
REPUBLIKA SLOVENIJA

(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE
OTROKU OSEBE, KI JE BILA IZBRISANA IZ REGISTRA STALNEGA

PREBIVALSTVA1

na podlagi prvega odstavka 1.a člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US, 

64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)

prostor za fotografijo

  1.  EMŠO starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (če je določena):

  2.  Priimek in ime starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

  3.  Rojstni datum (dan, mesec, leto) starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

  4.  Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva 
(država, kraj, ulica in hišna številka):

  5.  Priimek in ime ter datum rojstva (dan, mesec, leto) drugega starša:

  6.  Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče drugega starša (država, kraj, ulica in hišna številka):

TU-4
MNZ RS (PC 2)

1 V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se vpišejo podatki o otroku osebe, ki je bila izbrisana iz registra stalnega 
prebivalstva, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Sprejeta dne:

Št. prošnje: Taksa:

  plačana

  neplačana



  7.  EMŠO otroka, če je določena:

  8.  Priimek in ime:

  9.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

10.  Spol:

11.  Državljanstvo:

12.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 13. Rojstni kraj (država, kraj):

14.  Poklic: 

15.  Kraj, ulica in hišna številka prebivališča oziroma kraja prebivanja ob rojstvu:

16. Država, kraj, ulica in hišna številka prebivališč oziroma krajev prebivanja od rojstva do sedaj (po obdobjih):

17.  Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:

18.  Kraj nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji po prihodu v Republiko Slovenijo2: 

19.  Dokazila o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji za obdobje od rojstva dalje:

20.  Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

21.  Priloge:

22.  Datum vložitve prošnje:  23. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:

2 Rubrika 18. se izpolni v primeru, če otrok, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ne prebiva 2 Rubrika 18. se izpolni v primeru, če otrok, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ne prebiva 2

v Republiki Sloveniji. 



Številka izdane tiskovine
oziroma odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Podatek o prstih in rokah, s katerih sta bila zajeta dva prstna odtisa3:

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil:

Izpolni uradna oseba

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:

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

– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih v Republiki Sloveniji 
za otroka in starše in o prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji za starša, ko so 
zanj začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 
14/99 – odločba US) – o izbrisu starša iz registra stalnega prebivalstva,

– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za otroka in starše, 
– o dovoljenju za stalno prebivanje oziroma o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije za starša, 

ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva.   

3 Rubrika o zajetih prstnih odtisih se izpolnjuje po tem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja za 
prebivanje kot samostojno listino, ki vsebuje podobo obraza in dva prstna odtisa imetnika, obdelana in shranjena kot 
biometrični podatek.


