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PROSIMO DA IZPOLNITE V ANGLEŠČINI S PLAVIM ALI ČRNIM PERESOM

  Vhodna karta potnika           •               Avstralija

Priimek

Ime

Številka potnega lista

Številka poleta ali ime ladje

Nameravani naslov v Avstraliji

Ali nameravate živeti v Avstraliji (delati) 
naslednjih 12 mesecev?

Ali prinašate v Avstralijo:

1.  Blago, ki je mogoče prepovedano ali omejeno, na primer zdravila, steroidi, ilegalna pornografija, 
strelno orožje, bojna sredstva, ali prepovedane droge?

2.  Več kot 2250 ml alkoholnih pijač, ali 25 cigaret, ali 25 gr tobačnih izdelkov?
3.  Blago kupljeno v tujini ali v brezcarinski/brezdavčni zoni v Avstraliji, ki je skupaj stalo več kot 

AUD$900, vključno darila?
4.  Blago/vzorce za poslovno/komercijalno rabo?
5.  AUD$10.000 ali več v avstralski ali tuji valuti iste vrednosti? 

Opomba: če vas carinik ali policaj vpraša, morate prijaviti potne čeke, čeke, denarne nakaznice,  
ali druge vrednostne papirje v kakršnikoli višini.

6.  Meso, perutnino, ribe, morske plodove, jajca, mlečne izdelke, sadje, zelenjavo?
7.  Žito, semena, gomolje, slamo, orehe, rastline, dele rastlin, domača zdravila ali zelišča,  

lesene izdelke?
8.  Živali, dele živali, živalske izdelke, vključno opremo, hrano za domače ljubimce, jajca, biološko tvar, 

primerke, ptice, ribe, insekte, školjke ali polže, čebelje pridelke?
9.  Zemljo, predmete na katerih so ostanki zemlje ali kateri so bili uporabljeni v sladki vodi, na primer 

športno/rekreacijsko opremo, čevlje?
10.  Ali ste bili v stiku s kmetijo, živinorejo, v prirodi ali v slatkovodnih potokih/jezerih itd. v zadnjih 

tridesetih dneh?
11.  Ali ste bili v Afriki, Južni/Srednji Ameriki ali na Karibih v zadnjih šestih dneh?

 Da 

 Da 

 Da 

Ne 

Če NISTE avstralski državljan

Ali ste bili obsojeni za kakšno kriminalno dejanje?

IZJAVA
Podatke, ki sem jih navedel/a so resnični, točni in popolni. 
Zavedam se da, če ne odgovorim na vsa vprašanje to lahko 
ima težke posledice.

Ali imate jetiko (tuberkulozo)?

VAŠ PODPIS
OBRNITE  

KARTO
Slovenian

Navedite

PROSIMO         IN ODGOVORITE NA VSAKO VPRAŠANJE – ČE STE NEGOTOVI, Da 

 dan  mesec leto

Ne 

Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 
 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 

 Da Ne 
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KAKO SE UPORABLJA TA PREVAJALNA STRAN:
• PREBERITE INFORMACIJO NA SPODNJEM VZORCU
•  IZPOLNITE ODGOVARJAJOČE PROSTORE NA ANGLEŠKI VHODNI KARTI 

POTNIKA
NE PIŠITE NA TEJ STRANI (SAMO VZOREC)

SLOVENIAN
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Kongres/konferenca

Poslovni obisk

Obisk prijateljem ali sorodnikom

Zaposlitev

Počitnice

Drugo

Izobrazba

RazstavaSAMPLE
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PROSIMO          IN ODGOVORITE NA A ALI B ALI C

V kateri deželi ste se vkrcali  
na to letalo ali ladjo ?

Narodnost kot piše na potnem listu

Kaj je vaš običajni poklic?

Podatki na tem obrazcu služijo za upravne potrebe vselitvenih oblasti, carine, karantene, statistike, zdravstva, zaščite divjadi 
in avstralske denarne regulative. Zbiranje podatkov je zakonsko odrejeno. Njihova vsebina bo dostopna samo agencijam, ki 
obravnavajo zgornje dejavnosti in le tistim, ki imajo pravico ali jo zahtevajo po avstralskem zakonu. Obrazec 1442i Privacy notice 
(Obvestilo o zasebnosti) lahko najdete na https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms

PROSIMO DA IZPOLNITE V ANGLEŠČINI

Trajna  
vselitev v 
Avstralijo

Obiskovalec ali začasni bivalec

Nameravano obdobje bivanja v 
Avstraliji

Dežela vašega bivališča

Vaš glavni razlog potovanja (X samo eno)

Datum 
rojstva

 let    mesecev   dni 

Povratni avstralski 
prebivalec

V kateri inozemski deželi ste prebili največ 
časa?ALI 

PREVERITE ALI STE 
IZPOLNILI OBE  

STRANI TE KARTE. 
POKAŽITE JO OB  

PRIHODU SKUPAJ Z VAŠIM  
POTNIM LISTOM.

 dan            mesec                    leto

VAŠ STIK V AVSTRALIJI

Telefon 

E-mail naslov  
                                ALI  
Naslov            

STIK V NUJNEM SLUČAJU (SORODNIK, PRIJATELJ)

Ime

E-mail naslov
Telefon                 ALI 
Poštni naslovDržava

07191503




