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Pro5nja z4 posredovanje podatkov in odgovor na svetni5ko vpraSanje
va5 dopis 5t. 032-8/20202dne23.7.2020, prejet 23.7.2020

Prejeli smo va5 dopis, v katerem nas zapro5ate za posredovanje odgovora v ttezi z
izpostavljeno problematiko zakonskih prebivali5d, pri demer je bilo zastavljeno tudi vpraianje:
>Ali kdo preveri, de so Romi prijavljeni samo na Upravni enoti Kr5ko ali so prijavljeni 5e v kateri
drugi obdini?<

Y zvezi z zastavljenim vpra5anjem posredujemo odgovor glede doloditue zakonskega
prebivali5da poZakonu o prijavi prebivali5da (Uradni list 5t.5212016, v nadaljevanju ZPPreb-1),
ki doloda, da je >zakonsko prebivali56e< stalno prebivali56e, ki se posamezniku dolodi v
postopku ugotavljanja stalnega prebivaliS6a na naslovu obdine ali centra za socialno delo. Po
drugem dlenu ZPPreb-1 je posameznik drZavljan Rep.ublike Slovenije ali tujec, ki mora izpolniti
prijavno ali odjavno obveznost, med katerimi je tudi pripadnik romske skupnosti. Podatek o
pripadnosti romski skupnosti se v evidenci registra stalnega prebivalstva ne vodi.

Doloditev zakonskega prebivaliSda ureja 19. 6len ZPPreb-1:
>(1) ee upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivali5da posamezniku po dolodbah
tega zakona stalnega prebivaliSda ne more prijaviti, mu dolodi zakonsko prebivali5de na naslov
obdine, na obmodju katere stalno prebiva.
(2) Upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivali66a dolodi zakonsko prebivali5de

tudi posamezniku, ki je nastanjen v socialno varstvenem zavodu, ki opravlja institucionalno
varstvo, zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, vzgojnem zavodu, zavodu za
usposabljanje oziroma njihovih dislociranih oddelkih ali posamezniku, ki je nastanjen v
naslednjih nastanitvah socialnovarstvenih programov: stanovanjski skupini na podro6ju

du5evnega zdravja, zaveti5du za brezdomce, stanovanjski skupini za mladostnike, terapevtski

skupnosti, nastanitvah reintegracijskih programov ali nastanitvah nastanitvenih programov, de

mu po dolodbah tega zakona stalnega prebivaliSda ne more prijaviti, in sicer na naslov obdine,

na obmodju katere ima alije imel nazadnje prijavljeno stalno prebivali5de.
(3) Upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivaliSda dolodi zakonsko prebivali5de

tudi posamezniku, ki je nastanjen v naslednjih nastanitvah socialnovarstvenih programov:

zatodiS6u zaZrNe nasilja v dru2ini, zato6i5du zaLrlve trgovine z ljudmi, varni hiSi, materinskem

domu ali kriznem centru za odrasle Zrtve nasilja z otroki, de mu po dolodbah tega zakona



stalnega prebivali5ca ne more prijaviti, in sicer na naslov 
"?.:tj, 

za socialno delo, na obmoeju

katerega ima ali je imel nazadnje prijavljeno stalno prebivali5de. Zrtvi nasilja v druZini ali Zrtvi

trgovine z ljudmi se lahko zakonsko prebivali$de dolodi tudi na predlog drZavnega toZilstva'

policije ali centra za socialno delo.

(4) Upravna enota obvesti obdino oziroma center za socialno delo o doloditvi zakonskega

prebivalisca posameznika. obdina oziroma center za socialno delo o novih dejstvih glede

prebivanja posam ezni ka obvesti uprav no enoto' <

Upravna enota torej posamezniku dolodi zakonsko prebivali$fe na naslovu obiine ali centra za

socialno delo le v postopku ugotavljanja stalnega prebivaliida, v primeru da se v 6asu vodenja

postopka ugotovi, da posamezniku ne more prijaviti prebivali$da skladno z zakonom in de so

izpolnjeni predpisani pogoji. Na podlagi dokondne odlocbe upravna enota posamezniku v

register stalnega preoiua'iswa prijavi zakonsko prebivali56e ter o tem obvesti obdino oziroma

center za socialno delo. Obdin a oziroma center za socialno delo o novih dejstvih glede

prebivanja posameznika, ki ima prijavljeno prebivalis6e na njunem naslovu, obvesti upravno

enoto. V primeru, da upiavna enota prejme obvestilo, da posameznik ved ne izpolnjuje pogojev

za doloditev zakonskega prebivalisda oziroma obvestilo, da posameznik ob spremembi bivanja

.iirp"i.iiprijarn" ouve=nosti, posamezniku poilje poziv o obveznosti prijave in 6e je potrebno'

po uradni dolZnosti uvede postopek ugotavljanja prebivali5da'

Na podlagi predstavljenega zakljudujemo, da upravna enota v dasu vodenja postopka

ugotavljanja prebivali$da med drugim preveri, de je posameznik prijavljen 5e v kateri drugi

obdini, medtem ko za preve4anje prijavljenega prebivali5da izven vodenja konkretnega

postopka nima Pristoj nosti.

Lepo pozdravljeni.
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