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POVZETEK
Osebna izkaznica je javna listina in osebni dokument vsakega državljana Republike
Slovenije, s katero izkazuje svojo identiteto pri opravljanju uradnih opravkov in dokazuje
državljanstvo. Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije. V
zadnjih letih je osebna izkaznica pridobila na svoji potovalni funkciji, saj z njo državljani
lahko potujejo v določene države. Polnoletni državljani s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki nimajo druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, morajo imeti
osebno izkaznico. Na upravnih enotah lahko državljani Republike Slovenije podajo vlogo
za novo osebno izkaznico in se dogovorijo za različne načine njene vročitve.
Diplomsko delo obravnava postopek pridobitve nove osebne izkaznice na upravni enoti in
različne možnosti vročitve nove osebne izkaznice. Z raziskavo med zaposlenimi, ki je bila
izvedena na Upravni enoti Ljubljana je bilo ugotovljeno,da bi se lahko izboljšal postopek
vročanja nove osebne izkaznice za stranke, ki so se dogovorite za prevzem nove osebne
izkaznice na upravni enoti. Trenutno je potrebno za vročitev nove osebne izkaznice čakati
v vrsti med ostalimi strankami, ki urejajo druge upravne postopke. Novi predlogi so
povezani z novim prostorom za vročanje, dodatnimi zaposlenimi in posodobitvijo Registra
osebnih izkaznic ter tehnične opreme. Pridobljeni rezultati bodo koristili vodilnim na
Upravni enoti Ljubljana pri organizaciji dela, delovnih procesov in razporeditvi zaposlenih
po različnih področjih dela, uporabni pa so tudi za ostale upravne enote po Sloveniji.
Ključne besede: osebna izkaznica, organizacija, vročanje, stranka, upravna enota.
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SUMMARY

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE ISSUING IDENTITY CARD
Identification card is a public and personal document of every citizen of the Republic
Slovenia, with which a person prooves their identity when running official errands and
prooves the citizenship. Every citizen of the Republic Slovenia has a right to the
identificaion card. In recent years identification card gained on it's function when a person
is travelling, because with it a citizen can travel to certain countries. An adult citizen with
permanent residence in Republic Slovenia, who does not own another valid public
document which contain a person's photo, have to own an identification card. In
administration units a citizen of Republic Slovenia can submit an application for new
identification card and can agree on different ways of it's issuing.
My barchelor thesis deals with a process of acquiering a new identification card in the
administration unit and different ways of it's issuing. With a research between several
employees, which was done at the Administration unit in Ljubljana, it was discovered that
a process of issuing an identification card for customers who had agreed to pick up the
card on administrative unit, could be improved. At present it is necessary to wait in a
queue with costumers who wait for other administrative services. New prepositions deal
with new space for issuing an identification card, new employees, new technical
equipment and updating of Register of identification cards. Results of this thesis will
benefit the employees on leading positions in Administration unit in Ljubljana with
organisation of work, work processes and distribution of employees at different fields of
work, but the results will also proove beneficient for other administration units in
Slovenia.
Key words: identity card, organization, service, customer, administrative unit.
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1

UVOD

Osebna izkaznica je javna listina, ki jo državljani Republike Slovenije uporabljajo za
izkazovanje istovetnosti, državljanstva in tudi za prehajanje meja znotraj Evropske unije in
nekaterih dodatnih držav s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum. Zakon o
osebni izkaznici (ZOIzk-1) pravno formalno ureja izdajo osebne izkaznice, od sprejema
vloge, vročanja, do naznanitve pogrešitve in podobno. Fizični sprejem vloge za novo
osebno izkaznico, naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje in vse ostale spremembe v zvezi
z osebno izkaznico pa se urejajo na kateri koli upravni enoti v Registru osebnih izkaznic.
Osebna izkaznica je zaradi svoje velikosti zelo praktična, saj je lahko shranjena v vsaki
denarnici in cenejša od potnega lista, zato državljani Republike Slovenije pogosteje
zaprosijo zanjo. Odkar je v zadnjih letih pridobila na potovalni funkciji se število izdanih
osebnih izkaznic povečuje, medtem ko se število izdanih potnih listin zmanjšuje. Statistika
kaže, da bo v naslednjih dveh letih poteklo največ osebnih izkaznic. Večina od njih poteče
v poletnih mesecih ali pred prazniki, ko ljudje pogosteje prehajajo meje kot običajno in
potrebujejo še veljavno osebno izkaznico za identifikacijo na meji, kljub temu, da so
podali vlogo za novo osebno izkaznico. Ena od možnosti vročanja je vročitev nove osebne
izkaznice na upravni enoti, kjer je bila sprejeta vloga za novo osebno izkaznico, saj ima
lahko državljan v uporabi na enkrat samo eno osebno izkaznico.
Namen diplomskega dela je podrobno predstaviti postopek pridobitve osebne izkaznice,
vse od sprejema vloge do vročitve le-te imetniku. V diplomskem delu je izpostavljen
problem vročanja nove osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana, saj stranke niso
zadovoljne s trenutnim sistemom vročanja. Problem je še večji v poletnih mesecih, ker
poteče večje število dokumentov in ljudje več potujejo čez mejo kot v ostalih mesecih.
Zaradi tega so na Upravni enoti Ljubljana dolge čakalne vrste, ki vključujejo tudi tiste
stranke, ki so prišle samo dvignit novo osebno izkaznico. Pridobljeni podatki bodo koristili
vodilnim pri organizaciji dela, delovnih procesov, prostorov, zaposlenih in zmanjševanju
stroškov na Upravni enoti Ljubljana.
Glavni cilj diplomskega dela je na podlagi primerjave trenutnega postopka vročanja
osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana in rezultatov raziskave s pomočjo vprašalnika
med zaposlenimi, oblikovati predloge oziroma ukrepe za izboljšavo vročanja osebne
izkaznice kot tudi drugih dokumentov v Sektorju za upravne notranje zadeve, Upravne
enote Ljubljana. S tem bi se zmanjšale čakalne vrste in razbremenili zaposleni, ki bi lahko
več časa namenili za druge upravne postopke, ki jih opravljajo. Cilj diplomskega dela je
tudi na podlagi raziskave odgovoriti na naslednja zastavljena vprašanja:
- Ali se zaposleni strinjajo, da vročanje nove osebne izkaznice in drugih dokumentov
na Upravni enoti Ljubljana podaljšuje čakalne vrste in da stranke to možnost
izkoriščajo?
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-

Ali se zaposleni strinjajo, da bi bilo vročanje osebnih izkaznic in drugih
dokumentov na posebnem okencu, po možnosti v čakalnici C?
Kako zahteven in učinkovit je Register osebnih izkaznic in kakšni bi bili predlogi za
izboljšavo vročanja osebnih izkaznic?

Hipoteza: Na Upravni enoti Ljubljana je trenutni način vročanja nove osebne izkaznice
dovolj učinkovit.
Skozi celotno diplomsko delo so uporabljene različne metode raziskovanja. Uporabljena je
metoda deskripcije, kjer so pojasnjeni opisani pojmi, dejstva in procesi. Pri tem so
uporabljeni različni viri in literatura. Uporabljena je metoda anketiranja zaposlenih na
Upravni enoti Ljubljana, ki sprejemajo vloge za izdajo osebne izkaznice, metoda
analiziranja pridobljenih podatkov v anketi in statistična metoda, kjer so rezultati prikazani
v obliki grafičnih ponazoritev. Uporabljena so tudi lastna opazovanja in opazovanja
zaposlenih v Sektorju za upravne notranje zadeve, saj vsakodnevno sprejemamo vloge za
izdajo osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana.
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Po uvodnem poglavju so v drugem poglavju
opisane osnovne opredelitve osebne izkaznice v Sloveniji in tujini. Opisan je zgodovinski
razvoj osebne izkaznice od 2. svetovne vojne pa vse do danes. Zakon o osebni izkaznici,
ki ureja izdajo osebnih izkaznic se je spreminjal in prilagajal potrebam ljudi, posledično pa
se je spreminjala tudi osebna izkaznica. Vsebinsko se je spreminjala veljavnost in
uporabnost osebne izkaznice ter krajevna pristojnost izdajanja osebnih izkaznic, vizualno
pa materialna oblika osebne izkaznice. Opisana je povezava Registra osebnih izkaznic z
Matičnim registrom in Registrom stalnega prebivalstva.
V tretjem poglavju je podrobno opisan postopek pridobitve nove osebne izkaznice od
sprejema vloge na upravni enoti, zajema podatkov o imetniku, vlogi, zakonitem
zastopniku in vročitelju do zajema slike in podpisa. Opisane so različne oblike (pošta,
Upravna enota ali Upravna enota Celje) in hitrosti (nujno-priritetno, ali ne nujno) vročanja
osebne izkaznice. Opisana je tudi pogrešitev, izguba ali kraja osebne izkaznice,
reklamacija osebne izkaznice ter veljavnosti in cene osebne izkaznice. V četrtem poglavju
je opisan postopek vročanja osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana. Predstavljena je
Upravna enota Ljubljana, kot največja upravna enota v Sloveniji, organizacija izvajanja
upravnih nalog v Referatu za evidenco prebivalstva, Oddelka za javni red in postopek
pridobitve nove osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana.
V petem poglavju je opisana raziskava o vročanju osebne izkaznice na Upravni enoti
Ljubljana, ki je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je sestavni del
raziskovalnega dela. Peto poglavje vsebuje tudi analizo in razlago pridobljenih rezultatov s
pomočjo anketnega vprašalnika ter ugotovitve in predloge. Šesto, zaključno poglavje,
povzema celotno diplomsko delo skupaj z ugotovitvami in odgovori na vprašanja, ki so
postavljena v uvodu.
2

2

OSEBNA IZKAZNICA

2.1

RAZLIČNE OPREDELITVE OSEBNE IZKAZNICE

V 1. členu Zakona o osebni izkaznici je osebna izkaznica opredeljena, kot javna listina, s
katero državljanka oziroma državljan Republike Slovenije dokazuje istovetnost in
državljanstvo. V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika je osebna izkaznica opredeljena,
kot izkaznica, ki dokazuje istovetnost osebe.
Osebno izkaznico opredeljujejo in uporabljajo tudi v sosednjih državah. V Italiji je osebna
izkaznica opredeljena kot sredstvo za ugotavljanje istovetnosti za potrebe policije. Na
Hrvaškem je določeno, da je osebna izkaznica javna listina, s katero državljan dokazuje
istovetnost, državljanstvo, spol, datum in kraj rojstva in kraj prebivališča. Nemčija je kot
prva država na svetu uvedla avtomatsko čitljive osebne izkaznice. Državljani, ki dopolnijo
16 let starosti in so po predpisih posameznih pokrajin prijavljeni morajo imeti osebno
izkaznico in jo na zahtevo organa oblasti, ki je pooblaščen za preverjanje identitete
pokazati. Avstrija obravnava institut osebne izkaznice v zakonu o potnih listinah, kjer je
posebno poglavje o osebni izkaznici kot neke vrste nadomestni potni list za avstrijskega
državljana. Glede izdaje, veljavnosti, odreka, odvzema, in omejitve veljavnosti se smiselno
uporabljajo določbe zakona o potni listini. V Švici je osebna izkaznica namenjena
dokazovanju državljanstva in identitete (Poličnik, 1994, let. 13, št. 25, str. 6).
Iz opredelitev je razvidno, da je v vseh omenjenih državah osebna izkaznica namenjena
za dokazovanje istovetnosti, kar je tudi njen glavni namen. Na osebni izkaznici so napisani
osnovni podatki vsakega posameznika (ime, priimek, datum rojstva, spol…) in slika, na
podlagi katere se lahko identificiramo. Vsak posameznik je edinstven in tudi, če imata dve
osebi enake osebne podatke na osebni izkaznici, nimata enake slike.

2.2

ZGODOVINSKI RAZVOJ OSEBNE IZKAZNICE

V zloženki z naslovom Dokumenti skozi čas, ki jo je izdala Upravna enota Celje je opisan
zgodovinski razvoj osebne izkaznice od 2. svetovne vojne, ko je bila v uporabi osebna
izkaznica v obliki knjižice, pa vse do današnje kartične oblike osebne izkaznice, ki jo ureja
Zakon o osebni izkaznici.
Takoj po 2. svetovni vojni, leta 1945, je bila sprejeta Naredba o izdajanju začasnih
osebnih izkaznic. Naredba je določala, da mora imeti začasno osebno izkaznico vsak
državljan, ki je dopolnil 18 let. Začasne osebne izkaznice so izdajali krajevni narodno
osvobodilni odbori oziroma odbori OF. Leta 1948 sta Slovenski narodno osvobodilni svet in
Narodna vlada Slovenije izdala Uredbo o osebnih izkaznicah. Uredba je določala, da je
osebna izkaznica namenjena ugotavljanju istovetnosti državljanov. Z Uredbo o
spremembah in dopolnitvah Uredbe, ki je bila sprejeta leta 1950, je stopilo v veljavo
dopolnilo, da si mora tuj državljan priskrbeti osebno izkaznico.
3

Leta 1965 je bil sprejet Zakon o osebni izkaznici, ki je na novo uredil to področje, in leta
1973 Zakon o temeljnih podatkih za osebno izkaznico. Novi Zakon o osebi izkaznici je bil
sprejet leta 1974. Zakon je natančneje opredelil nekatere institute, ostale spremembe pa
so bile v glavnem posledica reorganizacije pristojnosti posameznih organov. Leta 1979 so
bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o osebni izkaznici, ki so določale, da se na
območjih, na katerih živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pripadniki
italijanske oziroma madžarske skupnosti, izda osebna izkaznica na dvojezičnem obrazcu.
Slika 1: Osebna izkaznica Ljudske Republike Slovenije iz leta 1951

Vir: Terglav (1951)
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Po osamosvojitvi Republike Slovenije sta izdajo osebnih izkaznic urejala Zakon o temeljnih
podatkih za osebno izkaznico in Zakon o osebni izkaznici. Osebne izkaznice so se izdajale
decentralizirano na papirnatih obrazcih z osnovnimi zaščitnimi elementi. Osebni podatki so
se na obrazce osebnih izkaznic izpisovali pri pristojnem organu, fotografija imetnika pa se
je na osebne izkaznice lepila neposredno ob vložitvi vloge.
Slika 2: Papirnati obrazec osebne izkaznice

