
 

 

Priloga št. 2 
 
(obrazec prošnje za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države 
članice Evropskega gospodarskega prostora, prošnje za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje za državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora, prošnje za 
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana 
državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana in 
prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana države 
članice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana) 
 
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo potrdila o prijavi prebivanja in 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 OBNOVO POTRDILA O PRIJAVI PREBIVANJA   

(ustrezno obkroži) 
ZA DRŽAVLJANA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA 

PROSTORA1 
 
 

 
 

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

10. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

11.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

12.  Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji (zaposlitev ali delo, samozaposlitev, izvajanje storitev, študij, združitev družine, drug razlog):  

13.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                 
1
 Rubrik 13 in 14 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja iz razloga zaposlitve ali dela, 

samozaposlitve, izvajanja storitev. Rubrike 16, 17 in 18 se izpolnijo v primeru prošnje iz razloga združitve družine.  

 



 

 

14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

15. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

16. EMŠO državljana države članice EGP (če je določena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana:  

17. Priimek in ime državljana države članice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana:  

18. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče državljana države članice EGP ali slovenskega državljana v    
      Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):  
 

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane izkaznice potrdila o prijavi  prebivanja 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Potrdilo velja od:                                       do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

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



 

 

 REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
............................................................ 

 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA 

DRŽAVLJANA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA 
PROSTORA 

 
 

 
 

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

10. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji, zaradi katerega je bilo izdano potrdilo o prijavi prebivanja:  

13. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

14. Datum vložitve prošnje: 15. Podpis vlagatelja: 

 
 
 



 

 

Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
- o potrdilih o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in potrdilih o vloženi prošnji za izdajo 
oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja,  
- 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, 
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike 
Slovenije, 
- podatke 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. 



 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
............................................................ 

 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO 

PREBIVANJE   
(ustrezno obkroži) 

ZA DRUŽINSKEGA ČLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKEGA 
GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA2 

(ustrezno obkroži) 
 
 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
 
1.  EMŠO državljana države članice EGP (če je določena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana: 

2.  Priimek in ime državljana države članice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana: 

3.  Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče državljana države članice EGP ali slovenskega državljana v   
     Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 
 

 

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

13. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

                                                 
2
 V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem članu, za katerega se 

vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje. 
 



 

 

14.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom države članice EGP ali slovenskim državljanom:  

16.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja oziroma 
odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od:                            do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

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



 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
............................................................ 

 (organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA 

DRUŽINSKEGA ČLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKEGA 
GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA3 

(ustrezno obkroži) 
 
 
 
 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
1.  EMŠO državljana države članice EGP (če je določena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana: 

2.  Priimek in ime državljana države članice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana: 

3.  Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče državljana države članice EGP ali slovenskega državljana v   
     Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 
 
 

 
 
4.  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: 

                                                 
3
 V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem članu, za katerega se 

vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje 

 



 

 

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

13. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 
 
 

14.  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

15.  Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom države članice EGP ali slovenskim državljanom: 

16. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
Izpolni uradna oseba 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
- o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in potrdilih o vloženi prošnji za 
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenje za začasno prebivanje,  
- 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, 
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike 
Slovenije, 
- podatke 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. 

 

  

 


