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Informacije v zvezi z oddajo vloge za izdajo nemškega potnega lista 
ali nemške osebne izkaznice 

           Stanje: marec 2022 

 

I. Splošne informacije 

Za oddajo vloge za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predhodno pridobiti termin prek 
spletnega sistema za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani. 

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice se lahko odda le osebno na pristojnem diplomatskem 
predstavništvu. Pri mladoletnih osebah morajo biti navzoči tudi starši. 

Čas obravnave vloge je praviloma štiri do šest tednov, pod pogojem, da je bila predložena vsa 
potrebna dokumentacija. 

Za otroke se lahko namesto za potni list zaprosi za otroški potni list. Njegova veljavnost je eno leto 
od datuma izdaje. Do 12. leta starosti je mogoče podaljšanje veljavnosti za eno leto, vendar le pred 
iztekom veljavnosti. Prosimo, upoštevajte, da nekatere države ob predložitvi otroškega potnega lista ne 
dovoljujejo vstopa v državo ali dovoljujejo vstop v državo samo z vizumom. 

 

II. Dokumentacija za vlogo 

 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec vloge; 

 novejša biometrična fotografija vlagatelja; v bližini veleposlaništva je vrsta fotografskih ateljejev, 
ki so dosegljivi peš, med drugimi DIAStudio in Tivoli; 

 sedanji potni list in osebna izkaznica; v primeru izgube ali kraje: potrdilo policije o prijavi izgube 
oz. kraje dokumenta; 

 potrdilo o prebivališču, ki ga izda pristojni urad občine, v kateri ima prosilec v Sloveniji prijavljeno 
prebivališče; potrdilo ne sme biti starejše od šestih mesecev; 

 če je iz sedanjega potnega lista in/ali osebne izkaznice razvidno prebivališče v Nemčiji: potrdilo 
o odjavi zadnjega prebivališča v Nemčiji; 

 izpisek iz nemškega matičnega registra o rojstvu ali izpisek iz matičnega registra o rojstvu na 
večjezičnem mednarodnem obrazcu; 

 če ste ali ste bili poročeni ali v partnerski zvezi: izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski 
ali partnerski zvezi; 

 za mladoletne osebe:  

o uradni osebni dokument s fotografijo zakonitih skrbnikov; 

o izpisek iz nemškega matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi staršev ali izpisek iz 
matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi staršev na večjezičnem mednarodnem 
obrazcu; 
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o če starša vlagatelja ob rojstvu vlagatelja nista bila poročena drug z drugim: listina o 

priznanju očetovstva oz. o ugotovitvi očetovstva s prevodom v nemški jezik; 

 v primeru slovenskega državljanstva: 

o veljavni slovenski potni list ali osebna izkaznica; 

o potrdilo pristojne slovenske upravne enote (Upravna enota, Sektor za upravne notranje 
zadeve, Oddelek za matične zadeve), iz katerega je razvidno, da je in kdaj je (!) vlagatelj 
pridobil slovensko državljanstvo; 

 za osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva:              
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji; 

 po potrebi dokazilo o nemškem državljanstvu (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o naturalizaciji, 
potrdilo v skladu s 15. členom Nemškega zveznega zakona o izgnancih (BVFG) za pozne 
izseljence (Spätaussiedler); 

 po potrebi potrdilo o uporabi osebnega imena, ki ga izda nemški matični urad; izpisek iz 
nemškega matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi; izpisek iz nemškega registra osebnih 

stanj; 

 po potrebi potrdilo o pridobitvi doktorskega naziva, če se ga v skladu z  nemško zakonodajo 
sme uporabljati; 

 samo za vloge za osebno izkaznico: podpisana dodatna izjava o funkcionalnosti in varnostnih 
značilnostih osebne izkaznice (glej obrazec za prenos); 

 gotovina za plačilo pristojbine za obravnavo vloge. 

V posameznih primerih je morda treba predložiti dodatno dokumentacijo, o čemer veleposlaništvo 
vlagatelja po potrebi obvesti ob njegovem obisku na veleposlaništvu. Prosimo, upoštevajte, da bo lahko 
obravnava nepopolnih vlog dokončno zaključena šele po predložitvi vse potrebne dokumentacije. 

 

III. Pristojbine 

Pristojbine za obravnavo vloge (plačilo v gotovini): 

Potni list z 32 stranmi za osebe, ki so dopolnile 24 let 81,- EUR 

Potni list z 32 stranmi za osebe, ki še niso dopolnile 24 let 58,50 EUR 

Doplačilo za potni list z 48 stranmi  22,- EUR 

Otroški potni list 26,- EUR 

Osebna izkaznica za osebe, ki so dopolnile 24 let 67,- EUR 

Osebna izkaznica za osebe, ki še niso dopolnile 24 let 52,80 EUR 

 