Vir: Terglav (1983)1

V letu 1998 je bil sprejet nov Zakon o osebni izkaznici, ki je uvedel centralizirano (vse na
enem mestu) personalizacijo osebnih izkaznic na polikarbonatnih karticah z lasersko
graviranimi osebnimi podatki, fotografijo in podpisom imetnika. Prej obvezen dokument za
vse polnoletne državljane, je s sprejemom zakona postal pravica posameznika, vsak
polnoletni državljan pa se lahko odloča, katero javno listino, ki jo je izdal državni organ in
je opremljena s fotografijo (npr. potni list, vozniško dovoljenje) bo imel in uporabljal pri
izvrševanju svojih temeljnih pravic in obveznosti.
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Osebni izkaznici pod slikama 1 in 2 sta last Alojza Terglava, ki soglaša, da sta kot dokazno gradivo objavljeni
v tej diplomi.
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Osebna izkaznica je postala učinkovito sredstvo za dokazovanje istovetnosti,
državljanstva, potovalni dokument in dokument za nastopanje v pravnem prometu.
Organ, pristojen za izdajo je bila upravna enota stalnega prebivališča, izjemoma
začasnega prebivališča. Novost zakona je bila tudi ukinitev instituta trajne veljavnosti in
določitev veljavnosti osebnih izkaznic: za polnoletne državljane je bila določena veljavnost
10 let; za mladoletne državljane pa 5 let. Zakon je prav tako sankcioniral večkratno
pogrešitev osebne izkaznice s tako imenovano »kazensko veljavnostjo« enega leta, kot
ukrep preprečevanja zlorab zaradi pridobitve potovalne funkcije osebne izkaznice.
Desetletna veljavnost je bila pogojena tudi z rokom trajnosti materiala in vključenimi
elementi zaščite osebne izkaznice, s katerimi je bila zagotovljena življenjska doba osebne
izkaznice ob normalni uporabi.
Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi
elementi. Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in
rdeči barvi, vaška situla v vijoličasti barvi in grb Republike Slovenije, na hrbtni strani pa
relief Republike Slovenije v sivi in modri barvi, podoba konjenika v zeleni barvi ter zapis
“Osebna izkaznica“ v Braillovi pisavi (Pravilnik, 3. člen)
Slika 3: Polikarbonatska kartica osebne izkaznice

Vir: Wikipedija (2016)

Obrazci osebnih izkaznic so se pričeli tiskati v slovenskem, angleškem in francoskem
jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti, pa tudi v
italijanščini ali madžarščini. V jezikih in s črkovnim naborom manjšin se izpisujejo tudi
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določeni podatki (naslov in pristojni organ). Tiskanje obrazcev tudi v angleškem jeziku, je
posledica upoštevanja mednarodnih standardov na področju potovalnih dokumentov ter
sklepov tretje mednarodne Interpolove konference o preprečevanju ponarejanja
potovalnih dokumentov, ki države članice obvezujejo, da morajo potovalni dokumenti
mejnim kontrolnim organom omogočiti nedvoumno ugotovitev, da gre za nacionalni
identifikacijski potovalni dokument. Obrazci osebnih izkaznic so dobili tudi OCR-B ali
strojno čitljiv zapis, ki omogoča hiter dostop do podatkov, pri izvajanju mejne kontrole.
Centralizirana izdelava obrazcev osebnih izkaznic (v podjetju, ki ga za ta namen na
podlagi javnega razpisa pooblasti minister), je pomenila velik napredek iz vidika varnosti
(manjša možnost odtujitve praznih obrazcev, ki so se hranili na več različnih mestih) in
enotnosti izdelave.
V letu 2005 je bila sprejeta manjša novela Zakona o osebni izkaznici, ki je bila potrebna
zaradi uskladitve kazenskih določb zakona z Zakonom o prekrških. Zaradi tega je bilo
potrebno spremeniti določbe zakona, ki so določale sankcije za prekrške, povezane z
osebnimi izkaznicami ter določiti prekrškovni organ. Novela zakona je odpravila tudi
krajevno pristojnost za izdajo osebne izkaznice iz upravne enote, ki je bila pristojna po
stalnem prebivališču stranke in jo je razširila na območje celotne države ter zaradi
spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanaša na vročanje, ustrezno
spremenila tudi področje vročanja osebnih izkaznic.
V letu 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici.
Namen spremembe in dopolnitve zakona je bil, da se zaradi nabora storitev t. i. e-uprave,
ki se državljanom ponujajo na portalu e-uprave, na osebno izkaznico, ki glede nabora
podatkovnih polj in oblikovne rešitve ostaja nespremenjena, opcijsko doda elektronski
medij (čip) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, poleg tega pa se z digitalnim potrdilom
razširi tudi uporabnost osebne izkaznice za uveljavljanje zdravstvenih storitev. Osebna
izkaznica bi bila lahko torej tudi v vlogi nove kartice zdravstvenega zavarovanja.
Zaradi izraženih teženj državljanov Republike Slovenije, ki živijo zunaj meja države,
predvsem v državah članicah Evropske unije po pridobitvi osebne izkaznice, je zakon
razširil tudi pravico do pridobitve osebne izkaznice za državljane Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem zunaj države. Zakon je uredil področje fotokopiranja osebnih
izkaznic. Zaradi odprave administrativnih ovir na področju izdaje osebnih izkaznic je zakon
ukinil preklic pogrešane, izgubljene ali ukradene osebne izkaznice v Uradnem listu
Republike Slovenije in spremenil veljavnost osebnih izkaznic za otroke primerljivo z
veljavnostjo potnih listin, ki se izdajajo otrokom. Podrobneje je uredil tudi vročanje
osebnih izkaznic, ki so izdane otrokom, s čimer so se odpravile praktične težave vročanja,
spremembe kazenskih določb zaradi uskladitve z Zakonom o uvedbi evra ter manjše
spremembe, s katerimi se je področje izdaje osebnih izkaznic uredilo primerljivo s
področjem izdaje potnih listin.
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Zakon je stopil v veljavo 6.6.2008, pri čemer 23. člen prehodnih in končnih določb
opredeljuje, da se členi zakona, ki se nanašajo na izdajo elektronske osebne izkaznice s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, pričnejo uporabljati po uskladitvi Pravilnika o
izvrševanju zakona o osebni izkaznici in predpisov na področju zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja.
V prvi obravnavi predloga Zakona o osebni izkaznici, ki ga je leta 2010 Vlada Republike
Slovenije poslala v obravnavo v državni zbor je zapisano, da v praksi izdaja elektronske
osebne izkaznice ni zaživela, kljub prispelima dvema formalno popolnima ponudbama za
izdelavo elektronskih osebnih izkaznic. Upoštevan je bil podatek o ocenjeni vrednosti
naročila in cenah, ki veljajo za izdelavo elektronskih osebnih izkaznic na trgu ter
upoštevano je bilo načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih
sredstev. Ugotovljeno je bilo, da sta ponudbi obeh ponudnikov za Ministrstvo za notranje
zadeve nesprejemljivi, zato sta bili zavrnjeni.
Glede na veliko število določb, vezanih na izdajo elektronske osebne izkaznice, je bil v letu
2011 sprejet nov Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1). Zakon o osebni izkaznici je obdržal
vsebino vseh določb zakona, razen vsebino, ki se nanaša na izdajo osebne izkaznice s
kvalificiranim digitalnim potrdilom za opravljanje elektronskih storitev in uveljavljanje
storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Veljaven zakon
omogoča izdajo osebnih izkaznic državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v tujini, kar je smiselno glede na to, da je osebna izkaznica v zadnjih letih močno pridobila
na svoji potovalni funkciji. Osebna izkaznica se državljanu s stalnim prebivališčem v tujini
izda z enako veljavnostjo kot osebna izkaznica državljanu s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Ob vlogi za izdajo osebne izkaznice se lahko uporabi tudi fotografija, ki
je bila že uporabljena za izdajo drugega identifikacijskega dokumenta, če bo še ustrezna
ob novi vlogi (ustreznost podobe in tehnična ustreznost).
Veljaven zakon je ustreznejše rešil tiste življenjske situacije (smrt v tujini, nujno
zdravljenje v tujini ipd.), v katerih je potrebno celoten postopek ali del postopka izdaje
osebne izkaznice (od evidentiranja vloge do izdelave in vročitve dokumenta) izvesti v
najkrajšem možnem času, z možnostjo vročitve osebne izkaznice pri gospodarski družbi,
pooblaščeni za izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic, takoj po izdelavi (možnost
pridobitve osebne izkaznice v nekaj urah). S tem se je na proizvajalca osebnih izkaznic
preneslo pooblastilo za vročanje. Dodatna možnost načina vročanja omogoča pridobitev
osebne izkaznice v najkrajšem možnem času po njeni izdelavi, neodvisno od delovnega
časa upravne enote oziroma poslovne enote Pošte Slovenije (Vlada Republike Slovenije,
Predlog zakona o osebni izkaznici).

2.3

MATIČNI REGISTER IN REGISTER OSEBNIH IZKAZNIC

Pravna podlaga za vzpostavitev Matičnega registra je Zakon o matičnem registru, ki je bil
sprejet 27. 3. 2003 in je stopil v veljavo 3. 5. 2003. Določil je, da se morajo pogoji za
vodenje matičnega registra zagotoviti v dveh letih od uveljavitve zakona, to je 3. 5. 2005.
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Matični register je računalniško vodena baza podatkov, v katero se vpisujejo matična
dejstva: rojstvo, zakonska zveza in smrt ter druga dejstva, določena z zakonom. Matični
register je razvid osebnih stanj državljank in državljanov Republike Slovenije in razvid
rojstev, zakonskih zvez in smrti tujih državljank in državljanov, ki so nastala na območju
Republike Slovenije (ZMatR, 2. člen)
Zakon o matičnem registru je za vse upravne enote določil ustanovitev enotnega
matičnega območja, ki obsega območje (teritorij) celotne upravne enote, in uvedel nov
koncept vodenja matičnih dejstev, katerega temeljni cilj je, da se vsa matična dejstva in
podatki, ki jih zajema osebni status posameznika, zbirajo v enotni podatkovni bazi.
Računalniško voden register osebnega statusa je združil vse tri matične knjige v enoten
register, ki predstavlja popoln razvid osebnih stanj državljanov Republike Slovenije in
zagotavlja sodoben način pretoka podatkov, racionalizacijo postopkov in preprečuje
podvajanje podatkov oziroma njihovih vnosov, omogoča enostavnejši način pridobivanja
izpiskov in potrdil iz matičnega registra ter zagotavlja zaščito osebnih podatkov pred
uničenjem in njihovo zlorabo ter zagotavlja trajno hranjenje Matičnega registra.
Evidenca osebnih stanj državljanov Republike Slovenije mora biti popolno in ažurno
vodena, zato je končni cilj Matičnega registra tudi neposredna povezava z drugimi
evidencami in uporabniki, upravičenimi do podatkov. Matični register predstavlja vir
podatkov za Centralni register prebivalstva, s katerim so povezani ostali registri, kot so na
primer Register stalnega prebivalstva, Register tujcev, Register orožja, Register potnih
listin in tudi Register osebnih izkaznic.
Register osebnih izkaznic je računalniško vodena evidenca o izdanih osebnih izkaznicah
slovenskih državljanov, ki se vodi v skladu z Zakonom o osebni izkaznici (ZOIzk-1).
V Register osebnih izkaznic se evidentirajo:
- vloge za izdajo osebnih izkaznic;
- odločitve o vlogah (izdaja, ustavitev, zavrženje, napaka);
- vročitve osebnih izkaznic;
- vse spremembe statusov osebnih izkaznic (potek, zamenjava pred potekom,
pogrešitev, ipd);
- naznanitve pogrešitve, izgube oziroma tatvine ter najdbe osebnih izkaznic.
Register prav tako omogoča pregledovanje neveljavnih osebnih izkaznic zaradi sprememb
osebnih podatkov, spremembe naslovov stalnih prebivališč, smrti, odpustov iz
državljanstva Republike Slovenije in pregledovanje naznanitev na policiji.

2.4 REGISTER STALNEGA PREBIVALSTVA IN REGISTER OSEBNIH
IZKAZNIC
Register stalnega prebivalstva je računalniško vodena evidenca, ki jo skladno z Zakonom
o prijavi prebivališča in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vodita ministrstvo,
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pristojno za notranje zadeve, in pristojni organ (upravna enota), zaradi zagotovitve
pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva. Za prijavo stalnega prebivališča oziroma
spremembe naslova stanovanja državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji ali v tujini je v skladu z Zakonom o evidenci volilne
pravice, pristojno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Register stalnega prebivalstva vsebuje naslednje podatke:
- priimek in ime posameznika;
- EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena;
- kraj rojstva;
- staro stalno prebivališče;
- novo stalno prebivališče;
- začasno prebivališče;
- naslov za vročanje;
- državljanstvo;
- narodnost (če se posameznik o narodni pripadnosti želi izreči);
- zakonski stan;
- priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno
razmerje do njega;
- dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov iz 1. in 5. točke
porabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov;
- datum prijave, odjave oziroma spremembe prebivališča;
- priimek in ime ter naslov oziroma ime (firme) in sedež stanodajalca ter
stanodajalčevo EMŠO oziroma številko registrskega vpisa firme;
- naslov, na katerega stanodajalec posameznika prijavlja oziroma iz katerega ga
odjavlja;
- osebne podatke posameznika, ki ga prijavlja oziroma katerega odjavlja;
- o volilni pravici.
Register stalnega prebivalstva je povezan z registrom prostorskih enot, ki ga vzdržuje
Geodetska uprava Republike Slovenije in z ostalimi registri informacijskega sistema
upravnih notranjih zadev Matičnim registrom, Registrom potnih listin, Registrom osebnih
izkaznic, Registrom tujcev, Azilnim registrom, Registrom državljanstev, Registrom orožnih
listin, Registrom društev, Registrom političnih strank, Matičnim registrom vozil in
Centralnim registrom prebivalstva.
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3

NAČIN PRIDOBITVE OSEBNE IZKAZNICE

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljanka oziroma državljan Republike
Slovenije dokazuje istovetnost in državljanstvo (ZOIzk-1, 1. člen).
Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) ureja izdajo osebne izkaznice. Razdeljen je na 8 delov
in 32 členov. V prvem delu so opisane splošne določbe, ki določajo uporabo osebne
izkaznice, pravice in dolžnosti imetništva osebne izkaznice, dolžnosti in prepovedi in
kopiranje osebne izkaznice. Drugi del opisuje pristojnost in način izdaje osebne izkaznice,
kdo so organi pristojni za izdajo osebne izkaznice, kaj vse mora vsebovati obrazec za
izdajo osebne izkaznice, v katerem jeziku se tiskajo obrazci in kdo izdeluje, skladišči,
personalizira in opravi prenos osebnih izkaznic. V tretjem delu je opredeljena veljavnost
osebne izkaznice, prenehanje veljavnosti in izročitev osebne izkaznice v uničenje. Četrti
del podrobno opisuje izdajo osebne izkaznice, od vložitve vloge, oblike in vsebine vloge za
izdajo osebne izkaznice do vročitve osebne izkaznice. Podrobno je opredeljena tudi
naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, rok za odločitev o vlogi, izdaja osebne izkaznice s
prepovedjo prehoda državne meje in prenehanje razlogov za izdajo osebne izkaznice s
prepovedjo prehoda državne meje. V petem delu je opredeljena, vsebina in pristojnost za
vodenje evidenc in kdo lahko uporablja podatke iz evidence osebnih izkaznic. Šesti del
opredeljuje nadzor in sicer kdo je pristojen za nadzor in da mora proizvajalec omogočiti
nadzor prostor v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev. V
sedmem delu so opisane kazenske določbe in v osmem delu prehodne in končne določbe.
V Pravilniku o izvrševanju zakona o osebni izkaznici pa določa obrazec osebne izkaznice,
postopek in način izdaje osebne izkaznice, obliko in ustreznost fotografije, naznanitve
pogrešitve osebne izkaznice, način posredovanja, hrambe, uporabe in uničenja podatkov,
ki jih uporablja proizvajalec za izdelavo osebnih izkaznic in način vodenja evidence izdanih
osebnih izkaznic.

