodah:
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a) za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
b) za vpis v vpisnik plavajočih objektov na celinskih vodah,
ki se vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo
c) za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na celinskih
vodah
č) za vpis v vpisnik čolnov na celinskih vodah
2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in
vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih vodah iz točke
1.b)
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo notranje
plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter za spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih
vodah iz točke 1.b)
3. Za vpis spremembe za ladjo notranje plovbe in plavajoči
objekt iz točke 1.b) v vpisnik ali izbris ladje notranje plovbe
in plavajočega objekta iz točke 1.b) iz vpisnika ter za
izvleček iz vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih
objektov iz točke 1.b)
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih
vodah iz točke 1.c)
a) za podaljšanje veljavnosti vpisnega lista za plavajoči
objekt na celinskih vodah iz točke 1.c) in vsako spremembo
podatkov
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe

54,37
10,88
5,43
5,43

18,12

7,25

9,06

9,06
2,72
11,78

6. Za vpis spremembe za plavajoči objekt iz točke 1.c) v
vpisnik ali izbris plavajočega objekta iz točke 1.c) iz vpisnika
ter za izpis iz vpisnika plavajočih objektov iz točke 1.c)

4,54

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na celinskih vodah

9,06

a) podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov
vpisnega lista za čoln na celinskih vodah

2,72

8. Za vpis spremembe za čoln na celinskih vodah v vpisnik
ali izbris čolna na celinskih vodah iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika čolnov na celinskih vodah

4,54

9. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna in preizkusu
znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah (teoretični in
praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za
voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje čolna
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 9. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 9. točke

13,60
7,25
7,25

c) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna
vrednost takse, določene v 9. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri vsaki naslednji
pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja plača
štirikratna vrednost takse, določene v točki 9. te tarifne
številke.
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Opombi:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 9.c) in 9.č) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo se
plača samo taksa iz 9. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez
opravljanja izpita se plača taksa iz 9. točke te tarifne številke.

Tarifna številka 30
Za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z
ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih:
a) za izjavo o ustreznosti izvedenih del
b) za mnenje o ustrezni ureditvi cestnega priključka in
parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj naselja
c) za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
č) za popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
d) za delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
e) za popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
f) za izredni prevoz po javni cesti
g) za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne
ceste
h) za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne
ceste
i) za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni
cesti
j) za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih
cest zunaj naselja, če za to ni predpisana prometna
signalizacija in so obvestila pomembna za udeležence v
prometu
k) za obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju
l) za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu javne ceste
m) za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi
lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa na
njej

1,81
1,81
1,81
1,81
18,12
18,12
18,12
1,81
36,24
18,12

36,24
36,24
36,24
36,24

n) za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino
podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
o) za ureditev cestnega priključka na javno cesto

36,24
18,12

p) za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na
javni cesti

36,24

r) za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav
na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu

36,24

s) za graditev žičniških naprav nad javno cesto in v njenem
varovalnem pasu
š) za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob
javni cesti
t) za spremembo objektov in naprav za opravljanje
spremljajočih dejavnosti ali za spremembo teh dejavnosti ob
javni cesti
u) za pridobitev pravice graditi na javni cesti
v) za pridobitev pravice služnosti na javni cesti
z) za postavitev začasne stojnice na počivališčih ob javnih
cestah za prodajo kmetijskih pridelkov

36,24
36,24
18,12
36,24
36,24
18,12
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Tarifna številka 31
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v
mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
a) izvirnik dovoljenja za bilateralne linije
b) izvirnik dovoljenja za tranzitne linije
c) izdajo vsakega naslednjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1.b)
č) izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
bilateralne linije

90,61
181,22
1,81
9,06

2. za potrditev voznega reda

7,25

3. za potrditev cenika

7,25

4. za potrditev itinerarja

7,25

5. za dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji

45,31

6. za dovoljenje za trajno ustavitev na liniji

45,31

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse.
Tarifna številka 32
Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v
cestnem prometu:
a) za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega
avtobusa
b) za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje
c) za dovoljenje za ostale občasne prevoze

