Maribor, Junij 2020

VIZA IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE
NAVODILA ZA ŠTUDENTE, DRŽAVLJANE EU
Kot študent Univerze v Mariboru, ste si, na Upravni enoti Maribor – urad za tujce, dolžni urediti dovoljenje za
bivanje v Republiki Sloveniji. Če ste predložili vse ustrezne dokumente, boste na Upravni enoti prejeli dovoljenje
za bivanje, za študij v Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za bivanje boste vložili v roku 3 dni po prihodu v
Maribor.
Vaša polna prijava MORA VSEBOVATI:











Prijavni obrazec
Kopijo veljavnega osebnega dokumenta ali potega lista in original kot dokazilo
Kopijo sprejemnega pisma in original (kot dokaz da ste vpisani v ustrezno izobraževalno ustanovo)
Kopijo Evropskega zdravstvenega zavarovanja (in original kot dokazilo) ali drugo zdravstveno
zavarovanje, ki mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik.
Izjava o finančnih sredstvih
Potrdilo o EMŠO številki – prejeli jo boste ob vpisu/registraciji na vaši fakulteti
Fotografijo 3,5 x 4,5 – ustrezno fotografijo, ne kopij fotografij
Osebno fotografijo 3,5 × 4,5 cm (fotografija ne sme biti stara in neustrezne velikosti
Izjavo o začasnem bivanju: Študentski domovi vam bodo ob vselitvi dali pogodbo o bivanju
Plačati je potrebno takso – 14,66 € (plačate v uradu za tujce).

S seboj prinesite vse dokumente, ki jih potrebujete, za urejanje dovoljenja za
bivanje na Upravni enoti Maribor – Urad za tujce (Prešernova 6, Maribor). Prijavo
dovoljenja za bivanje morate urediti v roku 3 dni po prihodu, drugače vam ne bomo
mogli nuditi nastanitve v naših domovih.
POMEMBNO:
TAKOJ KO PREJMETE DOVOLJENJE ZA BIVANJE, GA MORATE PRINESTI V REFERAT V VAŠEM
NASELJU.
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NAVODILA ZA ŠTUDENTE IZVEN EU
Študenti izven EU si morajo urediti dovoljenje za bivanje pred prihodom v Slovenijo. Študenti morajo za
dovoljenje zaprositi na Slovenski ambasadi v določeni državi ali državi ki je pooblaščena za prejemanje prijav
za bivanje v Sloveniji.
Študenti, ki prihajajo v študentske domove z vizo tipa D ne rabijo iti na Upravno enoto, saj Študentski domovi
na podlagi vize uredijo prijavo na Upravni enoti. Morajo se oglasiti v referatu v svojem naselju kamor prinesejo:




Kopijo vize in original kot dokazilo
Kopijo potnega lista (prva stran) in original kot dokazilo
Vse ostale papirje zapisane v dokumentu POTRDILO NASTANITVE/CONFIRMATION OF
ACCOMMODATION.

Naslov:
Upravna enota Maribor
Urad za tujce
Prešernova 6, 2000 Maribor
Če imate dodatna vprašanja, lahko kontaktirate svojega mentorja ali ESN Maribor info@esn-mb.org.
Uradne ure Upravne enote:
Ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00
Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00
Petek od 8.00 do 13.00
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