3.1

OSNOVNO ISKANJE OSEBE

Evidenca osebnih izkaznic se nahaja na portalu Ministrstva za notranje zadeve,
imenovanem MRRSP - Matični register in register stalnega prebivalstva, v katerega
referent dostopa preko svojega uporabniškega imena (UE številke) in gesla. Od 24.
oktobra 2008 vse upravne enote po Sloveniji uporabljajo v postopkih izdaje osebne
izkaznice nov sistem evidentiranja vloge imenovan Sodobno delovno mesto (SDM).
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Slika 4: Portal Ministrstva za notranje zadeve

Vir: Lastni

S klikom na gumb Evidenca osebnih izkaznic se odpre prijavno okno, v katerega se
ponovno vpiše uporabniško ime in geslo. Odpre se osnovno okno za iskanje oseb. Osebo
se lahko poišče preko EMŠO številke ali imena, priimka in datuma rojstva (ni nujno po
vseh treh podatkih lahko tudi samo po priimku in datumu rojstva). Za lažje iskanje osebe
se osebna izkaznica ali potni list (odvisno kaj stranka predloži) lahko v skenerju tudi
poskenira, za kar je na voljo gumb skener OI ali gumb skener PL.
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Slika 5: Osnovno iskanje osebe

Vir: Lastni

Poleg možnosti iskanja oseb so v glavni vrstici še zavihki za sprejem vloge, kjer se
nahajajo shranjene vloge za nove osebne izkaznice, ki so še v pripravi, zavihek vročanja
novih osebnih izkaznic, zavihek sprememb statusov, kjer se sestavi zapisnik za pogrešane,
izgubljene ali ukradene osebne izkaznice, in zavihka z ukrepi in pregledi.

3.2

EVIDENTIRANJE VLOGE

Za sprejem vloge za novo osebno izkaznico je pristojna katera koli upravna enota v
Republiki Sloveniji, saj je odpravljena krajevna pristojnost. To pomeni, da lahko državljan
vlogo za osebno izkaznico poda na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, torej tudi izven
območja svojega stalnega prebivališča. V nujnih primerih, kot so smrt ožjega družinskega
člana, zdravljenje, nujne službene obveznosti…, sme osebno izkaznico izdati tudi
Ministrstvo za notranje zadeve. Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v
tujini in se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo,
lahko izda osebno izkaznico tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije (ZOIzk-1, 5. člen).
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Pogoj za izdajo osebne izkaznice je državljanstvo Republike Slovenije. Osebno izkaznico
mora imeti državljan po dopolnjenem 18. letu starosti, kadar nima drugega veljavnega
uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ. Državljan ima lahko samo eno osebno izkaznico. Vlogo lahko vloži državljan, ki je
dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo ali je
postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost. Za
državljane mlajše od 18 let oziroma državljane, ki nimajo poslovne sposobnosti, vloži
vlogo zakoniti zastopnik (ZOIzk-1, 12. člen).
Po dopolnjenem osmem letu starosti mora biti ob sprejemu vloge za izdajo osebne
izkaznice prisoten tudi mladoletni otrok, saj se mora podpisati (Pravilnik, 9. člen). Starši
oz. zakoniti zastopniki se o tem ne informirajo pravočasno in velikokrat se zgodi, da
pridejo na upravno enoto sami in ne morejo podati vloge za izdajo osebne izkaznice,
čemur sledi slaba volja in tudi pritožbe. Vlogo za izdajo osebne izkaznice lahko poda kateri
koli od staršev, če imata prijavljeno isto stalno prebivališče kot otrok. V primeru, da otrok
in starši nimajo prijavljenega skupnega prebivališča, vlogo za izdajo osebne izkaznice
poda tisti starš, s katerim otrok živi oziroma kateremu je otrok dodeljen v varstvo in
vzgojo po razvezi zakonske zveze oziroma zunajzakonske partnerske skupnosti. Če pa
vlogo poda starš, ki z otrokom ne živi, mora priložiti pisno soglasje starša, s katerim ima
otrok isto prebivališče. Enako velja za primere, kadar zakonska zveza ni bila sklenjena, a
je bilo podano priznanje očetovstva. Vse to je potrebno, da se varujejo otrokove koristi.
Kadar so otroci nameščeni v rejništvo, pravice in dolžnosti staršev ali skrbnikov, ki jih
imajo po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ne prenehajo. Vlogo za
osebno izkaznico vložijo starši kot zakoniti zastopniki oziroma skrbnik, če je otrok
postavljen pod skrbništvo (ZOIzk-1, 12. člen).
Na zakonsko določenih območjih, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske ali madžarske
narodnosti, se obrazci osebnih izkaznic tudi v italijanskem in madžarskem jeziku.
Dvojezično osebno izkaznico lahko dobijo državljani, ki so stalno prijavljeni na
dvojezičnem območju in kumulativno izpolnjujejo pogoje podajanja vloge za izdajo osebne
izkaznice na dvojezičnem območju (ZOIzk-1, 7. člen).

3.3 PODATKI O IMETNIKU, VLOGI, ZAKONITEM ZASTONIKU IN
VROČITELJU
Uradna oseba mora prosilca za izdajo osebne izkaznice identificirati in ugotoviti njegovo
državljanstvo. To stori na podlagi stare osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega
dokumenta, izdanega s strani uradnega organa in opremljenega s fotografijo, kot sta npr.
potni list in vozniško dovoljenje. V primeru, da prosilec nima veljavnega dokumenta
oziroma sploh nima dokumenta, mora uradna oseba njegovo identiteto ugotoviti na
podlagi fotografij iz predhodnih vlog za izdajo dokumentov, ki se vodijo v evidencah
potnih listin, osebnih izkaznic ali vozniških dovoljen. Prav tako je potrebno ugotoviti
14

istovetnost zakonitega zastopnika. Prosilec mora pri vlogi za izdajo osebne izkaznice
navesti resnične podatke. V primeru, da prosilec pri vlogi za izdajo osebne izkaznice poda
neresnične podatke, je sankcioniran z globo med 400 do 830 evri (ZOIzk-1, 23. člen).
Državljan poda vlogo za izdajo osebne izkaznice na predpisanem obrazcu. Na območju,
kjer avtohtono živijo pripadniki manjšine italijanske in madžarske narodnosti, se vloga
poda na dvojezičnih obrazcih.
Slika 6: Vloga za izdajo osebne izkaznice

Vir: Priloga 1 Pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici

Obrazec za izdajo osebne izkaznice vsebuje naslednje podatke (ZOIzk-1, 13. člen):
- oznako in naziv izdajatelja;
- registrsko številko;
- serijsko številko;
- tip osebne izkaznice;
- EMŠO;
- priimek;
- ime;
- stalno prebivališče;
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fotografijo državljana;
lastnoročni podpis državljana, ki se zna in zmore podpisati;
datum vloge;
datum izdaje;
datum veljavnosti;
priimek in ime ter podpis zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti
zastopnik;
naslov in vrsta prebivališča zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti
zastopnik;
podpis uradne osebe, ki je sprejela vlogo;
način in datum vročitve ter osebo, ki ji je bila osebna izkaznica vročena;
podpis uradne osebe, ki je vročila osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica
vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice;
podpis osebe, ki je prejela osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica vročena pri
organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice.

Na upravnih enotah se sprejemajo vloge preko Sodobnega delovnega mesta (SDM), kar
pomeni, da je vloga podana v elektronski obliki.
Slika 7: Prikaz podatkov o osebi in osebni izkaznici

Vir: Colja (2008, str. 6)
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Po iskanju osebe preko EMŠO številke ali ostalih načinov iskanja se pokažejo osnovni
podatki osebe (ime, priimek, spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo in podatki o
prebivališču). Prikažejo se tudi podatki o osebnih izkaznicah in njihovi statusi (registrska
številka, serijska številka, kdo jo je izdal, veljavnost). Sledi razčiščevanje statusa stare
osebne izkaznice in sprejem vloge za novo osebno izkaznico.
Slika 8: Elektronska vloga za novo osebno izkaznico

Vir: Lastni

Sprejem vloge preko papirnatega obrazca (kartona) je samo v primeru, ko se stranka
težko podpiše (starejše osebe, mladoletni otroci, ki imajo težave s podpisovanjem na
tablico) in ko je vloga za novo osebno izkaznico vzeta na domu ali v domu starejših
občanov.

3.4

ZAJEM SLIKE IN PODPISA

Državljan mora k vlogi za izdajo osebne izkaznice priložiti staro osebno izkaznico in
fotografijo, ki izkazuje njegovo pravo podobo in je predpisane velikosti. Fotografijo lahko
priloži v digitalni ali fizični obliki. Fotografijo v digitalni obliki izda za to pooblaščeni
fotograf, ki izda referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij.
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Uradnik pa prevzame na podlagi referenčne številke fotografijo neposredno iz
elektronskega odložišča. Fotografije v digitalni obliki se hranijo na elektronskem odložišču
fotografij za osebne dokumente eno leto.
Slika 9: E- fotograf

Vir: Štefančič (2011, str. 36)

Fotografija mora kazati pravo podobo državljana, ne sme biti retuširana. Fotografija ne
sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev. Izpolnjevati mora stroge zahteve, ki so
zelo natančno podane v 7. členu Pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici.
Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem
fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki in mora biti
primerne kvalitete za obdelavo (Pravilnik, 7. člen):
- fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do
začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza;
- če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz
prejšnje alineje;
- obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, z
ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
- oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih
prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
- odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena
stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne
poškodbe očesa);
- državljan mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih
skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega
oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali
drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto
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ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba
brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z
obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega
ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali
senc;
na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran
z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza.

V veliko pomoč pri ugotavljanju primernosti fotografije je brošura s kriteriji za ustreznost
fotografije in program E-fotograf, ki je vgrajen v aplikaciji za zajem fotografije preko
sodobnega delovnega mesta (SDM).
Slika 10: Urejanje in preverjanje fotografije preko SDM –ja

Vir: Štefančič (2011, str 35)

Skener poleg branja OCR-B zapisa (strojno berljiv zapis) in skeniranja fotografije in
podpisa iz kartončka vloge omogoča tudi skeniranje samostojne fotografije formata 3,5 x
4,5 cm, ki se preveri preko e-fotografa, skeniranje referenčne številke iz potrdila e –
fotografa in skeniranje povratnice, ki se bo kot dokazilo o vročitvi hranila le še v registru
osebnih izkaznic.

19

Slika 11: Skener

Vir: Štefančič (2011, str 35)

Novost nadgradnje Registra osebnih izkaznic pri zajemu slike je, da se lahko pri izdaji
osebne izkaznice uporabi tudi fotografija, ki je že bila uporabljena pri izdaji osebne
izkaznice, potnega lista ali vozniškega dovoljenja na ta način, da se fotografija prenese iz
nabora že uporabljenih fotografij na novo vlogo. Starost fotografije ni pomembna,
pomembno je le, da stranka, ki jo ima uradna oseba pred sabo, še vedno izkazuje pravo
podobo. Fotografija, prevzeta iz že izdanega dokumenta, pa mora biti biometrična.
Uradna oseba v programu izbere aplikacijo Prenos slike in s tem sproži klicanje registrov
in iskanje slik le določene osebe, za katero se sprejema vlogo. Rezultat klicanja drugih
registrov je nabor vseh fotografij iz potnih listov, osebnih izkaznic in vozniških dovoljen, ki
so bile osebi, za katero se sprejema vlogo za osebno izkaznico, izdane v obdobju 10 let in
3 mesecev od tekočega datuma iskanja. Status listin ni pomemben, zato se prikažejo tako
veljavni kot neveljavni statusi listin in tudi popolne vloge iz drugih registrov. Uradna oseba
ima v aplikaciji tudi možnost urejanja in preverjanja stare fotografije v aplikaciji za zajem
fotografije v programu SDM.
Zajemu fotografije sledi zajem podpisa stranke, ki je mogoč na hrbtni strani kartončka ali
pa preko digitalne podpisne tablice. Podpisati se mora stranka starejša od osmih let
oziroma lahko tudi mlajša, če se želi oziroma zna podpisati. Za osebe, ki niso poslovno
sposobne, in za mladoletne otroke se podpiše tudi zakoniti zastopnik. Vloga, ki je podana
na obrazcu, se podpiše s posebnim črnim flomastrom, ki zagotavlja kvaliteten zajem
podpisa, ne zbledi in se ne uniči pri hranjenju. V primeru, ko stranka, za katero se osebna
izkaznica izdaja, ne zna pisati ali pa se ne more podpisati, se vloga sprejme in se v
opombe navede vzrok, zakaj se stranka ni podpisala (Pravilnik, 6. člen).
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Slika 12: Podpisna tablica in prikazano okno podpisa na ekranu računalnika

Vir: Štefančič (2011, str 36)

Digitalna podpisna tablica poleg podpisa bodočega imetnika dokumenta omogoča tudi
zajem podpisa zakonitega zastopnika, zajem podpisa osebe, ki se ji vroči dokument in
uradne osebe, ki vroči dokument, podpis digitalnega zapisnika naznanitve pogrešitve
dokumenta s strani stranke in uradne osebe (PDF-obrazec).