9,06
45,31
9,06

č) za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje
občasnih prevozov

4,54

d) za odločbo, s katero se zavrne zahtevek za izdajo
dovoljenja iz točk a) do č) te tarifne številke

9,06

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz točke a), b) ali
c) te tarifne številke.
Tarifna številka 33
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov
v cestnem prometu za izdajo dovoljenja za opravljanje
posebnih linijskih prevozov

45,31

Tarifna številka 34
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Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
se plača taksa:
a) za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz
b) za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz
c) za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov

45,31
90,61
27,18

Tarifna številka 35
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna
taksa:
a) za izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti sestavnega
dela proge
b) za licenco prevoznika v železniškem prometu
c) za varnostno spričevalo prevozniku v železniškem
prometu
č) za izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem
pasu
d) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška nova ali
rekonstruirana vozila oziroma njihove sestavne dele za
železniška vozila
e) za slovensko tehnično soglasje o ustreznosti
železniškega vozila
f) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih železniških
vozil oziroma njihovih sestavnih delov, ki morajo biti po
veljavnih predpisih pregledani, da se dovoli njihova uporaba,
od delovne ure

45,31
1812,20
1812,20
36,24

45,31
45,31

7,97

2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda
upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti
b) za soglasje za izredne prevoze

36,24
36,24

c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena dela
na železniškem območju

36,24

Tarifna številka 36
1. Za posamezno radijsko dovoljenje:
a) za bazno radijsko postajo
b) za fiksno, mobilno satelitsko, ladijsko in letalsko radijsko
postajo
c) za mobilno in ročno radijsko postajo
č) za radioamatersko radijsko postajo in radijsko postajo, ki
jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz (CB-postaje)

27,18
18,12
9,06
9,06

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a) do 0,5 kW
b) več kot 0,5 do 5 kW
c) več kot 5 do 10 kW
č) več kot 10 do 50 kW
d) več kot 50 kW

9,06
11,78
12,69
19,03
35,34

3. Za dovoljenje za vključevanje v javno telekomunikacijsko
omrežje

22,66
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4. Za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih
projektov s predpisi o telekomunikacijah za javno
telekomunikacijsko opremo

13,60

5. Za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj za
vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje

9,06

Opomba:
Za začasno dovoljenje in podaljšanje roka za začetek uporabe se plača polovica takse iz ustrezne
točke te tarifne številke.
VII. GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 37
Za lokacijsko informacijo:
za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

22,66

Tarifna številka 37a
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča

22,66

Tarifna številka 38
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav
za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter
drugačne vodne zajeme:
a) z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi
b) z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi
c) z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi

6,80
33,98
169,90

Opomba:
Taksa se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki
40 te taksne tarife.
Tarifna številka 39
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje

27,18

Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne
številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne plačajo te takse.
Tarifna številka 40
Za dovoljenje za gradnjo:
a) če znaša vrednost objekta do 13.000 eurov
b) če znaša vrednost objekta 13.000 eurov

54,37
135,92
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in za vrednost nad 13.000 eurov do 42.000 eurov
c) če znaša vrednost objekta 42.000 eurov
in za vrednost nad 42 000 eurov do 420 000 eurov
č) če znaša vrednost objekta 420 000 eurov
in za vrednost nad 420 000 eurov
d) nezahtevnega objekta

0,01%
271,83
0,01%
724,88
0,01%
18,12

Opombe:
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več
kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske
oblike.

Tarifna številka 41
Za ogled lokacije, na kateri se namerava postaviti objekt ali
naprava

36,24

Tarifna številka 42
1. za uporabno dovoljenje:
a) za enostanovanjsko stavbo
b) za druge stavbe, vključno z rekonstrukcijo

9,06
27,18

2. za druge objekte se plača 0,05 odstotka obračunske
vrednosti objekta.
Opombe:
(1) Taksa po 2. točki te tarifne številke ne sme presegati 271,83 eura.
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi z
dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 43 te
taksne tarife.
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več
kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske
oblike.

