
Priloga št. 1 
 
(obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje) 
 
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je poleg v slovenskem jeziku lahko 
napisano tudi v tujih jezikih.   

 

REPUBLIKA SLOVENIJA  

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO  
(ustrezno obkroži) 

PREBIVANJE IZ RAZLOGA ZAPOSLITVE ALI DELA (32. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne:  

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5. Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9. Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
      v tujini ali v Republiki Sloveniji 
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
      oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12. Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  

14. Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

18. Datum vložitve prošnje: 19. Podpis prosilca: 

 

                                            
1 Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, rubrika 13 pa v primeru vloge za 
podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO 
(ustrezno obkroži) 

 PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (33. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne:  

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
       v tujini ali v Republiki Sloveniji 
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

11.  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
       oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12.  Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke   
       (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

17.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

18.  Datum vložitve prošnje: 19.  Podpis prosilca: 

 
 
Izpolni uradna oseba 
                                            
1 Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, rubrika 13 
pa v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO  
 (ustrezno obkroži) 

PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA IN ZA ČEZMEJNO 

OPRAVLJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI  (34. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne: 

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
       v tujini ali v Republiki Sloveniji 
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

11.  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
       oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12.  Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke  
       (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

17.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

18.  Datum vložitve prošnje: 19.  Podpis prosilca: 

 

                                            
1 Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, rubrika 13 
pa v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA  
(ustrezno obkroži) 

ZAČASNO PREBIVANJE ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA  

(35. člen Zakona o tujcih) 
 

 
Sprejeta dne:  

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini  
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

11.  Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

12.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije 
       (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo 
       prvega dovoljenja za začasno prebivanje): 

13.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

14.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

15.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

16.  Datum vložitve prošnje: 17.  Podpis prosilca: 



Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO  
                                                                       (ustrezno obkroži) 

PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE (36. in 37. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne: 

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1. EMŠO prosilca: 

2. Priimek in ime prosilca: 

3.  Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče 
     prosilca v Republiki Sloveniji 
     (naselje, ulica in hišna številka): 

 
4.  EMŠO, če je določena: 

5.  Priimek in ime: 

6.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7.  Spol: 8.  Državljanstvo: 

9.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10.  Rojstni kraj (država, kraj): 

11.  Zakonski stan: 12.  Poklic: 

13.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
       v tujini ali v Republiki Sloveniji 
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

14.  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
       oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

15.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije 
       (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo  
       prvega dovoljenja za začasno prebivanje): 

16.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

17.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

19.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

20.  Datum vložitve prošnje: 21.  Podpis prosilca: 

                                            
1 V vse rubrike, razen v rubriki 1, 2, 3 in 21, se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za 
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje)  

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO  
                                                                      (ustrezno obkroži) 

PREBIVANJE ZA TUJCE SLOVENSKEGA RODU (37. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne: 

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
       v tujini ali v Republiki Sloveniji 
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

11.  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
       oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12.  Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke  
       (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

17.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

18.  Datum vložitve prošnje: 19.  Podpis prosilca: 

 
 
Izpolni uradna oseba 
                                            
1 Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, rubrika 13 
pa v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO  
                                                                       (ustrezno obkroži) 

PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (40. člen Zakona o tujcih)
1
 

 
Sprejeta dne:  

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče  
       v tujini ali v Republiki Sloveniji 
       (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

11.  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
       oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12.  Naslov, na katerega naj se prosilcu vročajo pošiljke  
       (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16.  Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

17.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
       datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

18.  Datum vložitve prošnje: 19.  Podpis prosilca: 

 
 
Izpolni uradna oseba 
                                            
1 Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, rubrika 13 
pa v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 



 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do:  Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

............................................................ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 

 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE 

 
Sprejeta dne: 

 

 

Št. prošnje: Taksa: 

  plačana 

 neplačana 

 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10.  Prejšnje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji  
       (naselje, ulica in hišna   številka): 

11.  Sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
       (naselje, ulica in hišna številka): 

12.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

13.  Razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

14.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 
 

16.  Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

17.  Datum vložitve prošnje:   18. Podpis prosilca: 

 



Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane tiskovine 
oziroma odločbe: 

Datum izdaje: 

Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 