3.5

PRIORITETNA IZDELAVA OSEBNE IZKAZNICE

Veliko ljudi šele pred odhodom na dopust ugotovi, da jim je potekla veljavnost osebne
izkaznice. Med nujnimi primeri za izdelavo osebne izkaznice, kot jih določa 5. člen Zakona
o osebni izkaznici, ni pozabljivosti ali pomanjkanja časa. Nujni primeri, ki so navedeni v
Zakonu o osebni izkaznici so: zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana
ali nujni službeni opravki. Prav tako plača višjo upravno takso državljan, ki živi v tujini in
se v Sloveniji zadržuje le nekaj dni ter poda vlogo za novo osebno izkaznico. Državljani
največkrat plačajo prioritetno izdelavo osebne izkaznice v primerih, ko gredo na dopust in
so prepozno ugotovili, da jim je potekla osebna izkaznica ali v primeru izgube oziroma
kraje osebne izkaznice, če je to edini dokument, ki ga uporabljajo.
Izdelovalec mora prioritetno plačano izdelavo osebne izkaznice izdelati v treh delovnih
dneh od prejema naročila razen v primeru, ko stranka osebno izkaznico nujno potrebuje
še isti dan. V tem primeru je ob plačilu prioritete mogoč dvig nove osebne izkaznice na
upravni enoti Celje še isti dan. Za vse ostale, običajne vloge ima izdelovalec čas za
izdelavo sedem delovnih dni od prejema naročila. Praksa kaže, da so osebne izkaznice
izdelane v manj kot sedmih delovnih dneh, razen v času počitnic, ko se število vlog
poveča. Prioritetna vloga za izdajo osebne izkaznice se označi v registru osebnih izkaznic,
prav tako se označi v registru, ali je bila plačana višja taksa ali ne.
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V primeru, ko se na kateri koli upravni enoti do 11. ure zglasi državljan Republike
Slovenije, ki še isti dan nujno potrebuje osebno izkaznico, referent na upravni enoti
evidentira vlogo, ter zaradi hitrejše pridobitve dokumenta kot upravno enoto vročitve v
registru določi Upravno enoto Celje. Ta novost je delno razbremenila Upravno enoto Celje
prioritetnih vlog, saj so prevzeli le vlogo vročitelja ter prav tako državljanom omogočila še
hitrejšo izdelavo dokumenta brez odvečnega čakanja v Celju. V izrednih primerih pa je
mogoča vročitev osebne izkaznice tudi pri izdelovalcu Cetisu v Celju. Ob evidentiranju
vloge se izbere kot način vročanja izdelovalec, upravna enota pa mora o nujnem dvigu
obvestiti po e-pošti izdelovalca, kot tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ki mora soglašati
z dogovorjenim načinom vročanja.

3.6

POŠILJANJE VLOGE K IZDELOVALCU

Izdelovalec osebnih izkaznic v Republiki Sloveniji je podjetje Cetis, grafične in
dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, Celje. Podjetje Cetis obrazce osebnih izkaznic
izdeluje in personalizira. Izbrano je bilo na mednarodnem javnem razpisu, ker izpolnjuje
stroge pogoje varovanja prostorov izdelave, pogojev zaposlovanja, skladiščenja in
personalizacije osebnih izkaznic. Nad delom proizvajalca opravljata nadzor Ministrstvo za
notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve.
Cetis ima neposreden dostop do evidence osebnih izkaznic. V skladu z zakonom lahko
uporablja potrebne podatke za personalizacijo osebnih izkaznic. Prav tako lahko v
evidenco osebnih izkaznic vnaša podatke o številki osebne izkaznice in datumu izdelave
ter v določenih primerih tudi sliko in podpis, v kolikor nista zajeta pri pristojnem organu.
Po uporabi mora vse uporabljene podatke uničiti.
V skladu s 3. členom krovne pogodbe je izdelovalec dolžan personalizirano osebno
izkaznico odpremiti imetniku osebne izkaznice v roku 7 delovnih dni od prejema naročila.
V nujnih primerih, ko to zahtevajo uporabniki, pa morajo biti naročene osebne izkaznice
personalizirane in dostavljene uporabnikom še isti dan. To je možno le v primeru, da se
stranka zaradi nujnosti primera do 11. ure zglasi na katerikoli upravni enoti in poda vlogo
za osebno izkaznico, vročitev dokumenta pa se opravi na Upravni enoti v Celju ali v
izrednih primerih tudi pri izdelovalcu. V tem primeru je stranki osebna izkaznica izdelana
in vročena še isti dan. Dobavni rok je izračunan na predpostavki, da dnevni obseg naročil,
ki jih prejme izdelovalec, ne presega 2.000 vlog za izdajo osebnih izkaznic. V primeru, da
naročila presegajo število 2.000, se dobavni rok za vsakih nadaljnjih 500 naročenih
osebnih izkaznic podaljša za en delovni dan. V času dopustov in praznikov je običajno
število vlog za osebne izkaznice povečano, zato Cetis v ta namen na svoji spletni strani
http://cetis.si objavlja stanje vlog za dokumente, kjer je razvidno, kdaj bodo osebne
izkaznice odpremljene glede na datum podane vloge. Cetis posreduje izdelane osebne
izkaznice na UE, kjer je bila podana vloga za osebno izkaznico, po pošti, na naslov, ki ga
ima imetnik osebne izkaznice določen kot naslov za vročanje uradne pošte ali pa v nujnih
primerih na UE Celje. V nujnih primerih (npr.: zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega
družinskega člana, nujni službeni opravki) pa je možen dvig tudi pri izvajalcu, to pomeni
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Cetisu. Način vročitve predlaga državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice
(ZOIzk-1, 14. člen).
Naročanje, dobava in način plačevanja izdelanih in dobavljenih osebnih izkaznic med
Cetisom in posameznim pristojnim organom se uredi z individualno pogodbo, ki se sklene
za ene leto ali dlje, skladno s pogoji veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije oz. predpisov o poslovanju upravnih enot. Izdelovalec izstavi račun za izdelane
in dobavljene osebne izkaznice do 10. dne v mesecu za pretekli koledarski mesec na
naslove posameznih upravnih enot oz MNZ ali MZZ, ki preverijo pravilnost zaračunanih
dobav. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema računa. V primeru zamude s
plačili je izdelovalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti.

3.7

POGREŠITEV, IZGUBA ALI KRAJA OSEBNE IZKAZNICE

Imetnik osebne izkaznice mora pogrešitev, izgubo ali tatvino naznaniti pristojnemu organu
takoj ali najkasneje v 8 dneh. Za mladoletno osebo ali za osebo, ki ji je bila odvzeta
poslovna sposobnost, to opravi zakoniti zastopnik. Pogrešitev v tujini mora imetnik osebne
izkaznice naznaniti takoj, najkasneje pa v roku 8 dni po vrnitvi v Slovenijo, če ima stalno
prebivališče v tujini, pa mora naznanitev opraviti v roku 30 dni pri najbližjem diplomatskokonzularnem predstavništvu v tujini (ZOIzk-1, 15. člen).
Naznanitev se opravi tako, da se bodisi preko portala e-uprava bodisi na katerikoli upravni
enoti sestavi zapisnik, na katerem mora stranka navesti čim bolj natančne okoliščine
pogrešitve, pri tem pa je seveda bistveno, da govori resnico. V primeru neresničnih
navedb je predvidena globa v višini od 400 do 830 EUR, če pa se naknadno ugotovi, da je
bila izjava stranke lažna, pa mora upravni organ podati kazensko ovadbo. Avtomatično
sestavo zapisnika podpira posebna transakcija v okviru evidence osebnih izkaznic, kjer se
zapisnik pogrešitve tudi hrani. S tem je omogočena odprava krajevne pristojnosti za
naznanitev pogrešitve. Pri zapisniku mora uradna oseba tudi ugotoviti ali je šlo pri
pogrešitvi za ravnanje z dolžno skrbnostjo ali ne, od tega pa je odvisna tudi morebitna
višja taksa ob plačilu. Pravilnik določa, da je ravnanje z dolžno skrbnostjo tisto, ko je
pogrešitev nastala v okoliščinah, na katere državljan ni mogel vplivati, oziroma v
okoliščinah, ki jih državljan kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti. V
primeru kraje osebne izkaznice mora stranka, če želi uveljavljati ravnanje dolžne
skrbnosti, krajo tudi prijaviti policijski postaji, ki o dogodku napiše zapisnik. Po končanem
zapisniku na upravni enoti se veljavnost osebne izkaznice razveljavi, stranka pa lahko
nemudoma vloži vlogo za izdajo nove osebne izkaznice. Če pa državljan osebno izkaznico
najde, pa je ponovno aktiviranje te osebne izkaznice mogoče le do konca poslovnega časa
tistega dne, ko je bila osebna izkaznica označena za pogrešano. Naknadna najdba osebne
izkaznice se evidentira kot poseben indikator v evidenci osebni izkaznic (Pravilnik, 11.
člen; Navodila, 2008 str. 47-53).
Pristojni organ mora ob vsaki naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice sestaviti zapisnik in
temeljito pretehtati navedbe okoliščin pogrešitve osebne izkaznice. V primeru
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najmanjšega dvoma o resničnosti podatkov mora uradna oseba izvesti postopek
ugotovitve resničnosti podatkov o okoliščinah pogrešitve, po potrebi mora dodatno
zaslišati imetnika pogrešane osebne izkaznice in šele nato izdati novo. Uradna oseba mora
ugotoviti, ali je državljan z osebno izkaznico ravnal z dolžno skrbnostjo ter ali je odtujitev
prijavil kot kaznivo dejanje. V primeru suma storitve kaznivega dejanja krive izpovedi je
potrebno stranko ob naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice oziroma ob vložitvi vloge za
izdajo nove osebne izkaznice zaslišati in sestaviti zapisnik v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku. Pri tem je stranko potrebno opozoriti na posledice krive
izpovedbi in to tudi navesti v zapisniku o zaslišanju. Tako sestavljen zapisnik je javna
listina in ga je moč uporabiti v kazenskem postopku. Če se naknadno ugotovi, da je bila
strankina izjava lažna, mora upravni organ podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje. V
primeru, ko pa stranka v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke o okoliščinah
pogrešitve osebne izkaznice, vendar to dejanje nima znakov kaznivega dejanja, mora
upravni organ podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Odkar je bila vzpostavljena evidenca osebnih izkaznic so se ukinili obrazci naznanitve
pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice. Na upravnih enotah, kjer se uporablja
sodobno delovno mesto, uradna oseba evidentira elektronski zapisnik o naznanitvi
pogrešitve osebne izkaznice, stranka in uradna oseba pa se podpišeta na podpisno
tablico. Na upravnih enotah, kjer na določenih okencih sodobno delovno mesto še ni
nameščeno, pa se zapisnik kreira iz Evidence osebnih izkaznic, nato se ga iztiska, stranka
in uradna oseba zapisnik prebereta in se obe podpišeta. Zapisnik se skupaj s podpisoma
poskenira v Evidenco osebnih izkaznic. Oseba z veljavnim digitalnim kvalificiranim
potrdilom lahko naznani pogrešitev osebne izkaznice tudi preko enotnega državnega
portala e-uprava, pri čemer je dolžna navesti resnične okoliščine pogrešitve. Pristojni
organ po prejemu elektronske naznanitve v Evidenci osebnih izkaznic spremeni status
veljavne osebne izkaznice v neveljavno. V primeru dvoma ali potrebe do dodatnih
razjasnitev okoliščin pogrešitve lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje v
zvezi z okoliščinami pogrešitve osebne izkaznice. Na portalu e-uprava https://euprava.gov.si/javne-evidence/odtujeni-osebni-dokumenti.html so javno dostopni tudi
podatki o morebitnih pogrešanih dokumentih. Slednje nadomešča objavo preklicev v
Uradnem listu Republike Slovenije. Ta spletna stran je namenjena predvsem preverjanju
statusov pogrešanih dokumentov zunanjim uporabnikom.
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Slika 13: E-uprava – Odtujeni osebni dokumenti

Vir: Državni portal e- uprava (2016)

Uradni osebi na upravni enoti preverjanje ni potrebno, ker lahko do podatkov dostopa v
posameznem registru. Dokument se kot pogrešan na tej spletni povezavi najde naslednji
dan po evidentiranju statusa neveljavnega dokumenta. Zaradi zagotovitve varnosti
pravnega prometa se na enotnem državnem portalu e-uprava objavijo podatki o
pogrešanih, ukradenih in izgubljenih osebnih izkaznicah, in sicer ime organa, ki je izdal
osebno izkaznico, serijska številka osebne izkaznice, datum izdaje in datum veljavnosti
osebne izkaznice in datum naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice. Vloga
za novo osebno izkaznico se lahko sprejme takoj po evidentiranju naznanitve pogrešitve.
(ZOIzk-1, 19. člen; Navodila, 2008, str. 47-53).

