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Zadevai

SpoStovani.

V zvezi z vasim

navedenim zaprosilom vam za potrebe odgovora obdinske uprave na
zastavljeno svetnisko vprasanje oz. pobudo z dne 29.3. 20'18 posredujemo zakonske podlage,
ki dolooajo prijavo prebivaliS0a in postopke ugotavljanja stalnega in zadasnega prebivaliSea.

Prijavo prebivalisaa ureja Zakon

o

prijavi prebivalisda (Uradni list RS, St. 5212016; v

nadaljevanju ZPPrcb-1), ki se uporablja od 13. 8. 2017 dalje.

Po 4. dlenu ZPPreh-1

je za

prijavo stalnega prebivalisea, prijavo in odjavo zaeasnega
v Republiki Sloveniji, prijavo stalnega naslova v
tujini, prijavo in odjavo zaoasnega naslova v tujini ter spremembe naslova v tujini pristojna
upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali zacasno prebivaljsbe ali
ga prijavlja oziroma odjavlja. Za vodenje postopka ugotavljanja stalnega in zadasnega
prebivalisda pa je pristojna upravna enota, na obmocju katere ima posameznik prijavljeno stalno
prebivalisca ter doloditev naslova za vrooanje

ozjroma zadasno prebivaliSde.

s

Skladno
5. dlenom ZPneb4 drzavljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje upravni
enoti prijavi stalno prebivalisoe v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebiva.
Posameznik ima lahko eno stalno prebivalisde v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov v tujini.
DrZavljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki zaeasno prebiva zunaj naslova stalnega
prebivalisda, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival ved kot 90
dni, upravni enoti prijavi zacasno prebivalis6e v osmih dneh od dneva zacasne naselitve. Tujec,
z veljavnim dovoljenjem za zadasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali vizumom za
dolgoroono bivanje, ki ne prebiva pri stanodajalcu ali gostitelju, upravni enoti prijavi zadasno
prebivalisae na naslov, kjer zaoasno prebiva, v osmih dneh od dneva zaCasne naselitve, de bo
na tem naslovu prebival ved kot 90 dni, kakor doloca 10. 6len ZPPreb.
ZPPreb-1 (v 7. 6lenu) doloea, da posameznik ob prijavi stalnega prebivalisda, stalnega naslova
v tujini ali spremembe stalnega naslova v tujini navede naslednje podatke: ime in priimek,
datum rojstva ali enotno maticno Stevilko obdaha, naslov, ki ga prijavlja, naslov za vrodanje, 6e
ima prijavljeno tudi zaeasno prebivalisde v Republiki Sloveniji. Nadalje ZPPreb-1 doloda, da de
posamezniku stalno prebivallsce, stalni naslov v tujini ali spremembo stalnega naslova v tujini
prijavlja zakoniti zastopnik ali pooblasdena oseba, ob prijavi navede podatke iz prejsnjega

odstavka ter svoje osebne podatke, in sicer ime in priimek, datum rojstva ali EMSO. Ob prijavi
je treba navesti resniene podatke, ki se potrdijo z lastnorodnim podpisom. Ob prijavi stalnega
prebivalisoa je treba predloziti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot
dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, Steje izjava o njegovem
lastnistvu oziroma solastnistvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega
solastnika ali stanodajalca. Upravna enota v uradnih evidencah preverj podatek o lastnistvu
oziroma solastnistvu, de je to potrebno. Dokazila iz prejinjega odstavka tega olena niso
potrebna, de se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavlja na naslov starsev ali drugega
zakonitega zastopnika. Lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku dovoli bivati na
naslovu, ne sme omejevati posameznikove prijavne obveznosti. Dolodbe tega dlena se
smiselno uporabljajo pri prijavi zadasnega prebivaliSca.

lz

piedstavljenih doloeb ZPPreb-1 torej izhaja, da upravna enota prijavo prebivalisca
posameznika sprejme, 0e le- ta navede podatke in predlozi dokazilo o pravici do prebivanja na
naslovu ter ko se po potrebi v uradnih evidencah preveri podatek o lastnistvu oziroma
solastnistvu, medtem ko preverjanja ali omejevanja Stevila oseb, ki prebivajo na naslovu, kjer se
posameznik prijavlja, zakon ne doloda.
Postopke ugotavljanja prebivalisda ureja 18. 6len ZPPreb-1, po katerem upravna enota, de
dvomi, da posameznik stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivalisde ali je
obveseena, da posameznik ni izpolnil prijavne obveznosti, posameznika obvesti o obveznosti
pruave in ga opozori na posledice, 6e prijavne obveznosti ne izpolni. Posameznik v osmih dneh
po prejemu obvestila iz prejsnjega odstavka izpolni pri.iavno obveznost ali da izjavo, da na
naslovu prijavljenega stalnega prebivalisoa stalno prebiva. Upravna enota po uradni dolznosti
uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivalisda,6e posameznik ne izpolni te obveznosti ali
6e dvomi, da posameznik kljub njegovi izjavi na naslovu prijavljenega stalnega prebivalisoa
stalno prebiva. Postopek ugotavljanja stalnega prebivaliS6a upravna enota uvede tudi, de ga
predlaga ob6ina, na naslovu katere ima posameznik prijavljeno stalno prebivalisee, ali obdina,
na obmodju katere posameznik prebiva. Navedene doloebe zakona se smiselno uporabljajo tudi
za zaeasna prebivalisoa.

Postopki ugotavljanla dejanskega prebivalisda se vodijo po doloebah Zakona o sploinem
upravnem postopku, za ugotavljanje dejanskega stanja pa se predvsem uporabljajo izjave
stranke in pridevanja prid, dana pod kazensko materialno odgovornostjo, ter razpolozljivi
oodatki iz uradnih evidenc in oreostala dokazila.

Stalno prebivalisde je v 2. elenu ZPPreb-1 opredeljeno kot: )naslov v Republiki Sloveniji, na
katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov sredisoe njegovih Zivljenjskih interesov, kar
se presoja na podlagi njegovih druzinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih socialnih in drugih
vezi, ki kazejo, da med posameznikom in naslovom, kjer Zivi, obstajajo tesne in trajne
povezave.(, medtem ko je zadasno prebivalisee opredeljeno kot )naslov v Republiki Sloveniji,
na katerem posameznik zadasno prebiva zaradi dela, Solanja, prestajanja kazni ali drugih
razlogov.
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S spostovaniem.
Pripravila:
Vida Omerzel
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