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Številka:  007-243/2016/32  (1322-01) 
Datum:  9. 8. 2017  
 
Zadeva:  Izvrševanje Zakona o prijavi prebivališča – informacija občinam 
 
Dne 13.8.2017 se prične uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 
52/2016; v nadaljevanju ZPPreb-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe, ki so pomembne 
za občine, zato vas z njimi seznanjamo. 
 
Obveznost prijave stalnega prebivališča je primarno na posamezniku. Če upravna enota dvomi, 
da posameznik stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče ali je obveščena, da 
posameznik ni izpolnil svoje prijavne obveznosti in uvede ugotovitveni postopek, pa lahko v 
njem odloči tudi, da posamezniku v register stalnega prebivalstva prijavi tako imenovano 
"zakonsko prebivališče", ki ima naravo fiktivnega stalnega prebivališča na naslovu občine ali 
centra za socialno delo. Institut zakonskega prebivališča omogoča registracijo stalnega 
prebivališča in uveljavljanje pravic, ki iz prijave stalnega prebivališča izhajajo tudi osebam, ki 
dejansko živijo v nekem naselju, ne izpolnjujejo pa z zakonom določenih pogojev za prijavo 
stalnega prebivališča (npr. brezdomci brez dejanske naselitve na konkretnem naslovu). 
 
Določitev zakonskega prebivališča podrobno ureja 19. člen ZPPpreb-1. Zakonsko prebivališče 
se lahko določi izključno na podlagi ugotovitvenega postopka in ne na željo posameznika, niti 
na podlagi morebitne privolitve občine. Hkrati za določitev zakonskega prebivališča soglasje 
občine ni potrebno.    
 
Določi se izključno v primeru, ko upravna enota v postopku po določbah zakona stalnega 
prebivališča ne more prijaviti. Določi se na naslov občine, na območju katere posameznik 
prebiva. Upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča določi zakonsko 
prebivališče 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 področju 
duševnega zdravja, zavetišču za brezdomce, stanovanjski skupini za mladostnike, terapevtski 
skupnosti, nastanitvah reintegracijskih programov ali nastanitvah nastanitvenih programov, če 
mu po določbah zakona stalnega prebivališča ne more prijaviti, in sicer na naslov občine, na 
območju katere ima ali je imel nazadnje prijavljeno stalno prebivališče. 
 
ZPPreb-1 v 3. odstavku 25. člena izrecno določa, da naslov zakonskega prebivališča nima 
naravo naslova za vročanje, to je naslova, ki je sicer namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih 
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb, če drug zakon 
ne določa drugače. Navedeno pomeni, da občina ne prevzema nalog vročevalca.  
 
O določitvi zakonskega prebivališča je upravna enota dolžna obvestiti občino, hkrati pa je tudi 
občina dolžna obvestiti upravno enoto o morebitnih novih dejstvih glede prebivanja 
posameznika, če z njimi razpolaga.  
 

 

VSEM OBČINAM V REPUBLIKI SLOVENIJI 



 

 

Občina lahko kadar koli predlaga tudi uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča za 
posameznika, ki ima prijavljeno prebivališče na njenem naslovu ali območju, ji je pa poznano, 
da na njenem območju ne prebiva več oziroma že izpolnjuje pogoje za prijavo stalnega 
prebivališča na konkretnem naslovu, kjer dejansko stalno prebiva.  
 
Na podlagi 4. odstavka 36. člena ZPPreb-1 mora upravna enota občini, na podlagi vloge, 
posredovati podatke o imenu in priimku ter EMŠO vseh posameznikov, ki imajo določeno 
zakonsko prebivališče na njenem naslovu. 
 
Ob tej priložnosti pa poudarjamo, da ima že več kot 200 občin tudi samih dostop do aplikacije e-
Občine, ki občinskim upravam omogoča dostop do e-CRP1 servisov oziroma je namenjena 
lokalnim skupnostim za pridobivanje podatkov iz Centralnega registra prebivalstva, na podlagi 
21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS)2. Iz 21. člena ZLS izhaja, da 
lokalna skupnost samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, 21.a člen tega zakona 
pa določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje 
potrebe.  
 
Uporaba eCRP storitve občinam omogoča takojšnje samostojno pridobivanje podatkov na tri 
načine:  

- vpogled osebe v e-CRP (vpogled preko EMŠO in izpis podatkov o osebi); 
- priprava izpisov (četrtletni, trenutni, kontingentni, poljubni) in 
- pregled po gospodinjstvih, v posameznem objektu, po osebi ali po hišni številki. 

 
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji 
določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. 
 
Z namenom odprave administrativnih ovir tako za občane, kot za upravne enote, vas zato 
prosimo, da se, če te podatke potrebujete za izvajanje svojih z zakonom določenimi pristojnosti,  
pri vašem delu poslužujete možnosti, ki jih nudi e-CRP in od občanov ne zahtevate, da 
prinašajo potrdila o npr. prijavi začasnega in/ali stalnega prebivališča. Glede na to, da občina 
zagotavlja opravljanje obvezne lokalne javne službe preko javnih podjetji (npr. komunalnega 
podjetja) velja možnost pridobivanja potrebnih podatkov za potrebe poslovanja tudi za samo 
javno podjetje, saj je to v odnosu do občine kot ustanoviteljice, njena "podaljšana roka" - javno 
podjetje torej opravlja določene servisne storitve namesto, da bi jih opravljala občina sama. Iz 
tega sledi, da lahko z namenom opravljanja zakonitih nalog, pridobiva osebne podatke od 
občine in ne od posameznih občanov oz. upravne enote. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
mag. Alenka Colja Urša Židan  
sekretarka namestnica generalne direktorice  
 sekretarka 
 
 
Poslati: 

 naslovnikom - elektronsko 

 vsem UE – elektronsko 

 MJU, Služba za lokalno samoupravo - elektronsko 

 Združenje občin Slovenije – elektronsko 

 Združenje mestnih občin Slovenije - elektronsko 

 Skupnost občin Slovenije - elektronsko 

                                                      
1 elektronski Centralni register prebivalstva oz. Portal CRP za Občine 
2 Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami 