3.8

REKLAMACIJA OSEBNE IZKAZNICE

Pravilnik določa, da je državljan ob vročitvi dolžan preveriti pravilnost zapisa osebnih
podatkov na osebni izkaznici, vsako napako v podatkih ali drugo nepravilnost pa je dolžan
javiti pristojnemu organu (Pravilnik, 12. člen).
Prav tako državljan ob vročitvi osebne izkaznice prejme dopis, v katerem je zaprošen, da
dokument pazljivo hrani in z njim pazljivo ravna. Reklamacijo je mogoče podati kadarkoli
v obdobju veljavnosti dokumenta. Upravni organ preveri utemeljenost reklamacije na
podlagi priložene reklamirane osebne izkaznice, po potrebi pa stranko tudi zapisniško
zasliši, kako je z dokumentom ravnala. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake na
materialu upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sam, lahko to stori tudi
proizvajalec. Stroške novega dokumenta poravna tisti, ki je povzročitelj napake na
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dokumentu. Pri upravnih enotah je to v primeru, če pride do napak v zapisu imena,
naslova, ob zamenjavi fotografije ipd. Če je povzročitelj proizvajalec ali če je napaka
posledica uporabe neustreznega materiala ali postopka personalizacije, potem stroške
nosi proizvajalec. V kolikor pa je ugotovljeno, da je do napake oziroma poškodb prišlo
zaradi malomarnega ravnanja ali hrambe, potem stroške nosi imetnik osebne izkaznice.
(Pravilnik, 12. člen; Navodila, 2009, str. 21-22).
V primeru pritožbe imetnika osebne izkaznice mora pristojni organ izdelovalca pisno
obvestiti o vseh ugotovljenih napakah osebne izkaznice. Pristojni organ mora posredovati
kopijo obvestila o napakah tudi kontaktni osebi MNZ. Kadar pristojni organ zaradi
zahtevnosti ugotavljanja napake na materialu upravičenosti do reklamacije ne more
oceniti sam, lahko to stori proizvajalec oz. strokovna služba MNZ. V spornih primerih lahko
presoja upravičenost reklamacije posebna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov
izdelovalca in predstavnikov MNZ.

3.9

VELJAVNOST OSEBNIH IZKAZNIC

Osebna izkaznica za osebo staro 18 let ali več se izda z veljavnostjo 10 let. Za otroke do 3
let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, za osebe, ki so stare od 3 do 18 let, se
izda osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda
državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Osebi, ki v obdobju 5 let pred vlogo za
izdajo nove osebne izkaznice izgubi 2 ali več osebnih izkaznic, pa se izda osebna izkaznica
z veljavnostjo 1 leta. Po poteku 1 leta lahko državljan vloži vlogo za novo osebno
izkaznico z normalno veljavnostjo, ki ustreza njegovi starosti, če v tem času ni zaradi
neskrbnega ravnanja ponovno uničil, pogrešil ali izgubil osebne izkaznice ali mu je bila ta
odtujena. V primeru, da pa oseba dokaže, da je pri odtujeni osebni izkaznici ravnala z
dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavila pristojnemu organu kot kaznivo dejanje, pa se
taki osebi izda osebna izkaznica z običajno veljavnostjo. Osebna izkaznica z enoletno
veljavnostjo se izda državljanu z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v
postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča, v skladu z zakonom, ki ureja prijavo
prebivališča. (ZOIzk-1,9. člen).
Če državljan spremeni svoje stalno prebivališče, je dolžan v 30-ih dneh pri pristojnem
organu podati vlogo za novo osebno izkaznico. Novo osebno izkaznico je potrebno tudi
izdelati, če se spremeni katerikoli osebni podatek, če fotografija ne kaže več dejanskega
stanja ali pa v primeru, če je osebna izkaznica poškodovana oziroma zelo obrabljena. Ne
glede na veljavnost osebne izkaznice pa le-ta preneha s prenehanjem državljanstva v
Republiki Sloveniji. Državljan mora v tem primeru osebno izkaznico vrniti pristojnemu
organu. Če posameznik krši katero izmed naštetih pravil, se ga lahko oglobi z denarno
kaznijo od 400 do 830 EUR (ZOIzk-1, 11. in 23. člen).
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3.10 NAČINI VROČANJA OSEBNE IZKAZNICE
Stranka, ki ima stalno prebivališče v tujini in je vlogo za osebno izkaznico podala na
upravni enoti, ne more izbrati vročitve po pošti, ampak lahko osebno izkaznico prejme le
pri upravni enoti, na kateri je vložila vlogo ali v nujnih primerih na Upravni enoti Celje.
Stranka, ki je vložila vlogo za izdajo osebne izkaznice na diplomatsko-konzularnem
predstavništvu, pa lahko prejme osebno izkaznico le pri tistem diplomatsko-konzularnem
predstavništvu, pri katerem je vložila vlogo, ne glede na njegovo prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji ali tujini. Prav tako se lahko stranki vroči osebna
izkaznica le na upravni enoti v primeru, ko stara osebna izkaznica stranki ob vložitvi vloge
za novo ni bila fizično uničena. V tem primeru se stranka zglasi na upravni enoti s staro
osebno izkaznico in pri prevzemu nove se stara uniči. Če je bila osebna izkaznica
pogrešena, izgubljena ali ukradena je prevzem nove osebne izkaznice na upravni enoti,
kjer je bila podana vloga ali v primeru nujne vročitve in plačane prioritete tudi na Upravni
enoti Celje še isti dan. Če stranka nima nobenega drugega identifikacijskega dokumenta
je taka vročitev edina možna, saj se stranko lahko identificira na podlagi slike, ki je
shranjena v Registru osebnih izkaznic in vroči novo osebno izkaznico. Na pošti ne vročajo
osebnih dokumentov brez identifikacijskega dokumenta. Otroku, staremu od 15 do 18 let,
se vroči osebna izkaznica njemu samemu, razen če temu ob vložitvi vloge nasprotuje
zakoniti zastopnik. Osebna izkaznica državljana, mlajšega od 18 let, oz. državljana, ki ni
poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo, če ima isto stalno
prebivališče kot mladoletni otrok, ali drugemu zakonitemu zastopniku, ki ima isto stalno
prebivališče kot mladoletni otrok oziroma, če je tako navedel prvi ob vložitvi vloge. V
evidenci osebnih izkaznic je prednastavljeno, da se na vlogi za osebno izkaznico pod
rubriko Vročitelj izpišejo podatki matere, če je otrok mlajši od 15 let in če je mati otrokova
zakonita zastopnica, v nasprotnem primeru pa oče. Če ima otrok skrbnika, pa se izpišejo
podatki skrbnika. Vročitelj je lahko tudi pooblaščenec, ki ima pooblastilo zakonitega
zastopnika.
V primeru, ko se stranka odloči za prevzem po pošti, se ji osebna izkaznica vroči
priporočeno na naslovu, kjer ima stranka določen naslov za vročanje v Republiki Sloveniji.
Naslov za vročanje je lahko le veljavno prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji. Določen je kot občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom.
Naslov za vročanje se je v Registru stalnega prebivalstva implementiral 27.09.2008. Če
vročitelj nima naslova za vročanje, je način vročanja lahko samo na upravno enoto, na
kateri je bila vzeta vloga oziroma prioritetna izdelava in vročanje še isti dan na Upravni
enoti Celje.
Pošta Slovenije potrdi prevzem osebnih izkaznic Cetisu na oddajnem popisu, ki se izdela
za vsako upravno enoto posebej. Oddajni popis mora vsebovati podatke o pošiljatelju,
registrsko številko osebne izkaznice, prazen stolpec za sprejemno številko pošte, podatke
o naslovniku, naslovno pošto, znesek poštnine in podpis pošiljatelja ter odtis štampiljke.
Pošta vpiše sprejemne številke v preostala dva izvoda oddajnega popisa in en izvod vrne
izdelovalcu ob naslednjem prevzemu pošiljk. Pošta mora vsako ovojnico osebno vročiti
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imetniku oz njegovemu zakonitemu zastopniku. Imetnik oz zakoniti zastopnik osebne
izkaznice potrdi njen prejem s podpisom in z datumom prejema. Povratnice o vročitvi
osebne izkaznice pošta razvrsti po upravnih enotah in jih ločeno dostavi na upravno
enoto. Uradna oseba na upravni enoti potem evidentira vročitev tudi v Evidenco osebnih
izkaznic, in sicer tako, da vstavi datum prejema osebne izkaznice in skenira povratnico.
Pošta poskuša vsako pošiljko vročiti največ dvakrat. Če vročitev ni uspešna, lahko
naslovnik pošiljko prevzame na pošti 8 koledarskih dni, šteto od naslednjega delovnega
dne po dnevu, ko je bil prvič obveščen o prispeli pošiljki. Če se osebna izkaznica ne vroči v
8 dneh po prejemu obvestila o dospeli pošiljki, Pošta Slovenije osebno izkaznico vrne na
upravno enoto, ki je sprejela vlogo za osebno izkaznico. Osebno izkaznico potem vroči
upravna enota.
Če se pošiljka vrne z oznako »ni dvignil«, mora uradna oseba evidentirati prispetje osebne
izkaznice v evidenci osebnih izkaznic in prosilcu ponovno poslati obvestilo, naj osebno
izkaznico dvigne pri pristojnem organu, kjer je podal vlogo. V primeru, ko se pošiljka vrne
z oznako »preseljen« ali »neznan«, sprememba prebivališča pa iz registra stalnega
prebivališča ni razvidna, mora uradna oseba poštno dokumentacijo o poteku vročanja
predati prijavno-odjavni službi pristojne upravne enote, ki po uradni dolžnosti uvede
postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča imetnika osebne izkaznice. V takšnem
primeru uradna oseba ugotovi razloge, zaradi katerih osebna izkaznica ni bila vročena ter
enkrat mesečno obvesti kontaktno osebo Ministrstva za notranje zadeve o številu in
razlogih nevročenih osebnih izkaznic.
Na podlagi krovne pogodbe prenos poštnih pošiljk izvaja Pošta Slovenije na način, ki
zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk. Pošta ima dostop do evidence
osebnih izkaznic z namenom vnosa datuma prevzema poštne pošiljke v evidenco preko
registrske številke osebne izkaznice, podatke pa mora po uporabi uničiti.
V primeru, ko se stranka odloči za vročitev osebne izkaznice na upravni enoti, izdelovalec
osebnih izkaznic osebno izkaznico skupaj s spremnim dopisom pošlje z EMS pošiljko na
upravno enoto. Odgovorna oseba upravne enote prevzame EMS pošiljko na podlagi
izdajnice, na kateri odgovorni osebi pošte in upravne enote potrdita prevzem s podpisom
in z odtisom štampiljke. Odgovorna oseba upravne enote mora preveriti vsebino pošiljke
glede na spremni dopis ter prešteti vloge in prejete ovojnice. Sledi evidentiranje vseh
prispelih osebnih izkaznic v registru osebnih izkaznic, in sicer tako, da se vpiše datum
prihoda na upravno enoto. Vse izdelane osebne izkaznice se potem vložijo v poseben
predal, kjer se hranijo izdelane osebne izkaznice do vročitve imetniku.
V primeru, ko stranka pove, da želi prioritetno izdelavo osebne izkaznice z vročitvijo na
Upravni enoti Celje in je vloga za novo osebno izkaznico sprejeta do 11 ure, je možno
novo osebno izkaznico dvigniti še isti dan na Upravni enoti Celje. Dvig nove osebne
izkaznice je možen v ponedeljek, torek in četrtek med 12.00 in 15.00 uro, sredo med 12.
in 18. uro in v petek med 12. in 13. uro. Če pride stranka na katerokoli upravno enoto po
11. uri pa bi vseeno želela novo osebno izkaznico prioritetno dvigniti na Upravni enoti
Celje, je to možno naslednji dan po 12. uri.
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Ovojnica z osebno izkaznico se vroči imetniku oz. vročitelju osebno. Ob vročitvi osebne
izkaznice se imetnik ali vročitelj podpiše, uradna oseba pa računalniško evidentira vročitev
osebne izkaznice in se tudi sama podpiše. Osebna izkaznica se lahko na upravni enoti
vroči tudi tretji osebi, in sicer s predložitvijo pooblastila ali z izjavo pooblaščenca o obstoju
pooblastila.

3.11 CENIK OSEBNIH IZKAZNIC
Cena osebne izkaznice za državljana, ki je starejši od 18 let z veljavnostjo 10 let, znaša
18,86 EUR. Za mladoletne osebe od 3 do 18 let cena osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
znaša 14,26 EUR. Za otroke do 3 let starosti in z veljavnostjo osebne izkaznice 3 let znaša
12,46, z veljavnostjo 1 leta pa 12,06 EUR. Osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leta za
tistega, ki v obdobju 5 let pogreši 2 ali več osebnih izkaznic, pa stane 46,16 EUR.
Vsak državljan pa ima možnost, da ob vlogi izbere prioritetno izdelavo osebne izkaznice, ki
ob ustreznem doplačilu skrajša izdelavo osebne izkaznice z običajnih garantiranih 7
delovnih dni na 3 delovne dni. V tem primeru so doplačila naslednja:
- za osebno izkaznico z 10-letno veljavnostjo 9,10 EUR, skupaj 27,96 EUR
- za osebno izkaznico s 5-letno veljavnostjo 4,50 EUR , skupaj 18,76 EUR
- za osebno izkaznico s 3-letno veljavnostjo 2,70 EUR, skupaj 15,16 EUR.
V primeru prve pogrešitve mora vlagatelj nove vloge za osebno izkaznico plačati dvojno
upravno takso, pri vsaki nadaljnji pogrešitvi pa štirikratno ceno, ki je določena po Zakonu
o upravnih taksah (ZUT). (Državni portal Republike Slovenije, 2016).
Stranka že pri podajanju vloge za osebno izkaznico izbira med vročanjem osebne izkaznice
na upravni enoti ali po pošti. 17.6.2010 je pričela delovati nadgradnja možnosti izbire
načina vročitve osebne izkaznice. Po novem se lahko poleg vročitve osebne izkaznice po
pošti ali na upravni enoti izbere tudi možnost vročitve na Upravni enoti v Celju ali v
izrednih primer v Cetisu. Vročitev osebne izkaznice je podrobno opisana v 14. členu
Zakona o osebni izkaznici.
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ORGANIZACIJA
LJUBLJANA
4.1

