slika za potni list EU
Prosimo, da slike za potni list
NE prirežete
NE prilepite.

Lastnoročni podpis imetnika/imetnice dokumenta
Prosimo, da podpišete šele pred referentom/referentko in znotraj
polja, označenega z nakazanim okvirčkom!!!
Naprošeni ste, da ustrezno označite s križcem ✗

siva polja izpolnite s tiskanimi črkami!

Opozorila:
Do dopolnjenega 12. leta starosti se za otroke izdaja potni list za € 30,--. Veljavnost potnih listov otrok se ravna po starosti otrok in do 2. leta
starosti traja 2 leti ter od 2. do 12. leta starosti vsakokrat po 5 let.
Od 12. rojstnega dne naprej potni list velja 10 let in stane € 75,90.
Potrebno je predložiti barvno sliko za potni list EU v skladu z veljavnimi predpisi ICAO. Informacije dobite na www.bmi.gv.at/passbild ali
pri vsakem organu, pristojnem za potne liste.
Upoštevajte, da sta v potnem listu iz prostorskih razlogov za priimke na razpolago skupno dve vrstici, vsaka s 33 znaki in da je vrstica za imena
omejena na 20 znakov. Naprošeni ste, da zaradi tega za to predvidena polja v obrazcu za vlogo ustrezno izpolnite, ker bo sicer predolge priimke
in imena treba skrajšati ali pa bo eno ime moralo odpasti.
O dokazilih: ob predložitvi potnega lista, izdanega v tuzemstvu je potrebno ustrezno izkazati le razlikujoče se podatke.
Potovalne informacije dobite na www.aussenministerium.at in telefonskih številkah nac.: 0 50 11 50-3775 mednar.: (+43-1) 90 115-3775.

Vloga za izdajo avstrijskega potnega lista za mladoletnike
Priimek
Priimek
Priimek ob rojstvu

Prejšnji priimki

Ime(na)

Posebne značilnosti

Datum rojstva

Kraj rojstva

Stalno prebivališče (poštna številka/kraj/ulica/hišna številka/stopnišče/številka vrat)

Spol
ženski
moški
Telesna višina
cm

Vročitev želena na naslov:

Ulica, hišna številka, stopnišče/nadstropje/vrata
Poštna št.

Kraj

Država

Mladoletnik/-ca še nima potnega lista
Mladoletnik/-ca ima potni list št. ……………….............. izdan od …………….......………………………………….………………………………...
izdan dne: ………………………… veljaven do…………………………….……...
Ta potni list je bil izgubljen (številka potnega lista, kdaj in kje izgubljen) ………………..……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Ta potni list je bil ukraden; prijava podana pri ……………………………………………………………………………………………………………..
Mladoletnik/-ca je vpisan/-a v naslednja potna lista:
potni list št. ………………………...…….. izdan od ………………………………………………………................... izdan dne ……………………..
potni list št. …………………………......... izdan od ………………………………………………………................... izdan dne …..…………………
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Prosim za izdajo potnega lista s:
trajanjem veljavnosti …..….. let

veljavnega za vse države sveta

omejenim območjem veljavnosti ……………………………...

Potni list do dopolnjega 12. leta starosti
z navadno vročitvijo € 30,-

z ekspresno vročitvijo € 45.-

ekspresni potni list v enem dnevu € 165.-

Potni list od dopolnjega 12. leta starosti naprej
z navadno vročitvijo € 75,90

z ekspresno vročitvijo € 100.-

ekspresni potni list v enem dnevu € 220.-

Predložena dokazila
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)
Istovetnost dokazana s/z (potnim listom, uradno izkaznico s fotografijo, s pričo)

Ime zakonitega zastopnika/zakonite zastopnice

Legitimiran/-a s/z (potnim listom, uradno izkaznico s fotografijo)

Naslov

Zakonita pravica zastopanja je dana
zaradi obstoječe zakonske zveze z drugim roditeljem;
po 166. čl. Občnega državljanskega zakonika, ker sem rodna mati in potrjujem, da s strani sodišča ni bil imenovan nihče drug za zakonitega zastopnika ali
zakonito zastopnico za mojega otroka;
kljub temu, da zakonska zveza ne obstaja več, ker sodno odobrenega dogovora ali odločitve sodišča še ni;
ker
Datum

podpis vložnika/vložnice *)

Podpis zakonitega zastopnika/zakonite zastopnice **)

*) Podpis mladoletnika/mladoletnice od 14. leta starosti naprej

**) Podpis zakonitega zastopnika. Podpisati je treba pred referentom/
referentko, sicer je potrebna sodna ali notarska overitev.

Potrjujem prevzem uničenega potnega lista št.

datum, podpis

Vložniku tega ni treba izpolniti!
Vpisani podatki se ujemajo s predloženimi dokazili:

Pripombe organa

❑

listinami

❑

potnim listom

❑

osebno izkaznico

…………….......…………….
datum

.....…………......…………….
podpis

podpis
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