Obrazec 2

PROŠNJA
ZA IZDAJO –
PODALJŠANJE (označite) DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE ZA
DRUŽINSKEGA ČLANA
DRŽAVLJANA EU –
SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA (označite)

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

PODATKI SPONZORJA, (državljana EU ali slovenskega državljana), ki združuje družino:
1. EMSO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Naslov v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):

PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU, za katerega se vlaga prošnja:
4. EMSO (če je določena):

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

7. Spol:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

PPPEU-2
MNZ RS (PC 1)

8. Državljanstvo:

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:

12. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

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

14. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):

15. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka):

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom EU ali slovenskim državljanom:

17. Poklic:

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

20. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

21. Datum vložitve prošnje:

22. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila 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;
iz kazenske evidence, evidence sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi
Ministrstvo za pravosodje;
iz evidenc o odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškov ni organi v Republiki Sloveniji;
ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri
pristojnih organih v Republiki Sloveniji.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana
EU ali slovenskega državljana obdelujejo skladno s 139. 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 potrdilo o prijavi
prebivanja in dovoljenje za prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni
predpisani pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s prvim in drugim odstavkom
115. člena Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.