VROČANJA

NA

UPRAVNI

ENOTI

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Upravna enota Ljubljana je po številu prebivalcev, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče
na njenem območju največja upravna enota v državi kar predstavlja 17% populacije, ki
stalno prebiva na območju Republike Slovenije. Kot največja upravna enota v državi po
številu prebivalstva, ki prebiva na njenem območju in kot organ, ki deluje na območju
glavnega mesta Republike Slovenije, ki je politično, znanstveno, kulturno, gospodarsko in
prometno središče Slovenije, si prizadeva svojim uporabnikom nuditi upravne storitve na
najvišji ravni.
Uporabniki storitev Upravne enote Ljubljana so:
- državljani, ki prebivajo na območju Upravne enote Ljubljana;
- dnevni delovni migranti, ki prihajajo na delo iz preostalih območij upravnih enot
(okoli 200.000);
- študentje (približno 50.000 rednih študentov je vsako leto vključenih v študij);
- tujci (približno 26.000);
- diplomati;
- ministrstva;
- organi državne uprave in
- pravne osebe zasebnega prava.
Upravna enota Ljubljana ima preko pol milijona potencialnih strank, zato pri svojem
delovanju nosi veliko odgovornost, ker velikemu številu državljanov, verjetno bolj kot
katerikoli drug organ državne uprave, predstavlja stik z državo (Upravna enota Ljubljana,
O upravni enoti, 2016).
Upravno enoto Ljubljana tako kot tudi ostale upravne enote po Sloveniji vodi načelnik (
46. člen ZDU), ki tudi koordinira delo notranjih organizacijskih enot in zagotavlja
opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam
(47. člen ZDU). V Upravni enoti Ljubljana se upravne naloge izvajajo v Sektorju za
upravne notranje zadeve in v Izpostavi Bežigrad, Izpostavi Center, Izpostavi Moste-Polje,
Izpostavi Šiška, Izpostavi Vič-Rudnik, strokovno tehnične oziroma spremljajoče naloge pa
v Oddelku za splošne in kadrovske zadeve ter Službi za informatiko.
Upravne naloge s področja upravnih notranjih zadev se za celotno območje Upravne
enote Ljubljana opravljajo v Sektorju za upravne notranje zadeve, ostale upravne naloge
pa se izvajajo v izpostavah, ki so organizirane na sedežih nekdanjih ljubljanskih občin.
Zaradi večje funkcionalne povezanosti z ministrstvi so znotraj izpostav organizirani
oddelki, v sektorju pa poleg oddelkov tudi referati in krajevni uradi (Dobrova, Ig, Škofljica,
Notranje Gorice, Velike Lašče, Vodice, Medvode).
30

Slika 14: Organigram Upravne enote Ljubljana

Vir: Upravna enota Ljubljana (2016)

V Sektorju za upravne notranje zadeve je organiziranih pet oddelkov in šest čakalnic.
Čakalnica A – Oddelek Javni red, čakalnica B- Oddelek za promet, čakalnica C se odpre v
primeru, ko je veliko število čakajočih strank na Oddelku za Javni red, čakalnica D –
Glavna pisarna, čakalnica E- Oddelek za matične zadeve in čakalnica F, ki ima vhod iz
druge strani stavbe – Oddelek za tujce.

4.2 ORGANIZACIJA IZVAJANJA UPRAVNIH NALOG V REFERATU ZA
EVIDENCO PREBIVALSTVA, ODDELKA ZA JAVNI RED
V Oddelku za javni red sta organizirana dva referata in sicer Referat za evidenco
prebivalstva, kjer je med drugimi upravnimi nalogami, mogoče urediti tudi vse potrebno v
zvezi z osebno izkaznico ter Referat za krajevne urade, javne prireditve in društva.
Referat za evidenco prebivalstva opravlja in vodi naslednje upravne postopke in naloge
(Upravna enota Ljubljana, Upravne naloge Oddelka za javni red, 2016):
- sprejema vloge za izdajo osebne izkaznice ter naznanitev pogrešitve osebne
izkaznice;
- vodi in vzdržuje evidenco o izdanih osebnih izkaznicah (izgubljenih, pogrešanih,
ukradenih ter o izdanih prepovedih uporabe za prehajanje državne meje);
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-

-

-

izdaja odločbe o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
sprejema vloge za izdajo potne listine ter naznanitev pogrešitve potne listine;
vodi in vzdržuje evidenco o izdanih, izgubljenih,pogrešanih, ukradenih ter odvzetih
potnih listinah;
izdaja odločbe o zavrnitvi izdaje potne listine;
izdaja odločbe o odvzemu potne listine oziroma o prepovedi izdaje potne listine;
vodi postopke v primeru pogrešitve, izgube, tatvine potne listine in osebne
izkaznice;
vroča potne listine in osebne izkaznice;
overja podpis na izjavah za prehod meje mladoletnih oseb, ki jih zahtevajo
nekatere države z območja bivše Jugoslavije;
podaja predloge sodniku za prekrške zaradi kršitve določil Zakona o osebni
izkaznici in Zakona o potnih listih;
sprejema prijave oziroma odjave stalnega prebivališča in prijave spremembe
naslova stanovanja, prijave oziroma odjave začasnega prebivališča ter prijave
začasnega odhoda in prihoda iz tujine (vse navedeno se sprejema tudi v
elektronski obliki);
potrjuje knjige gostov;
vodi register stalnega prebivalstva za svoje območje ter evidenco gospodinjstev;
vodi stalno evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije;
v stalno evidenco volilne pravice vpisuje vsakega državljana Republike Slovenije ali
državljana Evropske unije, če zakon določa, da ima volilno pravico;
sestavlja volilne imenike;
razgrne splošne volilne imenike na krajevno običajen način;
odloča o zahtevi za popravek splošnega volilnega imenika;
potrjuje splošne volilne imenike in jih pošlje pristojni volilni komisiji;
izda volilno karto državljanu Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja v tujini,
ker tam začasno ali stalno prebiva, in je sporočil Državni volilni komisiji, da želi
glasovati po pošti oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu;
izda volilno karto državljanu Republike Slovenije, ki se nahaja v domu za starejše
občane ter osebam, ki se nahajajo na prestajanju kazni zapora;
evidentira in potrjuje obrazce podpore, kot to določa Zakon o referendumu in
ljudski iniciativi;
izdaja potrdila iz uradnih evidenc.

4.3 POSTOPEK PRIDOBITVE NOVE OSEBNE IZKAZNICE NA UPRAVNI
ENOTI LJUBLJANA
Krajevna pristojnost za izdajo osebne izkaznice iz upravne enote, ki je bila pristojna po
stalnem prebivališču stranke, je bila razširjena na območje celotne države (UUP, 3. člen),
kar pomeni, da na Upravni enoti Ljubljana lahko podajo vlogo za novo osebno izkaznico
tudi stranke, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča na območju Ljubljane. Razširitev
pristojnosti na celotno območje države za izdajo nove osebne izkaznice je strankam
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omogočila lažjo in hitrejšo pridobitev nove osebne izkaznice. Različne življenjske situacije
strankam onemogočajo, da bi lahko v času uradnih ur podale vlogo na svoji upravni enoti,
kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Prednost Upravne enote Ljubljana je v tem, da
so na Sektorju za upravne notranje zadeve uradne ure za stranke vsak dan v tednu,
medtem ko večina ostalih upravnih enot nima uradnih ur vsak dan.
Zgradbe organov javne(državne) uprave morajo biti zaznamovane s simbolnimi vidiki
(zastava grb), tablo za označevanje zgradb in drugimi tipiziranimi označbami (napotilne
table in table za razpored prostorov), ki pripomorejo k prepoznavanju svojih zgradb
(Stare, 2010, str. 36). Vse navedene oznake ima Upravna enota Ljubljana za lažje iskanje
in prepoznavanje.
Prva napotilna tabla s podatki o razporeditvi oddelkov in postopkov na oddelkih se nahaja
ob prihodu v zgradbo Sektorja za upravne notranje zadeve. V primeru, da stranka še
vedno ne ve, na kateri oddelek naj gre oziroma želi dodatne informacije lahko zastavi
dodatna vprašanja svetovalcu za pomoč strankam na sprejemnem okencu oziroma
informacijah. Stranke, ki želijo podati vlogo za novo osebno izkaznico so napotene v
čakalnico A – Oddelek za javni red, čakalnico B – Oddelek za promet ali čakalnico EOddelek za matične zadeve. Napotitev strank v različne čakalnice je odvisna od tega, kje
je manjša vrsta čakajočih. V SUNZ-u je vzpostavljen sistem klicanja strank. Referenti na
vseh treh oddelkih so usposobljeni za sprejemanje vlog za novo osebno izkaznico, kot tudi
za vročanje osebnih izkaznic. Stranke v čakalnici vzamejo listek in počakajo, da je njihova
številka na vrsti. Čas čakanja je odvisen od števila ljudi, ki že čakajo v vrsti in od vrste
zadev, ki jih morajo rešiti. Na velikem ekranu,ki je nameščen v vsaki čakalnici se izpiše
številka na katerem okencu naj se stranka zglasi. V primeru, da stranka ne spremlja svoje
številke na ekranu, referent kličočo številko pokliče po mikrofonu in obenem ponovi na
katerem okencu naj se zglasi.
Referentu stranka pove, kaj bi želela urediti. Sprejem vlog za novo osebno izkaznico
poteka preko sodobnega delovnega mesta - SDM. Ob podaji vloge za novo osebno
izkaznico referent stranko povpraša o stanju stare osebne izkaznice. Če ima stranka staro
pretečeno osebno izkaznico pri sebi, jo izroči referentu, ki jo fizično uniči in status
uničenja zabeleži tudi v Registru osebnih izkaznic, pod serijsko številko stare osebne
izkaznice. Sledi sprejem nove vloge za osebno izkaznico. Stranki se pove, kako dolgo bo
veljala nova osebna izkaznica in kakšne so možnosti vročanja nove osebne izkaznice.
Fotografija se lahko vzame iz baze shranjenih fotografij, če ni predolgo od tega, kar je bila
izdelana oziroma ne kaže več dejanskega stanja stranke, drugače mora stranka predložiti
novo fotografijo. Stranka lahko predloži novo fotografijo v papirnati obliki ali pa prinese
referenčno številko slike, ki jo referent prepiše v okence E - fotografa. Papirnato sliko
poskenira preko skenerja in vrne stranki. Sledi podpisovanje na podpisno tablico, kjer
stranka preveri svoje osebne podatke, naslov, veljavnost nove osebne izkaznice in način
vročitve, za katerega se je odločila.
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V primeru kraje, izgube ali tatvine stare osebne izkaznice zahteva drug identifikacijski
dokument oziroma, če nima nobenega dokumenta stranko poišče v Registru osebnih
izkaznic po imenu, priimku, datumu rojstva ter stalnem prebivališču. Za naznanitev kraje,
izgube ali pogrešitve osebne izkaznice se sestavi zapisnik, kaj se je s pogrešano,
izgubljeno ali ukradeno osebno izkaznico zgodilo. Po podpisovanju zapisnika s strani
stranke in referenta, referent stranko vpraša ali potrebuje zapisnik tudi v fizični obliki. Na
željo stranke se en izvod zapisnika stranki tudi izroči. Sledi potrjevanje zapisnika in
sprejem nove vloge za osebno izkaznico, sprejem slike in podpisa, določitev načina
vročanja, plačilo nove osebne izkaznice in potrditev vloge.
Na Upravno enoto Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve prispejo osebne izkaznice
skupaj s spremnim dopisom z EMS pošiljko dvakrat na dan, razen v petek samo enkrat.
Razlog, za dvakratno dostavo je, da ima SUNZ uradne ure v ponedeljek, torek in četrtek
med 8. in 18. uro, v sredo med 8. in 19. uro in v petek med 8. in 14. uro. Strankam je na
ta način omogočeno, da lahko dvignejo svojo osebno izkaznico tudi po tretji uri vsak dan
razen v petkih. Iz Cetisa jih dostavi s hitro pošto Pošta Slovenije. Iz Glavne pisarne, kamor
poštar dostavi EMS pošiljko z osebnimi izkaznicami, pokličejo odgovorno osebo za
prevzem osebnih izkaznic iz Oddelka ta javni red, Referata za evidenco prebivalstva.
Prevzem osebnih izkaznic podpišeta oba, tako poštar kot tudi referent z Oddelka za javni
red,Referata za evidenco prebivalstva, ki tudi preveri ali se število prispelih ovojnic kakor
tudi število prispelih osebnih izkaznic ujema s številom napisanih na priloženem seznamu.
Sledi vnašanje prispelih osebnih izkaznic v Evidenco osebnih izkaznic. Vsako osebno
izkaznico se poišče po registrski številki (IB-številka) in se ji vnese datum prispetja na
Upravno enoto Ljubljana. Na koncu je vse prispele osebne izkaznice potrebno po strogi
abecedi zložiti v železno omaro, ki je ognjevarna. Tam so shranjene do vročitve imetniku
oziroma pooblaščencu.
Ob dvigu nove osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana, referent vpraša stranko, kaj
se je zgodilo s prejšnjo osebno izkaznico. Preveri ali je osebna izkaznica prispela, jo poišče
v železni omari in izvede vročitev osebne izkaznice v Registru osebnih izkaznic. Poišče jo
po registrski številki (IB- številki), preveri ali se podatki ujemajo, vpiše datum vročitve
stranki in prosi stranko za podpis prejetja nove osebne izkaznice na podpisno tablico. Za
stranko se kot vročitelj podpiše tudi referent, ki je novo osebno izkaznico vročil. V
primeru, da stranki ni bila stara osebna izkaznica uničena ob sprejemu vloge za novo
osebno izkaznico, ker jo je potreboval za prehod meje, mora stranka staro osebno
izkaznico referentu izročiti v uničenje. Pri stari osebni izkaznici referent zavede podatek da
je bila osebna izkaznica uradno uničena in vrnjena stranki in označi status uničena »da«.
Stranki se stara uničena osebna izkaznica vrne. V primeru, da stranka uničene osebne
izkaznice ne potrebuje, jo lahko vrne referentu, ki pri uničeni osebni izkaznici vnese
opombo, da je stranka pustila uničeno osebno izkaznico za komisijsko uničenje- Cetis.
V primeru vročanja tretji - pooblaščeni osebi mora pooblaščena oseba predložiti pisno
pooblastilo, za koga lahko dvigne novo osebno izkaznico. V opombe se zavede, da je bila
nova osebna izkaznica vročena na podlagi pooblastila in komu je bila vročena.
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Pooblaščenec se ravno tako podpiše na podpisno tablico, za njim pa tudi referent, ki je
novo osebno izkaznico vročil. Pooblastila se hranijo v posebni mapi v Referatu za evidenco
prebivalstva.
Sam postopek vročitve je izveden zelo hitro. Težave nastopijo pred vsemi prazniki in v
času poletnih počitnic, ko poteče večje število osebnih izkaznic in ljudje na upravni enoti
množično menjajo stare osebne izkaznice za nove. V primeru, da menjajo staro še
veljavno osebno izkaznico za novo in bi želeli potovati s staro osebno izkaznico še čez
mejo je dvig nove osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana z istim postopkom čakanja,
ki je lahko tudi od 1 do 2 uri. Veliko strank se s tem načinom vročanja ne strinja.
Na Upravni enoti Ljubljana je bilo v letu 2013 sprejetih 37.900 vlog za novo osebno
izkaznico, v letu 2014 35.627 vlog in v letu 2015 33.134 vlog (Poslovna poročila Upravne
enote Ljubljana za leta 2013, 2014 in 2015). V letu 2016 in 2017 poteče večje število
osebnih izkaznic z veljavnostjo 5 in 10 let. Ministrstvo za notranje zadeve je posredovalo
podatek, da v letu 2016 poteče več kot 110 tisoč osebnih izkaznic, v letu 2017 več kot
162 tisoč osebnih izkaznic in v letu 2018 več kot 148 tisoč osebnih izkaznic, kar bo
trenutno situacijo samo še poslabšalo (Žurnal24).
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5
RAZISKAVA O VROČANJU NOVIH OSEBNIH IZKAZNIC NA
UPRAVNI ENOTI LJUBLJANA

