Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11popravek) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu
označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje

1. člen
Ta pravilnik določa način izdaje dovoljenja za prebivanje, obrazce prošenj za izdajo in
podaljšanje dovoljenja za prebivanje, obrazce potrdil o vloženi prošnji za izdajo oziroma
podaljšanje dovoljenja za prebivanje, način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in
ceno dovoljenja za prebivanje.
S tem pravilnikom se za izdajo dovoljenja za prebivanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z
dne 15. 6. 2002), spremenjeno z Uredbo Sveta ES št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane
tretjih držav, določa način zajemanja prstnih odtisov in ustreznost fotografije.
2. člen
Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje se vloži na ustreznem
obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika. O vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja
za začasno prebivanje oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter o
dovoljenem bivanju tujca v Republiki Sloveniji, se tujcu izda potrdilo na obrazcu iz priloge št.
2 tega pravilnika.
3. člen
Dovoljenje za prebivanje se izda v obliki samostojne listine kot izkaznica (v nadaljnjem
besedilu: izkaznica dovoljenja za prebivanje), določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 o
enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6.
2002), spremenjeno z Uredbo Sveta ES št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav,
v formatu ID 1, velikosti 85,60 X 53,98 mm.
4. člen
Materiali za izdelavo izkaznice dovoljenja za prebivanje, vgradnja pomnilniškega medija ter
zapisi na izkaznici ter pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem
ravnanju zagotavljajo uporabo izkaznice za obdobje njene veljavnosti.
5. člen
Normalno ravnanje z izkaznico dovoljenja za prebivanje pomeni, da se izkaznice ne upogiba,
ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, elektromagnetnim valovanjem, agresivnim
kemikalijam ter da se jo zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
6. člen

Tujec mora prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje predložiti
fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča
fotografij, ki jo izda za to pooblaščeni fotograf.
Če tujec predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna
oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča fotografij.
7. člen
Fotografija mora kazati pravo podobo tujca, ne sme biti retuširana, poškodovana in ne sme
imeti madežev.
Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem
fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi,
barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo
za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo in
sicer:
– podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče
ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem
horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča
(temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora
zajemati od 70% do največ 80% fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alinee;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z
ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, tujec mora gledati naravnost v
fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje,
okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50% in največ 70% višine fotografije, od
spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso
dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so poškodbe očesa);
– tujec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in
druge osebe, ki po svojih običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del
oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo
oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s
čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega
roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom,
lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih
laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi
usti in brez igrač preblizu obraza.
Pri tujcih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50–80% fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice
brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40% in največ 70% višine fotografije, od
spodnjega roba.
Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži
glave, določeni v prvi alinei drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.

8. člen
K prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje mora tujec, ki je dopolnil
starost 6 let, dati dva prstna odtisa. Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca,
ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z elektronsko napravo za
zajem prstnih odtisov.
Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis
sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko
zajame le en prstni odtis.
Upravna enota v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje oziroma evidenci o dovoljenjih
za stalno prebivanje označi prst in roko, iz katere je bil prstni odtis zajet.
Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi prošnje ni mogoč iz zdravstvenih
razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi,
ipd.) ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (kot npr. oseba brez
prstov na roki ali brez roke) se to označi v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje
oziroma evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje, tujcu pa se izkaznica dovoljenja za
prebivanje izda zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa oziroma brez
biometričnega podatka prstnih odtisov.
Upravna enota lahko v primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega
odstavka od tujca zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema
prstnih odtisov.
9. člen
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje je 12,00 eura.
10. člen
Upravna enota prenehanje izkaznice dovoljenja za prebivanje, ki je prenehalo veljati in
izkaznice dovoljenja za prebivanje, katere veljavnost je potekla, označi tako, da izkaznico
dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je,
minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personalizacijo izkaznice
dovoljenja za prebivanje.
11. člen
Prilogi št. 1 in 2 sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljeni skupaj z njim.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Za označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki nalepke, določene z
Navodilom o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za
prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07) in za označitev odpovedi prebivanja v
potnem listu, se uporablja 4. člen Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve
oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07).
13. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije..
Št.
Ljubljana, dne
EVA 2011-1711-0030
Minister
za notranje zadeve

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 (37. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 vlagatelju vročajo pošiljke
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:
16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

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.
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.
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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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU RAZISKAV ALI
VISOKEGA ŠOLSTVA (38 člen Zakona o tujcih)1 (ustrezno obkroži)

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 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
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na
diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini, rubrika 17 pa v primeru, ko ima raziskovalec,
visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec v drugi državi članici Evropske unije že izdano
dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca. 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.
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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:
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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE (39. in 41. člen
Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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:

11. 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
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

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,
rubrika 21 pa v primeru, ko ima tujec , ki vloži vlogo, v drugi državi članici EU izdano modro karto
EU. 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.
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16. Dokazilo o ustrezni izobrazbi (odločba ali mnenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji za priznavanje oziroma vrednotenje
izobraževanja) ali dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji, v primeru opravljanja reguliranega poklica:
17. Delodajalec pri katerem se bo tujec zaposlil:

18. Pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v
višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji
19. Podatek o prijavi potrebe po delavcu , ki jo pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu PD vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec
zaposlil (številka PD obrazca):
20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju
21. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost izdane modre karte EU (do):
22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,
datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
23. Datum vložitve prošnje:

24. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje (modre
karte EU) oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o
davčnih prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
- podatek o registraciji oziroma vpisu delodajalca v ustrezen register (Poslovni register
Slovenije, Register kmetijskih gospodarstev)
- podatek, 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 dav vpogleda v podatke davčnega organa
poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela
- pisno obvestilo Zavoda RS za zaposlovanje ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne
domače ali z domačimi izenačene brezposelne osebe, kadar je v skladu z Zakonom o
zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11) določena kontrola trga dela
- podatek 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.

