
Trenutno veljavne cene osebnih dokumentov in stroški, ki jih boste imeli v primeru zamenjave/ ureditve vaših dokumentov so: 
 

 

Identifikacijski dokumenti 
Cena plačilo obrazca s 

personalizacijo in upravno 
takso 

Cena ob spremembi naslova, ki je posledica 
ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe 

uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim 
odlokom ali preštevilčenja hišne številke 

Osebna izkaznica   

- osebna izkaznica odrasli veljavnost 10 let                  
- osebna izkaznica od 3. do 18. leta veljavnost 5 let 
- osebna izkaznica do 3. leta veljavnost 3 leta 

18,77 EUR 
14,25 EUR 
12,43 EUR 

9,26 EUR 
9,26 EUR 
9,26 EUR 

 

Potni list   

- vpis novega naslova v nebiometrični in biometrični potni list (možno 1x)  2,50 EUR 
2,50 EUR 

42,05 EUR 
44,55 EUR 
35,25 EUR 
37,75 EUR 
31,17 EUR 
33,67 EUR 

2,50 EUR 
2,50 EUR 

28,00 EUR 
30,50 EUR 
28,00 EUR 
30,50 EUR 
28,00 EUR 
30,50 EUR 

- vpis novega naslova v biometrični potni list izdanem po 29. 6. 2009 (možno 2 x) 
- potni list za polnoletne veljavnost 10 let 32 listov 
 48 listov 
- potni list od 3. do 18. leta veljavnost 5 let     32 listov 
 48 listov 
- potni list do 3. leta veljavnost 3 leta                                   32 listov 
 48 listov 

 

Prometno dovoljenje 13,09 EUR 5,84 EUR 
 

Vozniško dovoljenje   

- vozniško dovoljenje - staro Rok za zamenjavo starih 
vozniških dovoljenj za novo 

kartico je 30. 4. 2018. 
se ne menja 

- vozniško dovoljenje - novo v obliki  kartice 15,06 EUR 7,81 EUR 
 

Orožni list   

- vpis novega naslova v orožni list 9,08 EUR 9,08 EUR 
- nov orožni list 22,38 EUR 17,84 EUR 

 

 
Vir: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o določitvi cen orožnih listin in Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13), 
Odredba o določitvi cene osebne izkaznice (Uradni list RS, št. 16/02, 35/11-ZOIzk-1), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v 
postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 71/13) 