Na Upravni enoti Ljubljana je bila v prvi polovici avgusta 2016 izvedena anketa med
zaposlenimi z naslovom Organizacijski vidik izdaje osebne izkaznice. Vprašalnik je bil po epošti najprej poslan vodji kadrovske službe v pregled. Vprašalnik je nato poslala vsem
zaposlenim s pripisom, če ga lahko izpolnijo predvsem tisti zaposleni, ki delajo z
dokumenti, saj se vprašanja nanašajo predvsem na sprejem vlog in izdajo novih osebnih
izkaznic. Pravilno izpolnjen vprašalnik je vrnilo 30 oseb, predvsem tistih, ki delajo na
Oddelku za javni red, kjer je največ vročitev osebnih izkaznic. Manjše število izpolnjenih
anket je pogojeno tudi z dopusti zaposlenih v mesecu avgustu in nezanimanjem za
izpolnjevanje anket.
Vprašalnik sestavlja osem vprašanj večinoma zaprtega tipa, kjer anketirani med vnaprej
določenimi odgovori izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. Vprašalnik vsebuje 7 vprašanj,
kjer je možen en odgovor ter eno vprašanje mešanega tipa, kjer je poleg možnega
odgovora možno napisati tudi svoje mnenje. Namen anketiranja je preveriti med
zaposlenimi problem vročanja osebnih izkaznic na Upravni enoti Ljubljana . Vprašalnik je v
celoti prikazan v prilogi.
Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu

Vir: Lastni

V anketi je sodelovalo 27 žensk, to je 90% vseh sodelujočih pri anketi,ter 3 moški, kar
je 10% vseh sodelujočih. S pomočjo grafikona 1 je možno ugotoviti, da na Upravni enoti
Ljubljana,v Sektorju za upravne notranje zadeve, prevladuje ženska populacija zaposlenih.

36

Grafikon 2: Struktura anketirancev po starosti

Vir: Lastni

Med sodelujočimi zaposlenimi v raziskavi prevladujeta dve starostni skupini in sicer od 30
do 40 let in od 40 do 50 let. V vsako skupino spada 11 oseb, kar je 74% vseh sodelujočih.
V starostno skupino od 20 do 30 let spadata 2 osebi, kar predstavlja 7% vseh anketiranih.
Razlog za to je, da v preteklih letih ni bilo veliko novih zaposlitev zaradi varčevalnih
ukrepov, kar ima za posledico pomanjkanje novih mladih sodelavcev. V starostno skupino
od 50 do 60 let spada 6 oseb, kar predstavlja 20% sodelujočih pri anketi.
Grafikon 3: Struktura anketirancev po področju zaposlitve

Vir: Lastni

Anketo je izpolnilo 13 zaposlenih iz Oddelka za javni red, Referata za evidenco
prebivalstva, kar predstavlja 43% vseh anketiranih in 10 zaposlenih iz Oddelka za javni
red, kar predstavlja 33% vseh anketiranih. To pomeni, da je 76% anketiranih iz oddelka,
kjer se sprejme največ vlog za osebno izkaznico in vroči največ osebnih izkaznic. Iz
Oddelka za matične zadeve sta anketo izpolnile 2 zaposleni in iz Oddelka za matične
zadeve, Referata za matične knjige prav tako 2 zaposleni, kar skupaj predstavlja 14%
vseh anketiranih. Iz Oddelka za promet, Referata za izdajo vozniških in prometnih
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dovoljen so anketo izpolnili 3 zaposleni, kar predstavlja 10% vseh anketiranih, medtem ko
iz samega Oddelka za promet ankete ni izpolnil nihče.

5.1

PREDSTAVITEV REZULTATOV

Na vprašanje, ki se nanaša na drugi odstavek 11. člena Zakona o osebni izkaznici, ki
določa, da na izrecno željo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega
prehoda meje ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba uniči osebno izkaznico šele
ob vročitvi nove so morali anketirani izraziti svoje strinjanje oziroma ne strinjanje z
omenjenim odstavkom. Ponujeni so bili trije odgovori »da«, »ne« ali »ne vem«.
Grafikon 4: Uničenje osebne izkaznice ob vročitvi nove

Vir: Lastni

Iz grafikona 4 je razvidno, da se večina sodelujočih pri anketi, to je 26 anketiranih
oziroma 87% od vseh anketiranih strinja z drugim odstavkom 11. člena Zakona o osebni
izkaznici, ki določa, da na izrecno željo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova
dnevnega prehoda meje ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba uniči osebno
izkaznico šele ob vročitvi nove, saj so označili odgovor »da«. Trije od vseh anketiranih
oziroma 10% se s to trditvijo ne strinjajo in samo en anketiran oziroma 3% od vseh ne
ve, ali bi se s strinjal ali ne.
Uničenje osebne izkaznice ob vročitvi nove na upravni enoti je dobra rešitev za vse tiste
državljane, ki veliko prehajajo državno mejo iz različnih razlogov. Veliko strank pride na
upravno enoto ravno s težavo, kako in kje bodo prevzeli novo osebno izkaznico, in ko
referent pove, da obstaja možnost uničenja stare osebne izkaznice šele ob vročitvi nove
osebne izkaznice na upravni enoti, jo stranke izkoristijo. Rezultati so pokazali, da
anketirani zaposleni odobravajo možnost uničenja stare osebne izkaznice ob vročitvi nove
na upravni enoti in jo tudi uporabljajo.
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Grafikon 5: Vročanje novih osebnih izkaznic na UE podaljšuje čakalne vrste

Vir: Lastni

Rezultati v grafikonu 5 kažejo, da se večina anketiranih strinja, da se čakalne vrste
podaljšajo zaradi vročanja novih osebnih izkaznic na upravni enoti. Kar 23 anketiranih
oziroma 77% od vseh sodelujočih je označilo odgovor »da«. S to trditvijo se ni strinjalo 5
anketiranih oziroma 17% od vseh sodelujočih, 2 anketirana oziroma 7% od vseh
sodelujočih, pa nista vedela ali bi se s to trditvijo strinjala ali ne oziroma ne vesta ali se
čakalne vrste res podaljšajo ali ne.
Vročanje nove osebne izkaznice na Upravni enoti Ljubljana podaljša čakalne vrste, saj
morajo stranke za dvig nove osebne izkaznice na upravni enoti ponovno čakati. Tudi za
vročitev nove osebne izkaznice je potreben določen čas in ob večjem število strank, ki
želijo vročanje nove osebne izkaznice na upravni enoti, se podaljša čas čakanja tudi vsem
ostalim strankam, ki čakajo za druge upravne postopke. Anketirani zaposleni vsak dan
opažajo daljše čakalne vrste zaradi takšnega načina vročanja, zato tudi tako velik odstotek
strinjanja z navedenim vprašanjem.
Grafikon 6: Izkoriščanje možnosti vročanja osebne izkaznice na UE?

Vir: Lastni
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Iz grafikona 6 je razvidno, da se je 21 anketiranih, to je 70% vseh vprašanih, strinjalo, da
ljudje izkoriščajo možnost vročanja nove osebne izkaznice na upravni enoti, saj so označili
odgovor »da«. Z navedeno trditvijo se ne strinja 8 anketiranih oziroma 27% vseh
sodelujočih, zato so označili odgovor »ne«. Samo ena anketirana oseba oziramo 3% od
vseh sodelujočih ni vedela, ali bi se s to trditvijo strinjala ali ne oziroma ne ve ali, stranke
izkoriščajo možnost vročitve nove osebne izkaznice na upravni enoti ali ne.
Vsakodnevno se dogaja, da prihajajo stranke na Upravno enoto Ljubljana po novo osebno
izkaznico po nepotrebnem, saj bi lahko dvignili novo osebno izkaznico na pošti. Nekaterih
strank ne prepričajo niti dolge čakalne vrste, da bi izbrali drugačen način vročanja.
Rezultati ankete kažejo, da anketirani zaposleni takšno izkoriščanje vročanja opažajo pri
svojem delu, saj se je kar dve tretjini od njih strinjalo z navedenim vprašanjem.
Grafikon 7: Vročanje na posebnem okencu

Vir: Lastni

Iz grafikona 7 je razvidno, da se z možnostjo vročanja osebnih izkaznic, kot tudi drugih
dokumentov na posebnem okencu strinja 26 anketiranih, to je 87% vseh vprašanih,
medtem ko se 4 anketirani oziroma 13% od vseh vprašanih s to trditvijo ne strinja. Nihče
od anketiranih ni izbral pri tem vprašanju odgovora »ne vem«, kar posledično pomeni, da
se anketirani zavedajo, da se bodo brez posebnega okenca za vročanje dokumentov
čakalne vrste samo še podaljševale.
Posebno okence bi referente na okencih razbremenilo vročanja osebnih izkaznic in drugih
dokumentov, ki jih sedaj opravljajo poleg ostalih upravnih postopkov. Anketirani zaposleni
so skoraj v večini podprli ta predlog, saj bi imeli več časa za stranke z ostalimi upravnimi
postopki, manj bi bili obremenjeni in naredili bi manj napak pri drugih upravnih postopkih.
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Grafikon 8: Vročanje v čakalnici C

Vir: Lastni

Grafikon 8 je pokazal, da se z možnostjo vročanja osebnih izkaznic in drugih dokumentov
v čakalnici C strinja 19 anketiranih, to je 63% vseh vprašanih, saj so označili odgovor
»da«. Z opcijo vročanja v čakalnici C se ne strinjajo 4 anketirani oziroma 13% vseh
vprašanih, medtem ko 7 anketiranih oziroma 23% vseh vprašanih ni vedelo, ali bi se
strinjali z vročanjem v čakalnici C ali ne. Čakalnica C je prostor, ki je trenutno zelo malo v
uporabi in bi bil idealen prostor za vročanje novih osebnih izkaznic in drugih dokumentov,
saj se nahaja poleg čakalnice A, kjer se sedaj vročajo osebne izkaznice in potni listi, ter
čakalnice B, kjer se vročajo vozniška dovoljenja. Stranke bi vročitev osebne izkaznice in
drugih dokumentov opravile v isti stavbi, vendar ločeno od ostalih čakajočih. Dobra
polovica anketiranih je soglašala s predlaganim prostorom za vročanje.
Grafikon 9: Zahtevnost postopka vročanja osebnih izkaznic

Vir: Lastni

Iz grafikona 9 je razvidno, da se zdi 15 anketiranim, to je 50% od vseh vprašanih
postopek vročanja osebnih izkaznic srednje zahteven, saj so označili odgovor niti
nezahteven, niti zahteven, ostalih 12 anketiranih, to je 40% od vseh vprašanih, pa je
označilo, da jim je postopek vročanja osebne izkaznice nezahteven. Zelo zahteven
postopek vročanja osebne izkaznice so označili 3 anketirani, to je 10% od vseh vprašanih.
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Glede na to, da se zdi večini anketiranih zaposlenih postopek vročanja osebne izkaznice
nezahteven oziroma srednje zahteven, pomeni, da dobro poznajo postopek vročitve nove
osebne izkaznice v Registru osebnih izkaznic in da je Register osebnih izkaznic zasnovan
preprosto in razumljivo.
Grafikon 10: Učinkovitost postopka vročanja osebnih izkaznic

Vir: Lastni

Iz grafikona 10 je razvidno, da je kar 17 anketiranih, to je 57% vseh vprašanih pritrdilno
odgovorilo na vprašanje ali se jim zdi postopek vročanja osebne izkaznice dovolj učinkovit.
Z negativnim odgovorom je odgovorilo 7 anketiranih, to je 23% vseh vprašanih,
neodločenih pa je bilo 6 anketiranih, to je 20% vseh vprašanih. Dobri polovici anketiranih
zaposlenih se zdi postopek vročitve nove osebne izkaznice dovolj učinkovit, ostali, pa so
neodločeni oziroma se jim postopek vročitve nove osebne izkaznice ne zdi dovolj
učinkovit, kar pomeni, da bi bile potrebne izboljšave. Trenutni postopek je predolg, saj je
potrebno ročno vnašati registrsko številko nove osebne izkaznice v program. Na tem
področju bodo potrebne izboljšave.
Podvprašanje se je nanašalo na predloge za izboljšavo vročanja osebnih izkaznic. Na
podvprašanje je odgovorilo 8 anketiranih, kar predstavlja 27% vseh vprašanih. Odgovori
so bili naslednji:
- nujno posebno okence za vročanje osebnih izkaznic;
- večkrat se zgodi, da se v sistem označi, da je osebna izkaznica uničena, dejansko
pa ima stranka, ko pride na UE po novo, še vedno nepreluknjano staro OI – ni
nadzora;
- morali bi biti laserski čitalci kod;
- posebno okence za vročanje dokumentov;
- rajši bi videla, da so same vročitve dokumentov na enem okencu (brez ostalih
storitev) in ne na skupnem;
- najbolj smotrno bi bilo vročanje na posebnem okencu;
- vročanje na posebnem okencu - čim več vročanja po pošti - vzpostavitev krajevne
pristojnosti za urejanje dokumentov;
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-

referent lahko skrajša postopek tako, da brez nepotrebnih vprašanj vsa stanja
preveri v računalniški evidenci hitro in učinkovito, preveri, če je OI izdelana, če je
že na UE in morebitno potrebno uničenje stare, še veljavne in to od stranke
zahteva.

Večina predlogov je povezana s posebnim okencem za vročanje novih osebnih izkaznic in
ostalih dokumentov. S tem bi ločili stranke in razbremenili referente na okencih. Dober
predlog pa so laserski čitalci kod, ki bi skrajšali postopek vročanja nove osebne izkaznice
in drugih dokumentov, vendar so povezani s finančnimi sredstvi.

