Prošnja za spremembo ali dopolnitev
avstrijskega potnega lista

Naprošeni ste, da ustrezno označite s križcem
siva polja izpolnite s tiskanimi črkami!

Prosim za spremembo/dopolnitev avstrijskega potnega lista
potni list št.

izdan od

izdan dne

veljaven do

akademska stopnja/priimek

ime

Prosim za naslednje spremembe/dopolnitve
dodatni vpis avstrijskih otrok, navedenih na drugi strani
črtanje otrok, navedenih na drugi strani
vpis stanovske oznake inženir
vpis akademskega naziva …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
spremembo krajevnega območja veljavnosti ……………………………………………………………..………………………………………………………………….
drugo spremembo/dopolnitev zaradi ……….……………………………………………………………………..…………………………………………………………...

Predložena dokazila
Opozorilo: Ob predložitvi potnega lista, izdanega v tuzemstvu so potrebna le dokazila, ustrezna za spremembo ali dopolnitev.
Rojstni list (organ, ki ga je izdal, številka, datum)

Poročni list (organ, ki ga je izdal, številka, datum)

Dokazilo o avstrijskem državljanstvu (vrsta dokazila, organ, ki ga je izdal, številka, datum)

Potrdilo o akademski stopnji in/ali stanovski oznaki inženir

Siceršnja potrdila

Datum

podpis prosilca/prosilke

podpis zakonite/-ga zastopnika/zastopnice

Avstrijski otroci mlajši od 12 let, ki naj bodo dodatno vpisani
Priimek/ime

datum rojstva

spol

rojstni list
(organ, ki ga je izdal, številka, datum)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Dokazilo o avstrijskem državljanstvu: …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Otroci, ki jih je treba črtati
Priimek/ime

datum rojstva

spol

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ime zakonitega zastopnika/zakonite zastopnice

legitimiran/-a s/z (potnim listom, uradno izkaznico s fotografijo)

Naslov

Zakonita pravica zastopanja je dana
zaradi obstoječe zakonske zveze z drugim roditeljem;
po 166. § Občnega državljanskega zakonika, ker sem rodna mati in potrjujem, da s strani sodišča ni bil imenovan nihče drug za zakonitega
zastopnika ali zakonito zastopnico za mojega otroka;
kljub temu, da zakonska zveza ne obstaja več, ker sodno odobrenega dogovora ali odločitve sodišča še ni;
ker

Izjava o soglasju zakonitega zastopnika (za mladoletne osebe)
Soglašam z rešitvijo, skladno s prošnjo.
………………………………………………………………………............
Podpis zakonitega zastopnika. Podpisati je treba vpričo referenta/referentke,
sicer je potrebna sodna ali notarska overitev.

Potrjujem prevzem spremenjenega/dopolnjenega potnega lista
………………………………………………………..……..
datum, podpis

Prosilcu tega ni treba izpolniti!
Vpisani podatki se ujemajo
s predloženimi dokazili:
listinami
potnim listom
osebno izkaznico

Potni list št.

organ, ki ga je izdal

………………………………….
datum
………………………………….
podpis

Sprememba/dopolnitev

vpis otrok(-a)

črtanje

izveden/-a/-o dne
………………..……………
………………..……………
podpis

