OBR 3
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________________________________________,
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)

zaradi vpisa rojstva po 16. členu Zakona o matičnem registru posredujem izpisek iz RMK izdanega dne
______________________________, v kraju ______________________________________ za
_________________________________________________ roj. ____________________________
(ime in priimek otroka, ki se priglaša)
v_____________________________

PODATKI O STARŠIH OTROKA, KI SE PRIGLAŠA V SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO
OČE
Priimek in ime.…………………………………………………………………………………..
Datum rojstva.……………………………………………………………………………….......
Kraj in država rojstva.…………………………………………………………………………...
Zadnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji pred odhodom v tujino…………………........
…………………………………………………………………………………………………...

OBR 3
Državljanstvo………………………………………………………………………………….....
Državljanstvo je vpisano v DK/RMK/matični register………………………………………….
Datum, kraj in država sklenitve zakonske zveze………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
MATI
Priimek in ime.…………………………………………………………………………………..
Datum rojstva.……………………………………………………………………………….......
Kraj in država rojstva.…………………………………………………………………………...
Zadnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji pred odhodom v tujino…………………........
…………………………………………………………………………………………………...
Državljanstvo…………………………………………………………………………………....
Državljanstvo je vpisano v DK/RMK/matični register……………………………………...
Datum, kraj in država 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 naslovu :
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(vpišite naslov otrokovega stalnega prebivališča - država, provinca, poštna številka, kraj, ulica in
hišna številka)

________________________________________
PODPIS STARŠA (vložnika vloge za priglasitev)
PRILOGE
- izpisek iz RMK (rojstne matične knjige) za otroka
- izpisek iz RMK RS (rojstne matične knjige Republike Slovenije) za mater/očeta ali druga dokazila o državljanstvu
staršev
- Izpisek iz poročne matične knjige, PMK, za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in še ni vpisana v
Sloveniji
- izjava o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze obeh zakoncev, OBR 5
- zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena, OBR 18
- fotokopija potnega lista obeh zakoncev
- fotokopija osebnega dokumenta
- prijava stalnega prebivališča otroka, OBR 44
- zahteva za vpis v evidenco volilne pravice, OBR 43
- Soglasje otroka, starejšega od 14 let, OBR25
- Izjava – soglasje zakonskega partnerja za vstop otrok v državljanstvo RS, OBR 26
- konzularna taksa

VLOGO SPREJELO VELEPOSLANIŠTVO RS V BRASILII.

OBR 3

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA
Buenos Aires

OBR 25 Soglasje otroka, starejšega od 14 let

IZJAVA

Podpisani/a _________________________________________________________________
rojen/a __________________________ v _________________________________________

izjavljam da se strinjam da me starši/oče/mati priglasijo v slovensko državljanstvo.

Kraj in datum: ______________________________

Podpis: ______________________