5.2

UGOTOVITVE IN PREDLOGI

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se večina zaposlenih strinja z drugim odstavkom 11.
člena Zakona o osebni izkaznici, ki omogoča uničenje stare osebne izkaznice šele ob
vročitvi nove osebne izkaznice na upravni enoti. Veliko strank za možnost vročanja na
upravni enoti niti ne ve in jim zaposleni prvič predstavijo to varianto. Ostale stranke, ki
poznajo možnost vročanja na upravni enoti, pa povejo, da jim je ta možnost, močno
olajšala prehajanje meje zaradi nujnih službenih poti, bolezni sorodnikov v tujini in
podobno.
Posledica vročanja nove osebne izkaznice na upravni enoti so daljše čakalne vrste za vse,
tako tiste, ki bi želeli opraviti kakšen drug upravni postopek, kot tudi tiste, ki čakajo samo
na dvig nove osebne izkaznice. Zaradi tega je slaba volja tako na strani zaposlenih, ki
morajo miriti stranke, kot pri strankah, ki ne razumejo, zakaj morajo tako dolgo čakati
samo za dvig nove osebne izkaznice. Na ta način se podaljšujejo ostali postopki, saj
zaposleni niso osredotočeni na svoje delo, čas pa teče v prazno. Zaposleni lahko zaradi ne
osredotočenosti na svoje delo naredijo tudi napako pri drugem upravnem postopku.
Sodelavci, ki so sodelovali v anketi, so se strinjali, da stranke izkoriščajo možnost vročanja
nove osebne izkaznice na upravni enoti. Veliko strank se odloči za dvig nove osebne
izkaznice na upravni enoti, kljub temu, da so opozorjeni, da bodo morali čakati v vrsti, ker
ni posebnega okenca samo za dvig nove osebne izkaznice. Stranke si na naslovu kjer
živijo, ne uredijo nabiralnika za pošto, kar je malomarnost, nekateri ne zaupajo pošti,
drugi blizu delajo in podobno. To so nepotrebne stranke, ki podaljšujejo čakalne vrste.
Zaposleni se strinjajo, da bi nujno potrebovali posebno okence samo za vročanje osebnih
izkaznic kot tudi drugih dokumentov. Na ta način bi se čakajoče, katerim mora biti samo
vročena nova osebna izkaznica, ločilo od ostalih čakajočih, ki imajo daljše postopke.
Strinjajo se s predlogom, da bi bilo v primeru gneče (pred počitnicami, dopusti) vročanje
osebnih izkaznic in ostalih dokumentov v čakalnici C, idealno pa bi bilo, da bi bilo vročanje
ves čas v čakalnici C. Čakalnica C ima 4 okenca, ki so že sedaj opremljena za takojšnje
delo. Organizacijo dela in zaposlenih bi bilo potrebno drugače razporediti, ni pa izključena
tudi možnost dodatne zaposlitve. S finančnega vidika pomeni to dodaten strošek, bi pa
razbremenili zaposlene in skrajšali čakalne vrste.
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Sam postopek vročanja se zaposlenim zdi srednje zahteven, kar pomeni, da bi ga lahko
poenostavili in izboljšali, se pa zdi večini dovolj programsko učinkovit, saj ne prihaja do
napak. Večina predlogov za izboljšavo vročanja se je nanašala na posebno okence za
vročanje dokumentov. Eden od predlogov so bili laserski čitalci kod, ki bi bistveno skrajšali
postopek vročanja vseh dokumentov kot tudi postopek skeniranja prejetih povratnic, ki jih
stranke podpišejo ob vročanju osebne izkaznice po pošti. Laserski čitalci kod bi izničili
napake, so pa povezani s finančnimi stroški. V Registru osebnih izkaznic bi se naredila
nadgradnja programa vročanja z možnostjo skeniranja črtne kode z laserskim čitalcem
kod. Dva predloga sta bila vezana tudi na hitrost in učinkovitost referentov, ki bi lahko s
pravilnimi vprašanji skrajšali postopke vročanja in na pravilno označevanje statusa
uničenja osebne izkaznice ob sprejemu vloge za novo osebno izkaznico.
Spremembe se bodo morale zgoditi; ali jih bodo videli in rešili tako zaposleni na okencih
kot tudi vodilni na Upravni enoti Ljubljana sami predčasno ali pa jih bodo v to prisilile
stranke s svojimi predlogi in tudi pritožbami. Vse spremembe bodo morale biti povezane z
boljšo učinkovitostjo postopkov. To pomeni sodobna delovna mesta, ki so prilagojena
potrebam strank, novejša tehnična oprema za lažje in hitrejše delo zaposlenih, boljša
prostorska organiziranost vročanja vseh dokumentov in več zaposlenih, da bi bilo delo
hitreje opravljeno. Žal je vse povezano s financami, ki jih nikoli ni dovolj, vsaj kakšna
manjša sprememba pa bo nujno potrebna.
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ZAKLJUČEK

Življenjske situacije silijo ljudi v hitro reševanje svojih problemov. Hitra pridobitev nove
osebne izkaznice lahko stranki reši tudi življenjsko pomembno situacijo. Za pridobitev
nove osebne izkaznice so pristojne upravne enote po celi Sloveniji. Sprejem vloge za novo
osebno izkaznico, naznanitve izgube, tatvine, pogrešitve in reklamacije osebne izkaznice
se urejajo v Registru osebnih izkaznic.
Register osebnih izkaznic je računalniško vodena evidenca o izdanih osebnih izkaznicah
slovenskih državljanov, ki se vodi v skladu z Zakonom o osebni izkaznici. Povezan je z
Registrom stalnega prebivalstva, Matičnim registrom, Registrom potnih listin, Centralnim
registrom prebivalstva in policijskimi evidencami o prijavah pogrešitev, izgub in tatvin
osebnih izkaznic na Policiji ter INTERPOLOM za potrebe sporočanja podatkov o
izgubljenih, ukradenih in pogrešanih osebnih izkaznic v tujini z namenom preprečevanja
zlorab.
Osebna izkaznica je javna listina, ki jo ljudje že desetletja najpogosteje uporabljajo za
izkazovanje državljanstva, identitete in za prehod meje. Današnja kartična oblika osebne
izkaznice je veliko bolj praktična in materialno obstojnejša od papirnatih osebnih izkaznic,
ki so bile v uporabi po 2. svetovni vojni. Odkar je osebna izkaznica pridobila na svoji
potovalni funkciji in državljani lahko izbirajo kateri dokument bodo uporabljali za
uveljavljanje svojih pravic in obveznosti je število izdanih osebnih izkaznic bistveno
naraslo v primerjavi s potnimi listinami. Na odločitev kateri dokument si bodo dali izdelati
na upravni enoti vpliva tudi cena in praktičnost kartice. Osebna izkaznica je bistveno
cenejša kot potni list in spravi se lahko v vsako denarnico ali žep.
Pridobitev nove osebne izkaznice je bila državljanom z ukinitvijo krajevne pristojnosti
bistveno olajšana, z različnimi načini vročanja pa tudi hitreje dostopna. Državljani lahko
podajo vlogo za novo osebno izkaznico na kateri koli upravni enoti, pridobijo pa jo lahko v
nekaj urah. Sodobnemu načinu dela in življenja so se morale organizacijsko prilagoditi
tudi upravne enote, ki sprejemajo vloge za nove osebne izkaznice in druge dokumente.
Organizacija upravnih nalog na upravnih enotah je ključnega pomena za vsako upravno
enoto. Glede na velikost območja, ki ga upravna enota pokriva in število prebivalcev, ki
spadajo pod določeno upravno enoto, mora biti prilagojeno število zaposlenih na upravni
enoti. Primerno morajo biti organizirani tudi prostori, da lahko sprejmejo vse potencialne
stranke in sistem klicanja oziroma sprejemanja strank.
Organizacija dela in zaposlenih na upravni enoti Ljubljana se mora ves čas prilagajati
strankam. Upravna enota Ljubljana je največja upravna enota v Sloveniji in nudi svoje
storitve pol milijona potencialnim strankam. Kako razporediti zaposlene in delo, da ne bo
prihajalo do pritožb in da bo vse delo opravljeno v roku, je za vodilne velik izziv.
Zadovoljiti vse želje in potrebe strankam je praktično nemogoče. Pri taki količini ljudi, ki
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živijo, študirajo ali delajo v Ljubljani, je nemogoče biti 100% učinkovit. Pritožbe strank
bodo vedno, se pa s pravilno organizacijo dela in razporejanjem zaposlenih lahko število
pritožb bistveno zmanjša.
Na Upravni enoti Ljubljana se tako zaposleni kot vodilni zelo trudijo delati profesionalno,
hitro in s čim manjšini čakalnimi vrstami. Žal ob večjem številu vlog za nove osebne
izkaznice in druge dokumente, kot tudi druge upravne postopke, ki jih stranke lahko
uredijo na Sektorju za upravne notranje zadeve nastajajo daljše čakalne vrste kljub
pomoči še dveh oddelkov. Dolge čakalne vrste zmanjšujejo ugled Upravne enote
Ljubljana. Nepotrebno je, da se stranke pritožujejo kako dolgo morajo čakati, da pridejo
na vrsto. Vodilni na Upravni enoti Ljubljana bodo morali preveriti, koliko osebnih izkaznic
in drugih dokumentov poteče vsak mesec in koliko je še ostalih upravnih postopkov, ki jih
je potrebno vsakomesečno opraviti in primerno temu razporediti zaposlene ali pa tudi za
kratkoročno obdobje zaposliti koga dodatno.
Priporočljivo bi bilo, da razmislijo o odprtju dodatnega okenca samo za vročanje osebnih
izkaznic in drugih dokumentov. Tako bi bile ločene stranke na tiste, ki so že enkrat čakale
za osebno izkaznico, in tiste, ki prvič čakajo, da bodo podale vlogo za novo osebno
izkaznico ali kateri koli drug upravni postopek. Prostor na SUNZ-u je v čakalnici C.
Čakalnica C ima štiri okenca, ki se lahko kadar koli odprejo in strankam omogočijo hitrejše
vročanje osebnih izkaznic in drugih dokumentov. S tem predlogom so se zaposleni v
izvedeni anketi strinjali in ga večkrat izpostavili kot nujnega.
Posodobitev Registra osebnih izkaznic, bi se lahko izvedla z nakupom laserskih čitalcev
kod, ki bi poenostavili vročanje osebnih izkaznic na okencih, kot tudi skeniranje prejetih
vročilnic, ki jih vračajo s pošte. V Registru osebnih izkaznic bi se dodala možnost zajema
črtne kode preko laserskega čitalca kod. Postopki vročanja bi bili hitrejši in ne bi prihajalo
do napak. Nakup laserskih čitalcev kod je finančni strošek, ki za tako veliko upravno
enoto, kot je Upravna enota Ljubljana, ne bi smel biti težava. Učinek bi bil viden pri
hitrosti vročanja dokumentov, krajših čakalnih vrstah in zadovoljnejših strankah.
Zavedati se je potrebno, da stranka za novo osebno izkaznico plača in v to plačilo ni
zajeta samo osebna izkaznica kot kartica, ampak celoten postopek od čakanja, da pride
stranka na vrsto, kako je obravnavana na okencu do podaje vloge za novo osebno
izkaznico ter vročanja nove osebne izkaznice. Prilagajanje strankam mora biti vedno
prioriteta Upravne enote Ljubljana in ne smejo si dovoliti, da bi prihajalo do pritožb in jeze
strank. Vedno bodo morali biti korak pred njimi, saj stranke želijo in zahtevajo
spremembe.
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PRILOGE
ANKETA – ORGANIZACIJSKI VIDIK IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE
Spoštovani!
V okviru diplomskega dela z naslovom Organizacijski vidik izdaje osebne izkaznice, ki ga
pišem pod mentorstvom dr. Janeza Stareta na Fakulteti za upravo v Ljubljani, Vas prosim
za izpolnitev anketnega vprašalnika. Z raziskavo želim pridobiti mnenja in predloge za
izboljšavo vročanja osebnih izkaznic na Upravni enoti Ljubljana.
Anketa je anonimna in prostovoljna, za izpolnjevanje pa vam bo vzela približno 3 minute
časa. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni izključno za pripravo tega diplomskega dela.
Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.
Damjana Zrim Kožuh

1.

Ali se strinjate z drugim odstavkom 11. člena Zakona o osebni izkaznici, ki določa,
da na izrecno željo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega prehoda meje
ali drug opravičen razlog, lahko uradna oseba uniči osebno izkaznico šele ob vročitvi
nove?




Da
Ne
Ne vem

2. Ali se strinjate, da se v primeru vročanja nove osebne izkaznice na upravni enoti
posledično podaljšajo čakalne vrste?




Da
Ne
Ne vem

3. Ali se strinjate, da stranke izkoriščajo možnost vročanja na upravni enoti in s tem
podaljšujejo čakalne vrste?




Da
Ne
Ne vem

4. Ali se strinjate, da bi bilo vročanje osebnih izkaznic, kot tudi ostalih dokumentov (
potni list, vozniško dovoljenje ) na posebnem okencu?
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Da
Ne
Ne vem

5. Ali se strinjate, da bi bilo vročanje osebnih izkaznic ter ostalih dokumentov v čakalnici
C?




Da
Ne
Ne vem

6. Kako zahteven se vam zdi postopek vročitve osebne izkaznice v Registru osebnih
izkaznic?




Nezahteven
Niti nezahteven, niti zahteven
Zelo zahteven

7. Ali se vam zdi postopek vročanja osebnih izkaznic dovolj učinkovit?




Da
Ne
Ne vem

Prosim za vaše predloge za izboljšavo vročanja osebnih izkaznic.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Za konec vas prosim, če lahko izpolnite še nekaj osebnih podatkov.
Spol:



Moški
Ženski

Starost:





od
od
od
od

20
30
40
50

do
do
do
do

30
40
50
60

let
let
let
let

Zaposlen/a sem na :
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Oddelku
Oddelku
Oddelku
Oddelku
Oddelku
Oddelku
Oddelku

za
za
za
za
za
za
za

javni red
javni red, Referatu za evidenco prebivalstva
javni red, Referatu za krajevne urade, javne prireditve in društva
matične zadeve
matične zadeve, Referatu za matične knjige
promet
promet, Referatu za izdajo vozniških in prometnih dovoljen

Hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili anketo.
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