
 

Številka: 7391/2016 

Datum: 19. 5. 2016 

    

Obvestilo o novostih na področju upravnih taks - Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I) 

Obveščamo Vas, da bo dne 21.5.2016 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

upravnih taksah (ZUT-I), objavljen v Uradnem listu RS št. 32 z dne 6.5.2016. 

Povezava na novi zakon (Uradni list RS št. 32/16): 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201088&stevilka=4709. 

 

V prehodnih določbah ZUT-I je določeno, da se postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve 

tega zakona še niso pravnomočno končani, končajo po starem predpisu, torej Zakonu o upravnih taksah 

(Uradni list RS, št. 106/10- uradno prečiščeno besedilo). 

Od 1.1.2012 

do 20.5.2016 

Od 21.5.2016 

dalje 

VLOGE Tarifna št. 1 

 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge 
4,54 4,50 

VLOGE Tarifna št. 2 

 

Za pritožbo, ugovor zoper odločbo ali sklep izdan v upravni zadevi 
18,12 18,10 

ODLOČBE, SKLEPI Tarifna št. 3 

 

Za odločbe, sklepe 
18,12 18,10 

POTRDILA Tarifna št. 4 

 

Za potrdila izdana iz uradnih evidenc 

 

Za potrdila izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka 

/ 

 

 

4,54 

3,00 

 

 

4,50 

OVERITVE Tarifna št. 10 

 

Za overitev podpisa, prepisa ali kopije 
1,35 3,00 

 

Stranke plačajo upravno takso za tiste dokumente in dejanja v upravnih postopkih, za katere ni 

zahtevano plačilo pristojbine skladno s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS 

št. 65/11) in Pravilnikom o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS št. 37/10), 

in za pritožbe zoper odločbe in sklepe JAZMP, v naslednji višini: 

Upravne takse so prihodek proračuna Republike Slovenije in se nakažejo v proračun, kot sledi: 

 Plačniki v Republiki Sloveniji: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201088&stevilka=4709


 

Navedba upravičenca plačila: Upravna taksa (t.št. 1-10) – državne Ljubljana 

na račun št.: 01100-1000315637, sklic: 11 27650-7111002 (obvezno!) 

 

 Plačniki izven Republike Slovenije: 

 

Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1505 Ljubljana 

Account number.: 01100-1000315637 

Ref.No.: 11 27650-7111002 (obvezno!) 

IBAN: SI56011001000315637 

Swift code: BSLJSI2X 

 

Dokazilo o plačilu upravne takse priložite k posredovani dokumentaciji. 

Pomembno: 

Prosimo vas, da na omenjeni račun plačujete le UPRAVNE TAKSE in ne pristojbin na področju zdravil 

oziroma medicinskih pripomočkov. 

 
 


