VLOŽNIK
…………………………………………
ime in priimek vložnika
…………………………………………
…………………………………………
naslov vložnika
…………………………………………
telefonska številka vložnika

UPRAVNA ENOTA …………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

VPIS ROJSTVA IN PRIGLASITEV MLADOLETNEGA OTROKA, ROJENEGA V TUJINI,
KOT DRŽAVLJANA REPUBLIKE SLOVENIJE, ČE JE SAMO EDEN OD STARŠEV
DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE
(5. člen ZDRS)

Podpisani-a_______________________________, roj. _____________________________
v kraju______________________, državi_________________________________(vložnik),
sin-hči_____________________________________, roj.____________________________
v kraju________________________________(oče) in______________________________,
roj.______________________ v kraju______________________________________ (mati)
zaradi vpisa rojstva po 16. členu Zakona o matičnem registru posredujem izpisek iz RMK;
številka_____________________________, izdan dne, ____________________________, v
kraju___________________________
za ______________________________________________________ roj.
_____________________________________v___________________________________

PODATKI O STARŠIH OTROKA, KI SE PRIGLAŠA V SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO
OČE
Priimek in ime………………………………………………………………………………………....
Datum rojstva………………………………………………………………………………………….
Kraj in država rojstva………………………………………………………………………………….
Zadnje stalno bivališče pred odhodom v tujino………………………….…………………………....
………………………………………………………………………………………………………...
Državljanstvo…………………………………………………………………………………………
Državljanstvo je vpisano (DK/RMK/matični register - za državljane RS)………………………
………………………………………………………………………………….................................
Datum in kraj sklenitve zakonske zveze………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
MATI
Priimek in ime………………………………………………………………………………… ..
Datum rojstva……………………………………………………………………………………
Kraj in država rojstva……………………………………………………………………………
Zadnje stalno bivališče pred odhodom v tujino………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
Državljanstvo……………………………………………………………………………………
Državljanstvo je vpisano (DK/RMK/matični register - za državljane RS)…………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Datum in kraj sklenitve zakonske zveze………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Otroka priglašam kot državljana Republike Slovenije. Otrok bo v pravnem prometu uporabljal
priimek in ime
______________________________________________________________
Naknadni vpis rojstva naj se vpiše v Matični register.
Prosim, da otroka prijavite na naslovu:_______________________________________
(vpišite naslov otrokovega stalnega prebivališča)

_________________________________
PODPIS STARŠA (vložnika vloge za priglasitev)

Za otroka, ki je star več kot 14 let, se zahteva tudi njegova privolitev:
Podpisani-a _______________________________ soglašam s priglasitvijo v državljanstvo Republike
(ime in priimek otroka)
Slovenije.

Dne, ___________________

Podpis otroka: _____________________

Priloge:
 Izpisek iz RMK za otroka
 Izpisek iz RMK za očeta/mater (če je rojen v tujini)
 Izpisek iz PMK za starše, če sta zakonsko zvezo sklenila v tujini
 Zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena
 Izjavo o izbiri otrokovega imena
 Izjavo o izbiri otrokovega imena za pravni promet (če ime obsega več kot dve besedi)
 Izjavo starša o prijavi stalnega prebivališča otroka (otroka lahko prijavi na naslov v tujini ali
na naslov v RS)
 Izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini)
 Konzularna taksa

VLOGO SPREJELO (DKP RS) ___________________

M.P.

Podpis uradne osebe
__________________