Tarifna številka 43
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih,
plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po
veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova
uporaba, od delovne ure

7,97

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki
sodeluje pri tehničnem pregledu.
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VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST
Tarifna številka 44
Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi v skladu z
zakonom, ki ureja trošarine in zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost:
a) za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega skladišča
b) za izdajo dovoljenja za davčna skladišča
c) za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika
č) za izdajo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika
d) za izdajo dovoljenja za davčnega zastopnika
e) za dovoljenje za pooblaščenega uvoznika

906,10
906,10
543,66
453,05
453,05
453,05

Opombi:
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti, ter za
odločbo, s katero se na zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v
višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni točki te tarifne številke.
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni
zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno
dovoljenje izdano.

IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN
PREDMETOV SPLOŠNE RABE, S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN
VETERINARSTVA, S PODROČJA VZORČENJA UVOŽENIH POŠILJK VINA IN DRUGIH
PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER S PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI

Tarifna številka 45
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga

2,99

2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki
se opravi zunaj rednega delovnega časa zdravstvenega
inšpektorja ali ponoči

6,07

Opomba:
Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne rabe za zdravstveni pregled,
zdravstveni inšpektor pa pride na njegov poziv na kraj pregleda ob določenem času, mora uvoznik
za izgubo časa zdravstvenega inšpektorja plačati takso v vrednosti 1,81 eura za vsako začeto uro
čakanja.

Tarifna številka 46
Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v
zunanjetrgovinskem prometu:
a) za pošiljke do 5000 litrov
b) za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov

5,43
0,55
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Opombe:
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku se povračilo stroškov iz točk a)
in b) poveča za 100 odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na
kraj pregleda ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 4,54 eura.
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej na analizo, se povračilo stroškov
iz točk a) in b) poveča za 50 odstotkov.

Tarifna številka 47
Za postopke v zvezi s kemikalijami:
1. izdaja dovoljenj za opravljanje dejavnosti:
a) proizvodnje nevarnih kemikalij
a) prometa z nevarnimi kemikalijami
c) skladiščenja nevarnih kemikalij
č) uporabe nevarnih kemikalij
2. izdaja dovoljenj za predhodne sestavine za prepovedane
droge
a) licenca (vključno s posebno licenco)
b) sprememba licence (vključno s posebno licenco)
c) registracija (vključno s posebno registracijo)
č) sprememba registracije (vključno s posebno registracijo)
d) uvozno dovoljenje
e) izvozno dovoljenje (skupina 1 ne glede na količino,
skupini 2 in 3 nad 10 kg)
f) izvozno dovoljenje (skupini 2 in 3 do vključno 10 kg)
g) izvozno dovoljenje (poenostavljen postopek)
3. izdaja dovoljenj za strateško blago posebnega pomena za
varnost in zdravje
a) priglasitev strateške dejavnosti
b) sprememba priglasitve strateške dejavnosti
c) dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti
č) sprememba dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
d) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg)
e) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10
kg)
4. izvedba postopka soglasja po predhodnem obveščanju
a) izvoz v količinah nad 10 kg
b) izvoz v količinah do vključno 10 kg

473,00
236,00
150,00
50,00

150,00
50,00
50,00
25,00
25,00
35,00
15,00
35,00

50,00
25,00
50,00
25,00
35,00
15,00

35,00
15,00

Opomba:
Taksa iz 1. točke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec
zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje
izdano.
X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE
Tarifna številka 48
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V postopku za presojo koncentracije za priglasitev
koncentracije Uradu Republike Slovenije za varstvo
konkurence

2000,00

XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Tarifna številka 49
Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za
opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:
a) za potrdilo o prednostni pravici
b) za potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine
c) za opravljanje strokovnega izpita
č) za popravni izpit
d) za vpis v register zastopnikov

15,40
9,06
163,10
54,37
1208,11

XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN
Tarifna številka 50
Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:
a) za osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje kategorije
M1, N1, T in C
b) za avtobuse, tovornjake in vlačilce kategorije M2, M3, N2
in N3
c) za priklopnike nad 3500 kg kategorije O3, O4, R3, R4 in
S2
č) za priklopnike do 3500 kg kategorije O1, O2, R1, R2 in S1
d) za motocikle in mopede kategorije L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e in L7e

724,88
1087,32
579,91
362,44
483,22

Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v
višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.

