
Vizum za dolgoro čno prebivanje (Vizum D) 
 
Za prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda vizum za dolgoročno bivanje, in sicer tujcu:  
 

- ki je družinski član državljana EU, in tujcu, ki je družinski član slovenskega državljana in 
namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU oziroma s 
slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo potrebuje vizum,  

 
- ki je imetnik diplomatskega ali službenega potnega lista in ki namerava v Republiki Sloveniji 

prebivati zaradi opravljanja mandata v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge 
države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, in njegovim 
družinskim članom, kot jih določa 47. člen Zakona o tujcih, če tujec in njegovi družinski člani 
za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum,  

 
- zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali drugih, podobnih oblikah izobraževanja ali 

izpopolnjevanja, zaradi katerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi študija,  
 
- zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem 

ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,  
 
- zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju visokega šolstva in znanosti, ki ga 

tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva,  
 
- ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec in ki namerava skleniti 

pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v 
Republiki Sloveniji,  

 
- je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj dopisnik akreditiran v Republiki Sloveniji,  
 
- ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški poklic v okviru registrirane verske skupnosti, in 

tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane 
humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti. 

 
Tujec, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji zaradi enega od naštetih namenov, mora vizum D 
pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo . Prošnjo za izdajo vizuma D tujec vloži pri 
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike  Slovenije v tujini , ki o prošnji tudi odloči.  
 
Tujcu, ki je že vstopil v Republiko Slovenijo na podlagi veljavnega potnega lista in za vstop v 
Republiko Slovenijo predhodno ni potreboval vizuma, se za potrebe podaljšanja trimesečnega bivanja 
v Republiki Sloveniji lahko izda vizum D v primerih nujnega bolnišničnega zdravljenja, smrti ali hujše 
bolezni družinskega člana, naravne nesreče, nujnega podaljšanja poslovnega obiska ali nujne 
udeležbe v postopku pred državnimi organi. V teh primerih je za izdajo tega vizuma pristojno 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Pogoji za izdajo vizuma D so poleg izkazanega 
namena oz. razloga tudi veljavna potna listina, potovalno zdravstveno zavarovanje in zadostna 
sredstva za preživljanje.  
 
Tujcu, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma D, Zakon o tujcih omogoča pridobitev oziroma 
izdajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji. V skladu s 30. členom Zakona o tujcih lahko 
tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma D, pred potekom veljavnosti vizuma pri upravni 
enoti, na območju katere prebiva, vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz 
kateregakoli namena oziroma razloga prebivanja. O pravočasno vloženi prošnji upravna enota tujcu 
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Tujcu z 
vizumom D, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti vizuma D, zaradi enega od 
namenov oziroma razlogov za izdajo dovoljenja za prebivanje, tako za pridobitev dovoljenja za 
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno zapuščati države. 
 


