
Priloga 1 

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 - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
 (ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ RAZLOGA ZAPOSLITVE ALI DELA  

(37. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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
1
. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  

      (država, kraj, ulica in hišna številka):  

13
2
. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  14

3
. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 

      Nekdanji imetnik modre karte                                   DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

                                                 
1
 Polje 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 

2
 Polje 13 se izpolni v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 

3
 Rubrika 14 se izpolni v primeru če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje oziroma če je tujec 

nekdanji imetnik modre karte EU izdane v Republiki Sloveniji. 



  

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

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
  

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o delovnem dovoljenju v Republiki Sloveniji, 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji  

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.  

 
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA  
NA PODROČJU RAZISKAV ALI VISOKEGA ŠOLSTVA  

(38. člen Zakona o tujcih)  
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13
1
. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  

 
14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži)   

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Naziv raziskovalne organizacije ali visokošolskega zavoda iz RS, s katerim je sklenjen sporazum o gostovanju:  
 
 

17. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca  
      in veljavnost dovoljenja (do): 

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                 
1 Polje se ne izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem  
  predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.  



  

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije; 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji;  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji; 

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost; 

 o dovoljenju za zaposlitev. 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE –  
MODRA KARTA EU 

(39. in 41. člen Zakona o tujcih) 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1. EMŠO, če je določena: 2. Davčna številka:  

3. Priimek in ime: 

4. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

5. Spol: 6. Državljanstvo: 

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 8. Rojstni kraj (država, kraj): 

9. Zakonski stan:  

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 vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost izdane modre karte EU (do): 
 

16. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:  
 

18. Delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil:  
 
 
 

19. Firma ali ime delodajalca: 
 
 



  

20. Sedež ali naslov delodajalca: 
 
 

21. Matična številka delodajalca: 22. Davčna številka delodajalca: 
 

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

24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje (modre karte 
EU) oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike  Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršek pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost, 

 soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje k izdaji modre karte EU   

 o registraciji oziroma vpisu delodajalca v ustrezen register;  

 da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta 
krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega 
razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz 
naslova zaposlitve in dela;  

 o tem, da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto;  

 o prepovedi zaposlovanja in dela tujcev pri delodajalcu v skladu s 1. točko četrtega odstavka, 1. 
točko petega odstavka, po šestem ali devetem odstavku 55. člena Zakona o zaposlovanju in delu 
tujcev (Uradni list RS, št. 26/11). 

 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV  
ZAMENJAVE DELODAJALCA – ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA  

(ustrezno obkroži) 
 

IMETNIKA MODRE KARTE EU 
(39. člen Zakona o tujcih) 

 
 
1. EMŠO, če je določena: 2. Davčna številka:  

3. Priimek in ime: 

4. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

5. Spol: 6. Državljanstvo: 

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 8. Rojstni kraj (država, kraj): 

9. Zakonski stan: 10. Davčna številka:  

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

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

13. Datum izdaje modre karte EU in njena veljavnost do: 14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

15
1
. Trenutni delodajalec in delovno mesto: 

16. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto:  

17. Bodoči delodajalec in bodoče delovno mesto:  
 
 

18. Firma ali ime delodajalca:  
 

19. Sedež ali naslov delodajalca:  

20. Matična številka delodajalca:  21. Matična številka delodajalca: 
 

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

23. Datum vložitve prošnje oziroma obvestila: 24. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Polja od 15 do 19 se izpolnijo v primeru prošnje za odobritev zamenjave delodajalca.  

 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 
 
V postopku izdaje soglasja k odobritvi zamenjave delodajalca oziroma zaposlitve pri več 
delodajalcih, bo pristojni organ pridobil naslednje podatke:  
 

 o registraciji oziroma vpisu delodajalca v ustrezen register; 

 da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas  poslovanja, če je ta 
krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega 
razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz 
naslova zaposlitve in dela,  

 pisno odobritev Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije k zamenjavi delodajalca / delovnega 
mesta, 

 o prepovedi zaposlovanja in dela tujcev pri delodajalcu v skladu s 1. točko četrtega odstavka, 1. 
točko petega odstavka, po šestem ali devetem odstavku 55. člena Zakona o zaposlovanju in delu 
tujcev (Uradni list RS, št. 26/11); 

 ali je delodajalec prijavil potrebo po delavcu.  
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE  
ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU  

(42. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1

1
. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 
 

3. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost modre karte (do): 
 
 

4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče 
    vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini 
    (naselje, ulica in hišna številka):   

 
 
5

2
. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

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

                                                 
1
 V polja od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje.  

2
 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.  