Tarifna številka 51
V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot vozila:
a) za izdajo odločbe o homologaciji
b) za izdajo odločbe o razširitvi homologacije

483,22
241,66

Tarifna številka 52
V postopku preizkusa in odobritve tipa merila:
a) za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila

724,88
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b) za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa merila

362,44

Tarifna številka 53
V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz
plemenitih kovin, za odločbo o znaku proizvajalca

48,30

XIII. TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU
Tarifna številka 54
V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje
strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu se plača:
a) prijavna taksa

90,61

b) za ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev,
za vsakega ocenjevalca in vsak dan ocenjevanja
c) za odločbo o danem dovoljenju

90,61
271,83

XIV. KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 55
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni
predpisana posebna taksa

13,00

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna
nova samostojna odločba

6,00

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače
prejete v predstavništvu.
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na upravni organ, se plača
taksa po tarifni številki 1 te taksne tarife.

Tarifna številka 56

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom
Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov
Republike Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje
odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam:
a) za vročanje v evropskih državah
b) za vročanje v neevropskih državah

6,00
13,00

Opombe:
(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini za vročitev po
letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

Tarifna številka 57
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Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
č) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
d) za izdajo potnega lista za vrnitev
e) za izdajo evropskega potnega lista za vrnitev
f) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini, ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz
točke a), b), c) in č)
g) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi
neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred
vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točke
a), b), c) in č)
h) vloga za izdajo potnega lista

41,00
51,00
70,00
109,00
13,00
13,00

6,00

Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge
okoliščine oprostiti plačila takse.
(2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev plačila takse
zaradi upoštevanja premoženjskega stanja taksnega zavezanca.
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f) in g) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, se za vlogo in za izdajo potne listine taksa iz točk a), b), c) č) in h) te tarifne številke ne
plača.
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti star potni list zaradi spremembe
naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema,
preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe
naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a), b), c),č) in h) te tarifne številke ne plača.
(6) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu,
ki ureja potne listine, se plača taksa iz točk a), b), c). č) in h) te tarifne številke, povišana za 50
odstotkov.

Tarifna številka 58
Za osebne izkaznice, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta

31,00

b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let

38,00

c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let

54,00

č) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let
d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi,
tatvini, ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega
ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz
točke a), b), c) in č)
e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji
pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice
zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let

70,00

6,00
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pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz
točke a), b), c) in č)
f) vloga za izdajo osebne izkaznice

(1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d) in e) te tarifne številke dokaže, da je z osebno izkaznico
ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te tarifne številke.
(2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika
osebne izkaznice, se za vlogo in za izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a), b), c), č) in f) te tarifne
številke ne plača.
(3) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi
spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke se taksa iz točk
a), b), c), č) in f) te tarifne številke ne plača.
(4) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v
zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in f) te tarifne številke,
povišana za 50 odstotkov.

Tarifna številka 59
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam, za
izdajo potnega lista za tujce

64,00

Opomba:
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.

Tarifna številka 60
1. Za overitev podpisa na prošnji in upravna dejanja v zvezi
z izdajo odločbe za odpust iz državljanstva Republike
Slovenije ali sprejem v državljanstvo Republike Slovenije

354,00

2. Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z
izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva Republike
Slovenije

181,00

Opombi:
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo
družinska razmerja, dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, katere je po
predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan preživljati.
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen
odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske
člane ena sama taksa.
(3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača
po tarifni številki 75.
Tarifna številka 61
1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odločbe o
spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo taksnega
zavezanca

51,00
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2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo
o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega
zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz 1. točke
Opomba:
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in
osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
Tarifna številka 62
1. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje
2. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)

102,00
77,00

Tarifna številka 63
Pritožba na zavrnitev vizuma

153,00
Tarifna številka 64

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih
ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače
predpisano

14,00

Tarifna številka 65
Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih
formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije
osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo

35,00

Tarifna številka 66
Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z
overitvijo:
a) za prvo stran
b) za vsako naslednjo stran

14,00
6,00

Opomba:
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za
vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te tarifne številke.

