
   

Priloga 2 

(Glava pristojnega organa) 
 
 
Številka: ………………….  
 
Datum: …………………. 
 
 
 
………(navedba pristojnega organa)………………….  izdaja na podlagi 135. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) tujcu………………………………….., naslednji 
 
 

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA  
ZA IZDAJO VIZUMA ZA DOLGOROČNO BIVANJE 

 
 
Tujec ………………………., rojen …………….., državljan ……………………………………, je dne ………………….. podal 
vlogo za vizum zaradi naslednjega namena iz 20. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – 
uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o tujcih): 
 
a)   združitve družine;  
b)   službe na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu oziroma mednarodni organizaciji;   
c)   izobraževanja, izpopolnjevanja;  
č)   gospodarskega interesa Republike Slovenije;  
d)   interesa Republike Slovenije na področju visokega šolstva ali znanosti; 
e)    interesa Republike Slovenije na področju kulture; 
f)   športa; 
g)   akreditacije poročevalca oziroma dopisnika;  
h)    opravljanja duhovniškega ali karitativnega in humanitarnega dela;  
i)    resnih zdravstvenih, poklicnih ali osebnih razlogov, zaradi naravne nesreče ali zaradi nujne 
udeležbe v postopku pred državnim organom, zaradi katerih je v Republiki Sloveniji nujno treba bivati 
dlje kot 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kot to določa drugi odstavek 20. člena Zakona o tujcih. 
 
Postopek za izdajo vizuma se ustavi.  
 

 V tem postopku niso nastali stroški. 
 Stroški v višini ……., ki so nastali med postopkom ali v zvezi z njim, bremenijo stranko. 

 
 
Razlogi za sprejeto odločitev: 
 

 prosilec je umaknil vlogo za izdajo vizuma; 
 drugo: ………(navedba drugih razlogov za ustavitev postopka) ………………… 

 
 
Obrazložitev: ………(obrazložitev razlogov za ustavitev postopka in stroškov) ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



     

 
Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper sklep, ki ga izda diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije je dovoljena 
pritožba v osmih dneh od vročitve odločbe. Pritožba se vloži ali poda na zapisnik pri organu, ki je 
sklep izdal: …………….. na naslovu: ……….. Za pritožbo se plača upravna taksa po tarifni številki …… 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. …..) v višini  …. EUR. O pritožbi odloča Ministrstvo za 
zunanje zadeve. 
 
Zoper sklep, ki ga izda Ministrstvo za zunanje zadeve, pritožba ni dovoljena, je pa dovoljena tožba na 
Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v 30 dneh od vročitve odločbe. 
Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pošlje priporočeno po pošti.  
 
 
 

Podpis uradne osebe  
 
……………………………… 

 
     žig 


