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Zadeva: Pred potovanjem v tujino preverite veljavnost dokumentov – opomnik 

 

Bliža se čas letnih dopustov zato vam ob načrtovanju dopusta priporočamo, da pravočasno 

preverite 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. 

 

Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista lahko državljan Republike Slovenije vloži na 

sedežu Upravne enote Ruše ali na kateri koli upravni enoti ne glede na kraj stalnega 

prebivališča, v času uradnih ur1. 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 na naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

 
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.   

 

Pogrešitev, izgubo ali krajo osebne izkaznice ali potnega lista je imetnik oziroma njegov zakoniti 

zastopnik dolžan naznaniti najkasneje v roku 8 dni  na kateri koli upravni enoti. Če ostanete 

brez osebne izkaznice ali potnega lista v tujini pa se lahko obrnete na najbližje diplomatsko 

konzularno predstavništvo Republike Slovenije2.   

Opustitev naznanitve je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete. Hkrati je to 

tudi prekršek, za katerega je predpisana globa.  

 

Morebitno najdbo pogrešane, ukradene ali izgubljene osebne izkaznice ali potnega lista je 

potrebno sporočiti upravni enoti. Teh dokumentov ne uporabljajte.   

 
1 Uradne ure so objavljene na spletni strani Upravne enote Ruše - https://www.gov.si/drzavni-

organi/upravne-enote/ruse/o-upravni-enoti-ruse/ 
2 Predstavništva po svetu so objavljena na spletni strani Republike Slovenije - 

https://www.gov.si/zbirke/drzave/ 

https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ruse/o-upravni-enoti-ruse/
https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ruse/o-upravni-enoti-ruse/
https://www.gov.si/zbirke/drzave/
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Strošek pridobitve novega dokumenta:  

 

OSEBNA IZKAZNICA 

osebna izkaznica z veljavnostjo  3 let  za državljane do 3 leta starosti 12,46 EUR 

osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let za državljane od 3 do 18 leta starosti 14,26 EUR 

osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let za državljane od 18 do 70 let  18,86 EUR 

trajna veljavnost za državljane po dopolnjenem 70 letu 

starosti 

18,86 EUR 

POTNI LIST 

potni list z veljavnostjo 3 let za državljane do 3 leta starosti 35,20 EUR 

potni list z veljavnostjo 5 let  za državljane od 3 do 18 let starosti 39,30 EUR 

potni list z veljavnostjo 10 let za državljane po dopolnjenem 18 letu 

starosti 

46,10 EUR 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Upravno enoto Ruše po telefonu na številko 02 669 

06 60, elektronski pošti ue.ruse@gov.si ali na spletno stran Ministrstva za notranje zadeve3.  

 

  

 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

 

Upravna enota Ruše 

 
3  Podrobno o osebnih dokumentih je objavljeno na spletni strani Republike Slovenije - 

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/ 

mailto:ue.ruse@gov.si
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/