Tarifna številka 67
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana
oseba:
a) za prvo stran
b) za vsako naslednjo stran

14,00
6,00

Tarifna številka 68
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1. Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali
obratno

14,00

2. Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik
ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije

35,00

Tarifna številka 69
Za sestavitev oporoke:
a) v pisarni predstavništva
b) zunaj pisarne predstavništva
c) za sestavitev akta o preklicu oporoke
č) za sestavitev dopolnitve oporoke

69,00
111,00
35,00
55,00
Tarifna številka 70

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije

55,00

Tarifna številka 71
Za sestavitev pooblastila

14,00
Tarifna številka 72

Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo
zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna
taksa

38,00

Tarifna številka 73
Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga

24,00

Tarifna številka 74
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev računa ali
kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali
upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla
ali imena

45,00

Tarifna številka 75
Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev
zasebnega podpisa na listini

19,00

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.
Tarifna številka 76
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Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini

14,00

Tarifna številka 77
Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri diplomatskem
ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini

110,00

Tarifna številka 78
Za opravila v zapuščinskih zadevah:
1. Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za prvo stran zapisnika
b) za vsako naslednjo stran zapisnika

35,00
5,00

2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
(zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri njihovih
uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi drugače predpisano,
za vsako uro uradnega dela

97,00

3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti
predmetov za vsako cenitev ali vsak dejanski izvid ali izvid z
izvedencem
a) poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih
predmetov

111,00
1%

4. Za upravljanje zapuščine, glede katere je bila opravljena
zapuščinska obravnava, ali za upravljanje drugega
premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od čistega dohodka
(mesečno ali letno)

6%

Opomba:
Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3.
točke te tarifne številke.
Tarifna številka 79
Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in
drugih vrednih predmetov se plača taksa od vročenega
zneska ali od vrednosti vročenega predmeta

3%

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu
Republike Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali druge vrednosti za
poškodovance ali njihove družinske člane.

Tarifna številka 80
Za hrambo depozitov:
1. za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo

14,00

2. za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev,
hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
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a) za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti
b) za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od vrednosti
3. za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov
ali pravnih oseb

5%
4%

45,00

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in
stroškov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, za
denar položen - prejet kot odškodnina za državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov, ter ob
bolezni, odvzemu prostosti idr.

Tarifna številka 81
1. Za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali
izkrcanju članov posadke

6,00

2. Za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega državljana
kot člana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice

6,00

3. Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in
listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine

5,00

4. Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika:
a) za prvo stran
b) za vsako nadaljnjo začeto stran

6,00
5,00

XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
Tarifna številka 82
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt
prostovoljnega dodatnega zavarovanja

906,10

XVI. TAKSE S PODROČJA VARSTVA OKOLJA
Tarifna številka 83
Za okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega:
a) za vlogo
b) za okoljevarstveno dovoljenje
c) za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
č) za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja

50,00
500,00
200,00
100,00

XVII. RAZNO
Tarifna številka 84
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Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev,
ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača taksa
na leto od vsakih začetih 10 eurov vrednosti

1,35

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit
dvigne; začeto leto se šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depozitarja k drugemu, se plača za
prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa
oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.
V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM
POSTOPKU
/
VI. PRILOGE
/
– osnutki podzakonskih predpisov, katerih izdajo določa predlog zakona,
– analize, študije,
– vprašalniki,
– ankete,
– pobude in predlogi, ki so neposredno vplivali na odločitev za predlog zakona in
– drugo.
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