
Obrazec št. 30/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
_______________________________  
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO – STALNO PREBIVANJE 

(ustrezno obkrožiti) 

 
OTROKU OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO V REPUBLIKI SLOVENIJI,  

ROJENEMU V TUJINI 
(49.a člen Zakona o tujcih) 

 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

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

 
 

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

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

                                                
1 V polja od 1 do 3 in v polje 18 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 V polja od 4 do 17 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ali 
dovoljenja za stalno prebivanje. 

 
 

 
prostor za fotografijo 

ali referenčna številka 
iz elektronskega 

odložišča fotografij 



13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

18. Datum vložitve prošnje: 19. 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 

 
 

Prošnji za izdajo dovoljenja za začasno oziroma stalno prebivanje za otroka tujca s priznano 
mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, rojenega v tujini je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– izpisek iz tuje matične knjige o rojstvu otroka oziroma, če tega ni mogoče pridobiti, drugo listino, ki dokazuje 

rojstvo otroka v tujini;
– dokazilo o skrbništvu.
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
  


