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Pravočasno preverite veljavnost osebnih dokumentov 

Ob načrtovanju poletnih dopustov priporočamo, da pravočasno preverite ustreznost in 

veljavnost svojih osebnih dokumentov. Za potovanje v tujino državljani Republike 

Slovenije potrebujemo veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list.   

Svetujemo vam, da si pred nameravanim potovanjem pridobite informacije o pogojih 

vstopa v posamezne države, ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za 

zunanje zadeve, kjer med drugim najdete tudi napotke pred potovanjem: 

https://www.gov.si/teme/napotki-pred-potovanjem/ 

• Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista lahko državljan Republike 

Slovenije vloži na sedežu Upravne enote Murska Sobota na Kardoševi ulici 2 v 

Murski Soboti (ali na kateri koli upravni enoti ne glede na kraj stalnega 

prebivališča), v času uradnih ur.  

V izogib gneči na sedežu Upravne enote ju je možno vložiti tudi na naslednjih krajevnih 
uradih Upravne enote Murska Sobota:  

Krajevni urad Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, tel: 02 513 12 70 

Krajevni urad Cankova , Cankova 25, Cankova 9261, tel: 02 513 12 74 

Krajevni urad Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel: 02 551 83 34 

Krajevni urad Gornji Petrovci , Gornji Petrovci 31 d , 9203 Petrovci, 02 551 83 32 

Krajevni urad Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma, tel: 02 551 83 38 

Krajevni urad Prosenjakovci, Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci, 02 513 12 78 

Krajevni urad Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel: 02 513 12 80 

Krajevni urad Rogašovci , Sveti Jurij 13, 9261 Rogašovci, tel: 02 551 83 42 

Krajevni urad Šalovci , Šalovci 163, 9204 Šalovci , tel: 02 551 83 44 

Krajevni urad Tišina , Tišina 4, 9251 Tišina, tel: 02 513 12 82 

K vlogi je potrebno predložiti fotografijo predpisane velikosti (3,5 x 4,5 cm v črno beli ali 

barvni tehniki primerne kvalitete za obdelavo), ki kaže pravo podobo vlagatelja, 

oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji  ter staro osebno izkaznico, 

ki jo uradna oseba uniči.  Ob vložitvi vloge se lahko odločite za način vročitve 

osebnega dokumenta pri pristojnem organu ali po pošti na naslov stalnega prebivališča 

v Republiki Sloveniji.   
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Vlogo za izdajo osebne izkaznice in potnega lista otroka vloži njegov starš oziroma 

zakoniti zastopnik.  K vlogi je potrebno priložiti fotografijo otroka in tudi star dokument, 

če ga je otrok imel. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora 

biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.  Ob izdaji 

biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame dva 

prstna odtisa.     

 

Strošek pridobitve novega dokumenta:    

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Upravno enoto Murska Sobota,  po 

telefonu na številko 02 513 11 11 , elektronski pošti ue.murskasobota@gov.si ali na 

spletno stran Ministrstva za notranje zadeve: https://www.gov.si/drzavni-

organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/storitve/.    

 

Lepo pozdravljeni, 

       Upravna enota Murska Sobota 
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