 

 
 



  

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

16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

20. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU, vrsta                        
     dovoljenja (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja  (do): 
 

21. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

22. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije; 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji; 

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji; 

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
  



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkroži) 

 

DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA  
(44. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju vročajo pošiljke   
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje                DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      Imetnik vizuma C …………………………  ……   ……DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15.  Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje zaradi študija in veljavnost dovoljenja (do): 

17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18. Podatek 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 vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA  

IN ZA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI   
(45. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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
1
.  Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  

       (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13
2
.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14

3
. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 

      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15.  Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                 
1
 Polje 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 

2
 Polje 13 se izpolni v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 

3
 Polje 14 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec 

nekdanji imetnik modre karte EU. 



  

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

19.  Datum vložitve prošnje: 20.  Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o delovnem dovoljenju v Republiki Sloveniji, 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
 (ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA  

(46. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju 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
1
. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 

        Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
        (ustrezno obkroži) 

14.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15.  Podatek 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 vlagatelja: 

                                                 
1 Polje 13 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje oziroma če je tujec 

nekdanji imetnik modre karte EU izdane v Republiki Sloveniji. 

 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,  

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost, 

 o delovnem dovoljenju v Republiki Sloveniji.  
 

 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
_________________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 

DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE  
(47. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1

1
. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

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

 
 
4

2
. EMŠO družinskega člana, 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. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

                                                 
1
 V polja od 1 do 3 in v polje 23 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje.  

2
 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.  

 

 



  

17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                                      DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                                               TRAJNA                                              ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE  
ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA  

(47.a člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1

1
. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

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

 
 
4

2
. EMŠO družinskega člana, 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: 
 

16. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

                                                 
1
 V polja od 1 do 3 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje.  

2
 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.  

 

 



  

17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                                               TRAJNA                                                       ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o statusu vlagatelja; 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE  
ZA DRUŽINSKEGA ČLANA OSEBE S SUBSIDIARNO ZAŠČITO  

(47.b člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1

1
. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

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

 
 
4

2
. EMŠO družinskega člana, 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: 
 

16. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

                                                 
1
 V polja 1, 2, 3 in 23 se vpišejo podatki o vlagatelju.  

2
 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujci, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 

 



  

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                                               TRAJNA                                                       ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o statusu vlagatelja;  

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 

 
 
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 

DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS  
REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE  

(48. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  
      (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo prvega     
     dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem  
     predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini): 
 

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 
 
 

17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18. Podatek 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 vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost, 

 o delovnem dovoljenju v Republiki Sloveniji.  
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA  
STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE  

(48. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1

1
. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 
 

3. Država članica EU, v kateri ima vlagatelj status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 
 
 

4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče 
    vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini 
    (naselje, ulica in hišna številka):   

 
 
5

2
. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

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

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

                                                 
1
 V polja, 1, 2, 3, 4 in 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.  

2
 V polja od 5 do 23 se vpisujejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 



  

16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije 
      (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo prvega      
      dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem   
      predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini): 
 
 

17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

20. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje, vrsta dovoljenja (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja 
      (do): 
 

21. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

22. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje)  

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU  
(48. člen Zakona o tujcih) 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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



  

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o matičnih dejstvih, ki so vpisana v matični register Republike Slovenije Republike Slovenije, 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_________________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI  
(50. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

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

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Zakonita podlaga za prebivanje v RS v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje v RS, vizum): 

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

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA  
(50. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

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

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Podlaga za prebivanje v RS v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje v RS, vizum): 

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

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI DOVOLJENO ZADRŽEVANJE  

(51. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

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

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

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

16. Datum vložitve prošnje: 17. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji,  

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
 (ustrezno obkroži) 

 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV  
(51. člen Zakona o tujcih) 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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



  

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan,  

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE  
(52. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1. EMŠO: 

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. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Podatek 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 vlagatelja: 

 
 
 
 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, 

 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,  

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno   zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS  
(53. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1. EMŠO: 

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

11. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 
12. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

13. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

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

15. Datum vložitve prošnje:   16. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o dovoljenjih za začasno in stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 
 
 



  

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS  
ZA TUJCA, KI MU JE PRIZNANA MEDNARODNA ZAŠČITA 

(53.a člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1. EMŠO: 

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

11. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

12. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

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

14. Država članica EU, ki je priznala status mednarodne zaščite:  15. Datum priznanja mednarodne zaščite:  

16. Datum vložitve prošnje:   17. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 
 
 



  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 

 o priznanju mednarodne zaščite; 

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan, 

 iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, 

 iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,  

 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri 
pristojnih organih v Republiki Sloveniji,   

 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 

 


