Obrazec 4

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

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

PRIGLASITEV DRŽAVLJANSTVA ZA OSEBO, ROJENO V TUJINI, STARO OD 18 DO
DOPOLNJENEGA 36-ega LETA STAROSTI (6. člen ZDRS)

Podpisani/a_____________________________________________, roj. _______________________
v kraju______________________________, državi________________________________________,
sin-hči:
_____________________________________________,roj.____________________________
(ime in priimek očeta)
(datum rojstva očeta)
v kraju_____________________________________
(kraj rojstva očeta)
in ___________________________________________, roj._________________________________
(ime in priimek matere)
(datum rojstva matere)
v kraju______________________________________
(kraj rojstva matere)
prebivajoč na naslovu:________________________________________________________________

se priglašam za državljana-ko Republike Slovenije.

Obrazec 4

Moj oče ______________________________________________________________
je državljan Republike Slovenije. Njegovo državljanstvo je vpisano
MR)______________________________________________________________

v

(DK,

Zadnje stalno prebivališče staršev/starih staršev v Republiki Sloveniji je bilo na naslovu:
__________________________________________________________________________
Moja mati ___________________________________________________________________
je
državljanka
Republike
Slovenije.
Njeno državljanstvo je
vpisano
MR)_______________________________________________________________

v

(DK,

Zadnje stalno prebivališče staršev/starih staršev v Republiki Sloveniji je bilo na naslovu:
__________________________________________________________________________

Izjavljam, da sem samski/a - poročen/a. (obkroži)
Poroko sem sklenil/a dne _____________ v kraju __________________. Ime in priimek zakonca je
________________________________________________ Izjavljam tudi, da v soglasju s svojim
partnerjem od poroka dalje uporabljam priimek: ______________________________________
Istočasno prosim, da vpišete moje rojstvo v Matični register v Republiki Sloveniji in da hkrati
evidentirate tudi državljanstvo Republike Slovenije. Prosim, da vpišete (me prijavite) zgoraj navedeni
naslovu mojega stalnega prebivališča.

Datum:______________

______________________
(podpis prosilca)

Priloge:
− Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (če izdan v tujini, overjen in preveden v slovenščino)
− Izpisek iz poročne matične knjige za otroka (če izdan v tujini, overjen in preveden v slovenščino)
− Izpisek iz RMK za očeta-mater, če je rojen v tujini (overjen in preveden v slovenščino)
− Izpisek iz PMK za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini (overjen in preveden v
slovenščino)
− Konzularna taksa
− Zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena OBR 18
− Prijava stalnega prebivališča otroka OBR 42
− Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice OBR 43
− Prošnja za overitev OBR 17

VLOGO SPREJELO VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V BRASILII.

M.P

Podpis uradne osebe:

__________________

