Stanje: marec 2019

Informacije v zvezi z oddajo vloge za izdajo nemškega potnega lista
ali nemške osebne izkaznice
- potrebna dokumentacija in pristojbina za obravnavo vloge I.
Ob oddaji vloge je treba predložiti naslednjo dokumentacijo:
1.

v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec vloge; prosimo, da obrazec podpišete šele ob obisku na
veleposlaništvu;

2.

če je na voljo: sedanji potni list in osebno izkaznico vlagatelja;

3.

v primeru izgube sedanjega potnega lista ali osebne izkaznice vlagatelja: po možnosti potrdilo
policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta;

4.

če vlagatelju ni bil še nikoli izdan potni list ali osebna izkaznica s strani nemškega veleposlaništva
v Ljubljani:
4.1. izpisek iz matičnega registra o rojstvu vlagatelja, ki je bil po možnosti izdan v zadnjih šestih
mesecih pred obiskom na veleposlaništvu;

5.

če vlagatelju ni bil še nikoli izdan potni list ali osebna izkaznica1:
5.1. izpisek iz matičnega registra o rojstvu vlagatelja, ki je bil po možnosti izdan v zadnjih šestih
mesecih pred obiskom na veleposlaništvu;
5.2. zadnji potni list ali zadnjo osebno izkaznico starša, po katerem je vlagatelj pridobil nemško
državljanstvo;
5.3. če starša vlagatelja ob rojstvu vlagatelja nista bila poročena drug z drugim: listino o priznanju
očetovstva oz. ugotovitvi očetovstva;
5.4. če sta bila starša vlagatelja ob rojstvu vlagatelja poročena drug z drugim: izpisek iz matičnega
registra o sklenjeni zakonski zvezi staršev;

1

V tem primeru vlagatelju priporočamo, da se v zvezi z vprašanjem določitve priimka ob rojstvu obrne na veleposlaništvo
tudi po telefonu.

Telefon +386 1 47
laibach.diplo.de
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6.

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

7.

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;

8.

če je vlagatelj tudi slovenski državljan:
8.1. veljavni slovenski potni list ali osebno izkaznico;
8.2. če vlagatelj ne poseduje potnega lista ali osebne izkaznice, ki ga/jo je izdalo Nemško
veleposlaništvo v Ljubljani po 27.08.2007: potrdilo pristojne slovenske upravne enote (Sektor
za upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve), iz katerega je razvidno, da je in kdaj
(!) je vlagatelj pridobil slovensko državljanstvo (potrdilo o državljanstvu);

9.

če vlagatelj ni slovenski državljan in ne poseduje potnega lista ali osebne izkaznice, ki ga/jo je
izdalo Nemško veleposlaništvo v Ljubljani po 27.08.2007: veljavno dovoljenje za prebivanje v
Republiki Sloveniji;

10. če je vlagatelj mladoletna oseba: veljavne uradne osebne dokumente s fotografijo oseb, ki imajo
pravico do skrbništva nad vlagateljem;
11. aktualno biometrično fotografijo vlagatelja. V bližini veleposlaništva je vrsta fotografskih
ateljejev, med drugimi DIAStudio in Tivoli, ki so dosegljivi peš.
12. samo v primeru oddaje vloge za izdajo osebne izkaznice: podpisana dodatna izjava o
funkcionalnosti in varnostnih značilnostih osebne izkaznice (glej preneseni obrazec);
13. gotovino za plačilo pristojbine za obravnavo vloge (glej pod III.).
II.
V posameznih primerih je morda treba predložiti dodatno dokumentacijo, o čemer veleposlaništvo
vlagatelja po potrebi obvesti ob njegovem obisku na veleposlaništvu. Veleposlaništvo zato priporoča,
da vlagatelj že ob svojem obisku na veleposlaništvu za vsak primer predloži še naslednjo
dokumentacijo:
14. tudi če je izvzet iz točke 8.2: potrdilo pristojne slovenske upravne enote (Sektor za upravne
notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve), iz katerega je razvidno, da je in kdaj je vlagatelj
pridobil slovensko državljanstvo (potrdilo o državljanstvu);
15. tudi če je izvzet iz točke 9: veljavno dovoljenje za prebivanje vlagatelja v Republiki Sloveniji;
16. če je na voljo: potrdilo o nemškem državljanstvu vlagatelja ali potrdilo o sprejemu vlagatelja v
nemško državljanstvo;
17. če se je vlagatelj po zadnji izdaji potnega lista ali osebne izkaznice poročil: izpisek iz matičnega
registra o sklenjeni zakonski zvezi.2
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V tem primeru vlagatelju priporočamo, da se v zvezi z vprašanjem uporabe priimka po sklenitvi zakonske zveze obrne na
veleposlaništvo tudi po telefonu.

3

III.
Pristojbine (prosimo za 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

Potni list z 48 stranmi za osebe, ki so dopolnile 24 let

103,- EUR

Potni list z 48 stranmi za osebe, ki še niso dopolnile 24 let

80,50 EUR

Otroški potni list

26,- EUR

Osebna izkaznica za osebe, ki so dopolnile 24 let

58,80 EUR

Osebna izkaznica za osebe, ki še niso dopolnile 24 let

52,80 EUR

