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KONZULARNI SERVIS  
št. 2/2015 

 
INFORMACIJA O PRIDOBITVI DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SL OVENIJE 

 
 
Državljanstvo Republike Slovenije je mogoče pridobiti (1) po rodu, (2) z rojstvom na 
območju RS, (3) z naturalizacijo in (4) po mednarodni pogodbi. Pravno podlago predstavlja 
Zakon o državljanstvu RS (Ur.l. RS 24/07): http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=200724&stevilka=1211. 
 
Od l. 2009 je mogoče imeti dvojno državljanstvo, slovensko in nemško. 
 
Za slovenske državljane, ki se jim otroci rodijo v tujini, je relevantna predvsem informacija, 
kako pridobiti slovensko državljanstvo za otroka po rodu.  
 
Če sta oba starša državljana RS, se lahko naknadni vpis rojstva otroka brezplačno opravi 
kadarkoli. 
 
V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike 
Slovenije, drugi pa je tuj državljan, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če je do 
dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do 
dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je 
državljan Republike Slovenije. Otroka lahko za državljana Republike Slovenije tako priglasi 
le tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije, od 14. do 18. leta starosti le s pisnim 
soglasjem otroka. Priglasitev v državljanstvo je brezplačna, plačati pa je potrebno takso v 
višini 19,00 EUR, ki je sestavljena iz vloge in vročitve listin. 
 
Oseba, rojena v tujini, katere eden izmed staršev je slovenski državljan, se v državljanstvo 
lahko priglasi tudi sama, in sicer od 18. do 36. leta starosti, ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev: 
• da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oz. 

da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo;  
• da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na 

podlagi odpusta, odreka ali odvzema. 
 
Ob predaji vloge za naknadni vpis ali priglasitev v državljanstvo RS je potrebno priložiti 
naslednje dokumente: 
• izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu za otroka;  
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• izpisek iz matičnega registra za očeta/mater (če je rojen v tujini); 
• izpisek iz poročne knjige na mednarodnem obrazcu, če sta starša zakonsko zvezo sklenila 

v tujini; 
• zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena (s prevodom 

v slovenski jezik); 
• potrdilo o prijavi prebivališča za otroka (bivališče mora biti prijavljeno na istem naslovu, 

kot ga ima starš). 
 
Starši lahko za otroke ob vlogi za pridobitev državljanstva oddajo tudi vlogo za izdajo 
osebnega dokumenta RS (potni list oz. osebna izkaznica). Otrok mora vlogo po dopolnjenem 
8. letu starosti podpisati sam, po dopolnjenem 12. letu pa je v primeru vloge za potni list 
potrebno oddati tudi prstne odtise. V slednjih primerih mora otrok priti osebno s staršem. 
 
Po dopolnjenem 36. letu starosti lahko osebe pridobijo državljanstvo po postopku izredne 
naturalizacije za osebe slovenskega porekla, ki živijo izven meja Slovenije. Državljanstvo 
lahko na tej podlagi pridobi potomec slovenskega državljana do drugega kolena v ravni vrsti 
(stari starši), vendar mora prosilec v postopku izkazati večletno osebno aktivno vez z 
Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje in članstvo v slovenskih društvih, 
šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah. 
Prošnji je potrebno priložiti priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno 
vez z Republiko Slovenijo in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo 
vsaj petletno delovanje. Če je to mogoče, lahko prosilec predloži tudi v tujini izdane uradne 
listine, iz katerih je razvidna njegova opredelitev za slovensko narodnost. 
 
Vlogo lahko prosilec vloži na katerem koli diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS. 
Taksa znaša 354,00 EUR, predložiti pa je potrebno naslednje dokumente: 
• izpisek iz rojstne matične knjige; 
• dokazilo o državljanstvu (potna listina, potrdilo o državljanstvu); 
• izpisek iz rojstne matične knjige za starše, stare starše (do 2. kolena v ravni vrsti), ki so 

slovenski državljani; 
• druga dokazila  o slovenskem poreklu, če izpiski iz rojstne matične knjige tega 

neposredno ne dokazujejo; 
• dokazilo o članstvu v slovenskem društvu, ki deluje v državi, v kateri živi prosilec oz. v 

društvu na območju Slovenije; 
• potrdilo o nekaznovanju iz matične države; 
• druga dokazila, s katerimi prosilec dokazuje svojo upravičenost do državljanstva. 
 
Sklep o vlogi na podlagi mnenja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu predhodno sprejme Vlada Republike Slovenije.  
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Več informacij s področja državljanstva je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Slovenije: 
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/drzavljanstvo/. 
 
 
Pripravila: mag. Nataša Furlan, svetovalka 


