
 

 

KAKO PRIPRAVITI ŽIVLJENJEPIS KOT PRILOGO PROŠNJI ZA IZDAJO 

DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE NA PODLAGI ZUSDDD 

 

Ko	 pripravljate	 življenjepis,	 poskusite	 v	 besedilo	 vključiti	 odgovore	 na	 spodnja	 vprašanja,	 saj	
gre	 za	 dejstva,	 ki	 so	 pomembna	 za	 odločanje	 upravnega	 organa	 o	 vaši	 prošnji.	 Za	 pripravo	
življenjepisa	si	vzemite	dovolj	časa,	razmislite	o	dogodkih,	na	katere	vas	vprašanja	usmerjajo,	da	
se	 boste	 spomnili	 vseh	 podrobnosti,	 saj	 je	 od	 teh	 dogodkov	 poteklo	 že	 veliko	 časa.	 Včasih	 so	
pomembne	 tudi	 podrobnosti,	 ki	 se	 vam	 na	 prvi	 pogled	 zdijo	 odvečne,	 zato	 vključite	 vse	
okoliščine,	ki	se	jih	spomnite	o	dogodkih,	povezanih	s	spodnjimi	vprašanji.	

1. Kje	in	kdaj	ste	bili	rojeni?	

2. Kdaj	ste	prvič	prispeli	v	Republiko	Slovenijo	(še	v	času	Jugoslavije)?	S	kakšnim	namenom?	

3. Kdaj	ste	v	RS	prijavili	stalno	prebivališče	in	na	katerem	naslovu?	(Kateri	družinski	člani	so	
bili	z	vami,	kdaj	so	oni	prijavili	stalno	prebivališče?	Datum	in	kraj	njihovega	rojstva?)	

4. Ste	poročeni,	imate	otroke?	

5. Ste	 bili	 v	 RS	 redno	 zaposleni/ste	 se	 šolali?	 Kje	 (točen	 naziv	 podjetja/šole)	 in	 v	 katerih	
časovnih	 obdobjih?	 Imate	 delovno	 knjižico/spričevalo	 z	 vpisanimi	 podatki	 o	
zaposlitvah/doseženi	izobrazbi?	

6. Do	 kdaj	 ste	 imeli	 prijavljeno	 stalno	 prebivališče	 v	 RS	 /	 ste	 imeli	 stalno	 prebivališče	
prijavljeno	na	dan	23.12.1990,	na	katerem	naslovu?	

7. Ste	 v	 Sloveniji	 živeli	 ves	 čas,	 od	 23.12.1990	 pa	 do	 danes?	 Kje	 ste	 živeli,	 s	 kom,	 katere	
dokaze	imate	o	tem,	kdo	lahko	to	potrdi	(priče	–	ime,	priimek,	naslov)?	

8. Če	v	Sloveniji	niste	živeli	ves	čas	‐	Kdaj	in	iz	katerega	razloga	ste	Slovenijo	zapustili?	Ste	
odšli	zaradi	posledic	izbrisa	(kakšnih)/	ste	bili	izgnani	iz	Slovenije/	so	vam	zavrnili	vstop	
na	meji/	se	niste	mogli	vrniti	zaradi	vojnega	stanja	v	drugih	državah	nekdanje	SFRJ/	niste	
mogli	pridobiti	dovoljenja	za	prebivanje,	ker	vam	je	bila	takšna	prošnja	zavrnjena/	so	vas	
starši	vpisali	v	šolo	v	tujini?	Natančno	opišite	razloge	in	okoliščine	vašega	odhoda,	potek	
dogodkov,	na	kakšen	način	ste	odšli	(kako	 in	kje	ste	prestopili	 	mejo,	katere	dokumente	
ste	 imeli)?	 Če	 Slovenije	 niste	 imeli	 namena	 trajno	 zapustiti,	 vrniti	 pa	 se	 niste	 mogli	
(zavrnitev	 vstopa	 na	 meji,	 nezmožnost	 vrnitve	 zaradi	 vojnih	 razmer	 v	 drugih	 državah	
nekdanje	 SFRJ),	 čim	bolj	 natančno	pojasnite,	 s	 kakšnim	namenom	 ste	 odšli	 iz	 Slovenije,	
koliko	časa	ste	nameravali	ostati	v	tujini	in	kaj	vam	je	preprečilo	vrnitev	v	Slovenijo?	Vse	
okoliščine	 opišite	 čim	 bolj	 natančno,	 vključno	 s	 podrobnostmi,	 ki	 se	 na	 prvi	 pogled	 ne	
zdijo	pomembne	ali	se	vam	celo	zdijo	odvečne.	

9. Kam	ste	odšli	(država),	kakšen	status	imate	v	tej	državi	(državljanstvo,	kdaj	in	kako	ste	ga	
pridobili)?	 Ste	 morda	 imeli	 težave	 z	 urejanjem	 prebivanja/državljanstva	 v	 tej	 državi?	
Kakšne?	

10. Kakšno	je	vaše	življenje	v	tej	državi,	zaposlitev,	socialna	varnost?	



 

 

11. Ste	se	kasneje	v	času	odsotnosti	kdaj	poskušali	vrniti	/	ste	se	vrnili	v	Slovenijo,	si	poskusili	
urediti	dovoljenje	za	bivanje	(vložili	kakršno	koli	prošnjo	za	dovoljenje	za	začasno/stalno	
prebivanje/	 državljanstvo),	 vstopni	 vizum?	 Kdaj	 in	 kako?	Na	 kakšne	 težave	 ste	 pri	 tem	
naleteli/	 kaj	 vam	 je	 preprečilo,	 da	 bi	 dovoljenje/državljanstvo/vizum	 pridobili?	 Ste	 se	
kdaj	 obrnili	 za	 informacije	 na	 slovensko	 veleposlaništvo	 v	 tujini/organe	 v	 Sloveniji	
(sami/preko	 sorodnikov,	 prijateljev)?	 V	 zvezi	 s	 tem	 priložite	 vse	 listinske	 dokaze/	
potrdila,	s	katerimi	razpolagate.	Ali	lahko	dejstvo,	da	ste	se	poskušali	vrniti,	potrdijo	tudi	
priče?	 Če	 da,	 navedite	 njihova	 imena,	 priimke	 in	 naslove.	 	 Predvsem	 je	 pomembno,	 da	
natančno	navedete	vse	poskuse	vrnitve	in	razloge,	zakaj	so	bili	neuspešni,	v	prvih	10	letih	
vaše	odsotnosti	–	torej	od	trenutka,	ko	ste	Slovenijo	zapustili.	

12. Navedete	lahko,	zakaj	se	v	Slovenijo	želite	vrniti,	kaj	vas	veže	na	Slovenijo	(tudi	sorodniki,	
prijatelji,	ki	tu	živijo).	

13. Ker	 je	 v	 predpisanem	 obrazcu	 malo	 prostora	 za	 navedbo	 dokazil,	 lahko	 na	 koncu	
življenjepisa	 v	 alinejah	 navedete	 vsa	 dokazila,	 ki	 jih	 prilagate	 prošnji,	 vključno	 s	
predlogom	za	zaslišanje	prič	(»predlagam	zaslišanje	prič:	(ime,	priimek	in	naslov	prič)).	V	
rubriki	obrazca	»Priloge«	potem	navedete	samo	»Gledati	življenjepis«.	


