
 

Priloga št. 5  

Glava ministrstva, pristojnega za notranje zadeve  
 

  

 
 

  
 

  

Na podlagi  45. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno 

besedilo) in 13. člena Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno 

zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list  RS, 

št. XX/XX) se dne............................ ob ........................ uri v prostorih .................................... sprejema  

naslednja  

  

  

P R O Š N J A   Z A   M E D N A R O D N O   Z A Š Č I T O  
  

Prisotni:  

......................................., uradna oseba  

......................................., vlagatelj namere   

......................................., tolmač za ............................. jezik  

......................................., pooblaščenec  

......................................., zakoniti zastopnik 

 

Drugi prisotni (vlagatelj namere soglaša z njihovo prisotnostjo):   

.......................................,   

.......................................,  

.......................................,   

  

Uradna oseba: Vsi vaši podatki in izjave so v postopku mednarodne zaščite varovani v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Še posebej skrbno so varovani pred organi vaše izvorne 

države.   

  

Vse podatke in izjave, s katerimi utemeljujete svojo prošnjo, navedite po resnici in samostojno. 

Izročamo vam vabilo na osebni razgovor, kjer boste vsa dejstva in okoliščine, s katerimi utemeljujete 

svojo prošnjo, lahko navedli celovito, samostojno, prepričljivo, natančno in po resnici. Do konca 

osebnega razgovora morate predložiti tudi vso dokumentacijo in vse razpoložljive dokaze, s katerimi 

utemeljujete svojo prošnjo za mednarodno zaščito. V primeru utemeljenih in upravičenih razlogov vam 

bo lahko na osebnem razgovoru določen drugačen rok za predložitev zgoraj navedenih dokazil. 

 

Ob nastanitvi v sprejemnih prostorih ste prejeli brošuro z informacijami o postopku priznanja 

mednarodne zaščite ter o pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito. Ali ste vsebino 

brošure razumeli?  

  

 

 

EMŠO: 
  

Fotografija 



Ali ste razumeli ustno informiranje pred sprejemom prošnje?  

  

Ali pri sprejemu želite odvetnika oziroma pravnega zastopnika?  

  

  

1. OSEBNO IME: ………………………………………………………………………………………………..  

2. DRUGA IMENA IN VZDEVKI: ………………………………………………………………………………  

3. DATUM ROJSTVA (dan, mesec, leto): ……………………………………………………………………. 

4. KRAJ ROJSTVA (država, mesto, kraj): …………………………………………………………………… 

5. SPOL:          moški           ženski  

6. DRŽAVLJANSTVO: …………………………………………………………………………………………. 

7. DOKUMENTI ZA UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI:  

 Vrsta dokumenta: Številka dokumenta: Datum in kraj izdaje:  

A)    

B)    

C)    

  

8. NASLOV ZADNJEGA PREBIVALIŠČA (država, mesto, kraj): …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. DATUM ODHODA IZ IZVORNE DRŽAVE (dan, mesec, leto): 

………………………………………….  

10. DRŽAVE, V KATERIH STE PREBIVALI, PO TEM, KO STE ZAPUSTILI IZVORNO DRŽAVO: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. DATUM VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO (dan, mesec, leto) TER KRAJ IN NAČIN VSTOPA: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. PREDHODNE PROŠNJE V REPUBLIKI SLOVENIJI: …………………………………………………..  

13. PROŠNJE V DRUGIH DRŽAVAH: ………………………………………………………………………… 

14. NARODNOST: ……………………………………………………………………………………………….. 

15. ETNIČNA ALI PLEMENSKA PRIPADNOST: …………………………………………………………….. 

16. VEROIZPOVED (če prosilec s tem soglaša): …………………………………………………………….. 

17. PRIPADNOST POLITIČNI STRANKI ALI ORGANIZACIJI (če prosilec s tem soglaša):                   

DA - Naziv politične stranke ali organizacije: 

……………………………………………………………... 

Od: ………………………….. do: …………………………..       

18. MATERNI JEZIK: ……………………………………………………………………………………………. 

19. IZOBRAZBA IN POKLIC  

A) osnovna šola (od/do, v letih) ……………………………………... v kraju ……………………………  

B) poklicno izobraževanje/srednja šola   (od/do, v letih) ………………………………………………… 

v kraju …………………………………………………….. 

- vrsta pridobljene izobrazbe: ……………………………………………………………………………… 

  

C) visokošolsko/univerzitetno izobraževanje poklicno (od/do, v letih) 

…………………………………. v kraju …………………………………………………….. 



- vrsta pridobljene izobrazbe: ………………………………………………………………………………. 

D) druge vrste izobraževanja (tečaji, usposabljanja, ipd.): ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

       E) poklic/kvalifikacije: ……………………………………………………………………………………….. 

       F) dosedanja zaposlitev/vrsta dela /začnite z zadnjo službo v domovini, za zadnjih 10 let)  

1. ime delodajalca .............................................., od ............................... do..................................,  

vrsta dela.............................................................  

2. ime delodajalca .................................., od ............................... do..................................,  

vrsta dela.............................................................  

3. ime delodajalca .............................................., od ............................... do..................................,  

vrsta dela.............................................................  

4. ime delodajalca .................................., od ............................... do..................................,  

vrsta dela.............................................................  

20. VOJAŠKI ROK  DA  -  kraj .....................................;  od: ...................... do: ......................      

   NE    

21. PREDKAZNOVANOST: ALI STE BILI ŽE KDAJ KAZNOVANI, ALI STE PRESTAJALI ZAPORNO 

KAZEN?  

     DA - Kdaj: …………………………………………….; Kje: ……………………………………………......  

     NE 

22. ZAKONSKI STAN: ………………………………………. 

23. DRUŽINSKI ČLANI, KI SPREMLJAJO PROSILCA  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  



 

24. DRUŽINSKI ČLANI, KI ŽE PREBIVAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

25. DRUŽINSKI ČLANI, KI ŽIVIJO V IZVORNI DRŽAVI   

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  



A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

26. DRUŽINSKI ČLANI, KI ŽIVIJO ZUNAJ IZVORNE DRŽAVE  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

  

A) ime in priimek  

B) državljanstvo 

C) naslov stalnega prebivališča 

D) naslov začasnega prebivališča  

 

27. IZJAVA PROSILCA O RAZLOGIH ZA ISKANJE MEDNARODNE ZAŠČITE 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

28. POSEBNE POTREBE ALI TEŽAVE PROSILCA 

 

 

 

29. DRUGE UGOTOVITVE URADNE OSEBE  



  

  

Sprejem prošnje zaključen ob …………. uri.   

Zapisnik se prebere v …………………jeziku.  Branje 

zapisnika zaključeno ob…………..uri.  

  

Navzoči imajo………/nimajo………….pripomb na zapisnik.  

  

Pripombe navzočih:   

  

  

Zaključeno ob………………uri.  

  

  

........................, uradna oseba  

  

........................, vlagatelj namere  

  

........................., tolmač  za .................... jezik  

  

........................., pooblaščenec  

  

........................., zakoniti zastopnik   

Drugi prisotni (vlagatelj namere soglaša z njihovo prisotnostjo):   

......................,   

......................,  

......................,  

  

 


