VLOŽNIK
________________________
ime in priimek vložnika
________________________
________________________
naslov vložnika
________________________
telefonska številka vložnika
________________________
ime in priimek pooblaščenca
________________________
________________________
naslov pooblaščenca
_____________________
telefonska številka pooblaščenca

UPRAVNA ENOTA ______________
______________________________
______________________________
______________________________

VLOGA ZA ODPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
PODATKI O PROSILCU
Priimek in ime……………………………………………………………………………………….
Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze…………………………………………………….……
Datum, kraj in občina rojstva (za rojene v tujini je potrebno navesti tudi državo)
………………………………………………………………………………………………………...
Zakonski stan (poročen, samski, razvezan, vdovec)……………………………………………
Točen naslov prebivališča v tujini
………………………………..…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...

Zadnje prebivališče v Republiki Sloveniji pred odhodom v tujino (če je prosilec rojen v
tujini, je potrebno navesti zadnje prebivališče staršev v Republiki Sloveniji)
………………………………………………………………………………………………………...
Šolska izobrazba (osnovna, poklicna, srednja, višja, visoka)
……………………………………………………………….………………….………………….
Ime zadnje dokončane šole: smer, kraj, država in leto zaključka šolanja
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Akademski naziv, področje, ime ustanove in država
…………………………………………………….………………………………………………...
Zaposlitev ob vložitvi prošnje:
o ime podjetja oz. ustanove
…………………………………..………………………………………………………….
o

kraj, država
………………………………………………………………………..…………………….

o

vrsta dela, funkcija
………………………………………………………………………...…………………….

Državljanstvo
..……………………………………………………..………………...…………………….. …..
Državljanstvo je vpisano v DK/RMK/matični register
………………………………………………………………………………………………….…
Datum odhoda v tujino
…………………………………………….……………………………………………………….
Razlog za zahtevo za prenehanje državljanstva Republike Slovenije
…………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Podatki o nepremičninah v Republiki Sloveniji
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
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Datum in kraj sklenitve zakonske zveze
………………………………………………………………
Datum in kraj morebitne razveze ter prejšnjih zakonskih zvez
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
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PODATKI O OTROCIH
Otroci iz te zakonske zveze (osebna imena, kraj in datum rojstva, njihovo prebivališče):
1.…….…………………………………………………………….., roj………………………… v
(ime in priimek otroka)

(datum rojstva otroka)

………………………………………………………………………………………………………...
(kraj in država rojstva otroka)

državljan-ka ………………………………………… s prebivališčem v ..................................
(država, katere državljan je otrok)

………………………………………………………………………………………………………...
(naslov prebivališča, kjer živi otrok)

2.…….…………………………………………………………….., roj………………………… v
(ime in priimek otroka)

(datum rojstva otroka)

………………………………………………………………………………………………………...
(kraj in država rojstva otroka)

državljan-ka …………………………………………s prebivališčem v .....................................
(država, katere državljan je otrok)

………………………………………………………………………………………………………...
(naslov prebivališča, kjer živi otrok)

3.…….…………………………………………………………….., roj………………………… v
(ime in priimek otroka)

(datum rojstva otroka)

………………………………………………………………………………………………………...
(kraj in država rojstva otroka)

državljan-ka …………………………………………s prebivališčem v .....................................
(država, katere državljan je otrok)

………………………………………………………………………………………………………...
(naslov prebivališča, kjer živi otrok)

Podatki o morebitnih prejšnjih zakonskih zvezah in podatki otrocih iz teh zakonskih zvez:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ali za otroke, ki ne prebivajo s prosilcem, prosilec redno plačuje preživnino in na kakšen
način?
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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PODATKI O STARŠIH
OČE
Osebno ime …………………………………………………………………………………………
Datum in kraj rojstva ……………………………………………………………………………….
Stalno oz. zadnje prebivališče v Republiki Sloveniji (če je umrl, je treba navesti
prebivališče ob smrti) ………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………..
Prebivališče od leta 1948 do 1952
………………………………….………………………………………………..………………….
MATI
Osebno ime …………………………………………………………………………………………
Datum in kraj rojstva ……………………………………………………………………………….
Stalno oz. zadnje prebivališče v Republiki Sloveniji (če je umrl, je treba navesti
prebivališče ob smrti) ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………..
Prebivališče od leta 1948 do 1952
……………………………………………………………………………..……………………….
PODATKI O ZAKONCU
Priimek in ime……………………………………………………………………………………….
Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze ….…………………………………….………………
Prebivališče………………………………………………………………………………………….
Državljanstvo………………………………………………………………………………………...
Ali prosi za odpust iz državljanstva tudi zakonec (če je državljan Republike Slovenije)?
………………………………………………………………………………………………………...
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PODATKI O MLADOLETNIH OTROCIH, ZA KATERE PROSILEC PROSI ZA ODPUST
IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
1. …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Opomba:
22. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije določa sledeče:
»Otroku do dopolnjenega 18. leta starosti preneha državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo
obeh staršev, ki jima je državljanstvo prenehalo z odpustom, ali je državljanstvo Republike
Slovenije prenehalo na ta način enemu od njiju, drugi pa nima državljanstva Republike Slovenije.
Če otrokovi starši živijo ločeno, otroku preneha državljanstvo Republike Slovenije z odpustom na
zahtevo tistega roditelja, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je dodeljen v varstvo in vzgojo, in
tudi sam prosi za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, ali v primeru, da je roditelj, pri
katerem otrok živi, tujec. V obeh primerih je potrebno soglasje drugega roditelja.
Če drugi roditelj ne soglaša z odpustom otroka iz državljanstva Republike Slovenije, otrok dobi
odpust, če zaradi koristi otroka k njegovemu odpustu da soglasje ministrstvo, pristojno za družino
in socialne zadeve.
Soglasje je treba priložiti prošnji za odpust otroka iz državljanstva Republike Slovenije.
Soglasje iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ni potrebno, če prebivališča drugega
roditelja ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica«.