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

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

PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU (42.
člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

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. 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):

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4 in 24, se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Rubriki 16 in 20 izpolni tujec v primeru, če ima družinski
član v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika
modre karte EU. Rubrika 17 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.
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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):
16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (44. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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

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 in v
primeru, ko ima tujec v drugi državi članici EU dovoljenje za prebivanje zaradi študija. Rubrika 16 se
izpolni v primeru, ko ima tujec v drugi državi članici EU dovoljenje za prebivanje zaradi študija.
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.
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13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA IN ZA ČEZMEJNO
OPRAVLJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI (45. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 vlagatelju vročajo pošiljke
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

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.
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.
1

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA
(ustrezno obkroži)

ZAČASNO PREBIVANJE ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA (46.
člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 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):
14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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:

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

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE (47. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

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. 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):

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3 in 23, se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Rubrika 16 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.
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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):
17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

16. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V
DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (48. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 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):
15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

Rubrika 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na
diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. 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.
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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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA
ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (48. člen Zakona
o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

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. 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:

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4 in 25, se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Rubrika 17 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.
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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):
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):
18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU (48. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 vlagatelju vročajo pošiljke
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

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.
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.
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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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA
(ustrezno obkroži)

ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI (50. člen Zakona o
tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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. 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
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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:

Rubrika 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.
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje
oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
TRAJNA

ZAČASNA

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA
(ustrezno obkroži)

ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA (50.
člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke
(kraj, ulica in hišna številka):
13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
16. Podlaga za prebivanje v RS v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje v RS, vizum):
17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,
datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
18. Datum vložitve prošnje:

19. Podpis vlagatelja:

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

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
TRAJNA

ZAČASNA

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA
(ustrezno obkroži)

ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJ
DOVOLJENO ZADRŽEVANJE (51. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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. 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
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

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:

Rubrika 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.
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje
oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
TRAJNA

ZAČASNA

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji,
- 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,
- podatke 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 OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
(ustrezno obkroži)

PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (51. člen Zakona o tujcih)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

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 vlagatelju vročajo pošiljke
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje
Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE
DA / NE

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

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.
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.
1

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

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

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. Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE

14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:
15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
16. Podatek 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 vlagatelja:

Rubrika 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.
1

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

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke 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)1

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
iz elektronskega
odložišča fotografij

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

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. Nekdanji imetnik modre karte
(ustrezno obkroži)

DA / NE

12. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:
13. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
14. Podatek 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 vlagatelja:

Rubrika 11 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.
1

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

Datum izdaje:

Dovoljenje velja

Opombe:

od:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis:
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
Nezmožnost zajema prstnih odtisov

DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec
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,
- 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,
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o
davčnih prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

Priloga št. 2
(obrazci potrdil o vloženi prošnji)
OPOMBA: Besedilo obrazcev potrdil o vloženi prošnji je poleg v slovenskem jeziku lahko
napisano tudi v tujih jezikih.

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
PREBIVANJE ZA TUJCA, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI BIVA NA PODLAGI
VIZUMA ZA DOLGOROČNO BIVANJE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (drugi odstavek 30. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje
v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE OZIROMA ZA IZDAJO NADALJNJEGA DOVOLJENJA
ZA ZAČASNO PREBIVANJE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (drugi odstavek 60. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje
v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(organ, pristojen za izdajo potrdila)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZA IMETNIKA MODRE KARTE EU, IZDANE V DRUGI
DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN PRVEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
PREBIVANJE ZA NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (drugi odstavek 41 ali drugi odstavek 42. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu
dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne
meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU
RAZISKAV IN VISOKEGA ŠOLSTVA
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (peti odstavek 38 člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v
Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(organ, pristojen za izdajo potrdila)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI
ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN ZA NJEGOVE
DRUŽINSKE ČLANE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (tretji odstavek 48. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v
Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (šesti odstavek 50 člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v
Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (šesti odstavek 50. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje
v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O DOVOLJENEM BIVANJU ZA NEKDANJEGA IMETNIKA MODRE
KARTE EU IN NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za čas treh mesecev od dneva
izdaje potrdila (drugi odstavek 43. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje
prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum izdaje potrdila:
Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZA NEKDANJEGA IMETNIKA MODRE KARTE EU IN
NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (tretji odstavek 43. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v
Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(organ, pristojen za izdajo potrdila)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI
EVROPSKE UNIJE IZDANO DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI
ŠTUDIJA
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (šesti odstavek 44. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje
v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DOVOLJENO ZADRŽEVANJE
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji (drugi odstavek 51. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje
v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje.
Priimek in ime:
Rojstni datum:

Državljanstvo:

Sedanje prebivališče
v Republiki Sloveniji:
Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

