
Priloga 2: Podatki, ki so sestavni del obrazca potnega lista za begunca 
 
Na zunanji strani prednje platnice so v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku 
zapisani ti podatki: 
 

 EVROPSKA UNIJA 

 REPUBLIKA SLOVENIJA 

 GRAFIČNA PODOBA GRBA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 POTNI LIST 
(KONVENCIJA Z DNE 28. JULIJA 1951) 

 OZNAKA, DA GRE ZA BIOMETRIČNI POTNI LIST 
 
 
Na notranji strani prednje platnice je zapisan ta podatek: 
 

 SERIJSKA ŠTEVILKA POTNEGA LISTA V KNJIGOTISKU (RB in sedem 
številčnih znakov) RB0000000 

 
 
Na 1. strani oziroma hrbtni strani biografske strani potnega lista so v uradnih jezikih 
Evropske unije zapisani ti podatki: 
 

 EVROPSKA UNIJA 

 REPUBLIKA SLOVENIJA 

 POTNI LIST 
(KONVENCIJA Z DNE 28. JULIJA 1951) 

 
 

Na 2. strani oziroma biografski strani so zapisani ti podatki: 
 

 FOTOGRAFIJA 

 REPUBLIKA SLOVENIJA 

 POTNI LIST 
(KONVENCIJA Z DNE 28. JULIJA 1951) 

 TIP POTNEGA LISTA 

 KODA 

 ŠT. POTNEGA LISTA 

 PRIIMEK 

 IME 

 DRŽAVLJANSTVO 

 ROJSTNI DATUM 

 EMŠO 

 SPOL 

 ROJSTNI KRAJ 

 DATUM IZDAJE POTNE LISTINE 

 PRISTOJNI ORGAN 

 DATUM VELJAVNOSTI/VELJA DO 

 PROSTOR ZA LASTNOROČNI PODPIS 

 ZAPIS OCR-B  
 
 

Na 3. strani potnega lista so v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku zapisani ti 
podatki: 
 
3-krat stalno prebivališče 
 
 

Na 4. strani potnega lista so v vseh uradnih jezikih Evropske unije zapisani ti podatki: 
 

 zaznamki pristojnega organa 



Na 5. strani potnega lista so v vseh uradnih jezikih Evropske unije zapisani ti podatki: 
 

 01. Tip 

 02. Koda 

 03. Št. potnega lista 

 04. Priimek 

 05. Ime 

 06. Državljanstvo 

 07. Rojstni datum 

 08. EMŠO 

 09. Spol 

 10. Rojstni kraj 

 11. Datum izdaje 

 12. Pristojni organ 

 13. Velja do 

 14. Lastnoročni podpis 

 15. Stalno prebivališče 
 
 
Dodatno: 
 
Na 3. do 32. strani in zadnji platnici je perforirana serijska številka potnega lista. 
 
Na vsaki neparni strani od 3. do 31. strani je izpisano ime REPUBLIKA SLOVENIJA v 
slovenskem jeziku. 
 
Na 6. do 31. strani potnega lista so v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku 
zapisani ti podatki: 
 
Vizum in KONVENCIJA Z DNE 28. JULIJA 1951 
 
Na 32. strani je v vseh uradnih jezikih Evropske unije zapisan ta podatek: 
 
Ta potni list vsebuje 32 strani. 
 
Na notranji strani hrbtne platnice je v slovenskem in angleškem jeziku zapisano: 
 
S tem potnim listom izkazujete svojo istovetnost, ne smete ga posoditi drugi osebi ali 
uporabljati tujega potnega lista kot svojega. Prav tako ga nikakor ne smete spreminjati 
oziroma brisati katerega koli podatka ali ga kakor koli popravljati. 
 
V ta potni list je vgrajena občutljiva elektronika – vsebuje brezkontaktni integriran čip. Da 
bi lahko čip brezhibno deloval, vas prosimo, da potnega lista ne upogibate, ne 
izpostavljate skrajnim temperaturam in vlagi, nevarnim elektromagnetnim valovanjem, 
agresivnim kemikalijam ter da ga varujete pred mehanskimi poškodbami. Neustrezno 
ravnanje lahko vpliva na delovanje čipa in zmanjša uporabnost potnega lista pri prehodu 
meje. 
 
Pogrešitev, izgubo ali tatvino potnega lista v Republiki Sloveniji morate takoj, če to ni 
mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti Ministrstvu za notranje zadeve. 
 
Če potni list pogrešite, izgubite ali vam je ukraden v tujini, morate to takoj, če to ni 
mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini. 
 
Potni list morate vrniti, če pridobite državljanstvo Republike Slovenije, če pridobite potni 
list države, katere državljan ste oziroma katere državljan postanete, če vam zaradi 
katerega koli razloga preneha status begunca oziroma vam je bil status begunca odvzet. 

 