V kolikor sta oba starša državljana Republike Slovenije (in starša ne živita ločeno) lahko
otroku preneha slovensko državljanstvo na prošnjo obeh staršev, ki tudi zase prosita za
odpust iz slovenskega državljanstva – v tem primeru oba starša izpolnita vsak svojo
vlogo za odpust, kjer tudi oba izpolnita rubriko o odpustu mladoletnega otroka
oziroma otrok.
V kolikor sta oba starša državljana Republike Slovenije (in starša živita ločeno), lahko
otroku preneha slovensko državljanstvo na prošnjo tistega od staršev, pri katerem otrok
živi in tudi sam zase prosi za odpust– v tem primeru se tej vlogi priloži le soglasje
drugega roditelja.
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PRILAGAM NASLEDNJE PRILOGE:
ZASE:
Izpisek iz rojstne matične knjige – RMK (za rojene v tujini)
Izpisek iz poročne matične knjige – PMK (če je zakonska zveza sklenjena v
tujini)
Sodbo o razvezi zakonske zveze v tujini in sklep okrožnega sodišča v Republiki
Sloveniji o priznanju tuje sodne odločbe(če je zakonska zveza razvezana v
tujini).
Dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega
državljanstva
Dokazilo o plačevanju preživnine za otroke, ki živijo v Republiki Sloveniji.
Življenjepis v slovenskem jeziku.

DA
DA

NE
NE

DA

NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

ZA SVOJE OTROKE (mlajše od 18 let, za katere je vložena prošnja za odpust):
Izpisek iz rojstne matične knjige – RMK(če je otrok rojen v tujini)
Izjavo otrok o soglasju k odpustu, če je otrok starejši od 14 let.
Za odpust otrok je potrebna prošnja obeh staršev.
Če je eden od staršev tuji državljan, mora le-ta priložiti svoje, v diplomatskokonzularnem predstavništvu Republike Slovenije overjeno soglasje k odpustu.
Izjava očeta ali matere, da soglaša k odpustu otrok, če so bili otroci ob razvezi
dodeljeni v varstvo in vzgojo roditelju, ki prosi za odpust iz državljanstva ali če je
otrok rojen izven zakona, pa je bilo očetovstvo priznano ali sodno ugotovljeno
Če roditelj, pri katerem otrok ne živi, ne soglaša k odpustu otrok, mora prosilec
vlogi priložiti odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki
nadomesti soglasje tega roditelja.
Dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo, da ga bo dobil:
Potrdilo o plačani konzularni taksi

DA
DA
DA

NE
NE
NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

DRUGA DOKAZILA:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Dokazila, ki jih organ pridobi po uradni dolžnosti:
1. podatke o dejstvih, vpisanih v kazenski evidenci, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje RS
(če je bila oseba rojena oz. je živela na območju Republike Slovenije);
2. podatke o dejstvih, vpisanih v evidenci pristojnega davčnega urada (podatke o
poravnanih davčnih obveznostih). Podatke o teh dejstvih bo uradna oseba pridobila le v
primeru, če bo podano strankino soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki
štejejo za davčno tajnost, in če je ta oseba zavezanec za plačilo davkov v Republiki
Sloveniji);
3. podatke Ministrstva za obrambo o okoliščinah, ki vplivajo na presojo ali je za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije izpolnjen pogoj 8. točke prvega odstavka 10. člena
zakona (ali bi sprejem osebe v državljanstvo Republike Slovenije pomenil nevarnost za
obrambo države);
4. podatke Slovenske obveščevalno varnostne agencije o okoliščinah, ki vplivajo na
presojo ali je za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije izpolnjen pogoj 8. točke
prvega odstavka 10. člena zakona (ali bi sprejem osebe v državljanstvo Republike
Slovenije pomenil nevarnost za varnost države);
5. podatke o tem, ali ima oseba poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz
razmerja med starši in otroci pri pristojnem centru za socialnem delu;
6. podatke ali zoper osebo v Republiki Sloveniji teče kazenski postopek za kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti pri pristojnem okrajnem sodišču.

Upravni organ, ki vodi postopek mojega
odpusta iz državljanstva Republike Slovenije,
lahko po uradni dolžnosti pridobi moje osebne DOVOLJUJEM
podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
upravni in drugi organi, organi lokalnih
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

PREPOVEDUJEM;
podatke bom pridobil(a)
sam(a) in jih priložil(a)
vlogi

(ustrezno obkrožite)
Upravni organ, ki vodi postopek mojega
odpusta iz državljanstva Republike Slovenije,
lahko po uradni dolžnosti pridobi moje osebne DOVOLJUJEM
podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za
davčno tajnost.

PREPOVEDUJEM;
podatke bom pridobil(a)
sam(a) in jih priložil(a)
vlogi.

(ustrezno obkrožite)

Datum: …………………………..………

……… ………………………………
(podpis vložnika)

VLOGO SPREJELO (DKP RS) ___________________

M.P.

Podpis uradne osebe
__________________
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