Lastnoročni podpis imetnika/imetnice dokumenta

Prosimo, da podpišete šele vpričo referenta/referentke in znotraj polja,
označenega z nakazanim okvirčkom!!!
Naprošeni ste, da ustrezno označite s križcem ❏
✗
siva polja izpolnite s tiskanimi črkami!

❑
❑

 Potrebujete barvno sliko za potni list EU po veljavnih predpisih ICAO. Informacije dobite na www.bmi.gv.at/passbild ali na vsakem uradu




za izdajo potnih listov.
✗
Prosimo, upoštevajte, da sta za priimke in akademske stopnje (postavljene na začetek/konec) z ozirom na prostor v potnem listu na razpolago
skupno 2 vrstici, vsaka s 33 znaki in da je vrstica za imena omejena na 20 znakov. Zato ste naprošeni, da za to predvidena polja v obrazcu vloge
ustrezno izpolnite, ker bo sicer predolge priimke in imena treba skrajšati ali pa bo moralo eno ime odpasti.
O dokazilih: ob predložitvi potnega lista, izdanega v tuzemstvu je treba ustrezno izkazati le razlikujoče se podatke.
Informacije za potovanja dobite na www.aussenministerium.at in na telefonskih številkah nac.: 0 50 11 50-3775 mednar.: (+43-1) 90 115-3775.

Vloga za izdajo avstrijskega potnega lista

posebne značilnosti

 Sem imetnik/-ca potnega lista št. ……………..…….….., izdanega s strani …..………………………………………..………………………………..…..………..
izdanega dne: ………………………………………………. veljavnega do ……………………………………………..

 Svoj potni list sem izgubil/-a (št., organ, ki ga je izdal, kdaj in kje izgubljen) ………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………..……

 Potni list mi je bil ukraden; prijava opravljena pri ………….………………………………….………………………………………………………………………….
Sem avstrijski državljan in prosim za izdajo potnega lista s/z:✗

 trajanjem veljavnosti 10 let

 omejenim trajanjem veljavnosti …….. let

 veljavnega za vse države sveta  omejenim območjem veljavnosti …………………………………………………………………………………………….
 ekspresni potni list (višja pavšalna pristojbina € 100.-)  ekspresni potni list v enem dnevu (višja pavšalna pristojbina € 220.-)
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rojstni list (organ, ki ga je izdal, številka, datum)

poročni list (organ, ki ga je izdal, številka, datum

dokazilo o avstrijskem državljanstvu (vrsta dokazila, organ, ki ga je izdal, številka, datum)
dokazilo o akademski stopnji in/ali stanovski oznaki inženir
identiteta izkazana s/z (potnim listom, uradno izkaznico s fotografijo, pričo)
siceršnja dokazila (npr. skrbništvo ipd.)
datum

podpis prosilca/prosilke

Potrjujem prevzem uničenega potnega lista št. ……………………………………………………
………………………………………………….…………………………..
datum, podpis

Vložniku
Pripombe organa

 z listinami
 s potnim listom
 z osebno izkaznico
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