
 

 

Osebni dokumenti – pred odhodom na dopust preverite 
veljavnost!  

Osebni dokumenti – kateri se štejejo za uradne identifikacijske 
dokumente? 

Osebni dokumenti oziroma uradni identifikacijski dokumenti omogočajo izkazovanje istovetnosti 
oziroma identifikacijo posameznika v postopkih pred uradnimi in drugimi organi. Ta status imajo v 
Republiki Sloveniji osebni dokumenti, ki vsebujejo fotografijo imetnika in jih izdajo državni organi. 
 
Najpogostejši osebni dokumenti v RS so tako: 

 osebna izkaznica, 

 potni list, 

 obmejna prepustnica, 

 vozniško dovoljenje, 

 orožni list in 

 potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 

Po dopolnjenem 18. letu starosti mora državljan, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, imeti 
vsaj en uradni identifikacijski dokument oziroma osebno izkaznico, če nima drugega dokumenta. 

Osebni dokumenti – kje se pridobijo in koliko časa je potrebno 
za pridobitev? 

Osebni dokumenti se lahko pridobijo na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na 
diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V določenih primerih, kot so 
npr. zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, tudi na Ministrstvu 
za notranje zadeve Republike Slovenije. Različni osebni dokumenti imajo različne roke za pridobitev! 
Kakšni so? 

 Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v štirih delovnih dneh. 
Prednostna izdelava in predaja na pošto steče najkasneje naslednji delovni dan. V tem 
primeru pa je treba doplačati upravno takso. 

 Potni list je praviloma izdelan in predan na pošto v petih delovnih dneh. V primeru prednostne 
izdelave potnega lista je ta izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan. V 
tem primeru je treba doplačati upravno takso. 

 Obmejno prepustnico pridobi oseba le na lokalni upravni enoti, glede na kraj stalnega 
prebivališča posameznika, ki zanjo zaprosi. 

Osebni dokumenti – veljavnost je odvisna od tipa dokumenta in 
celo starosti nosilca! 

Osebni dokumenti (osebna izkaznica) imajo različne dobe veljavnosti: 

 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let, 

 trajno, če je državljan star 70 ali več let, 

 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let, 

  



 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let, 

 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni 
dve ali več osebni izkaznici oziroma ste državljan z začasnim prebivališčem v postopku 
preverjanja prijave stalnega prebivališča. 

Vir: Data d.o.o. 
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© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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