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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije 

/ZDRS 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 – UZ3a, 

47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a 

  

    

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

Uradni list RS, št. 52/16 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Vodi postopek prijave stalnega prebivališča, prijavo in odjavo 

začasnega prebivališča ter določitve naslova za vročanje v Republiki 

Sloveniji, prijavo stalnega naslova v tujini, prijavo in odjavo začasnega 

naslova v tujini ter spremembe naslova v tujini. 

4. člen* 2 

2 Vodi register stalnega prebivalstva. 29. člen* 3 

3 Opravlja (inšpekcijski) nadzor nad določbami ZPPreb-1, katerih kršitve 

so določene kot prekrški. 

44. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o prijavi prebivališča 

/ZPPreb-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ ima finančne posledice za državni proračun v 

okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o prijavi prebivališča 

/ZPPReb-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

 

1 Zakon o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ ureja prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in 

začasnim prebivališčem ter naslovom za vročanje v Republiki Sloveniji, stalnim in začasnim 

naslovom v tujini, register stalnega prebivalstva, evidenco začasno nastanjenih, prijavo in odjavo 

gosta ter evidenco gostov (1. člen ZPPreb-1). 

 

3.1 Pristojnost 

 

2 V skladu z določili 4. člena ZPPreb-1/ je za prijavo stalnega prebivališča, prijavo in odjavo 

začasnega prebivališča ter določitev naslova za vročanje v Republiki Sloveniji, prijavo stalnega 

naslova v tujini, prijavo in odjavo začasnega naslova v tujini ter spremembe naslova v tujini 

pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno 

prebivališče ali ga prijavlja oziroma odjavlja. Za vodenje postopka ugotavljanja stalnega in 

začasnega prebivališča je pristojna upravna enota, na območju katere ima posameznik prijavljeno 

stalno oziroma začasno prebivališče, razen v primeru iz šestega odstavka 18. člena ZPPreb-1 v 

povezavi z 20. členom ZPPreb-1. Za vodenje postopka ugotavljanja stalnega oziroma začasnega 

prebivališča posameznika, ki nima prijavljenega stalnega oziroma začasnega prebivališča v 

Republiki Sloveniji, je pristojna upravna enota, na območju katere posameznik prebiva. Za vodenje 

postopka preverjanja resničnosti prijave stalnega in začasnega prebivališča je pristojna upravna 

enota, na območju katere posameznik prijavlja stalno oziroma začasno prebivališče. Ob navedenem 

moramo opomniti, da lahko potrdilo iz registra stalnega prebivalstva izda upravna enota in 

diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki prejme zahtevo, ne glede na to, 

kateri organ je podatek evidentiral (4. člen ZPPreb-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

 

V 4., 5., 7., 9., 10., 14., 18., 19., 21., 22., 23. in 27. členu Zakonu o prijavi prebivališča /ZPPreb/ se 

besedna zveza »upravna enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v 

ustreznem sklonu. 

 

3.2 Register stalnega prebivalstva 

 

3 Register stalnega prebivalstva upravlja ministrstvo v centralnem informacijskem sistemu. Register 

stalnega prebivalstva vodijo upravne enote in ministrstvo. Podatke o prijavi in spremembi stalnega 

ali začasnega naslova v tujini vodijo tudi diplomatska predstavništva in konzulati Republike 

Slovenije ter ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (29. člen ZPPreb-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

 

V 29., 31., 32., 34., 36.,  členu Zakonu o prijavi prebivališča /ZPPreb/ se besedna zveza »upravna 

enota« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem 

sklonu in številu. 

 

3.3 Nadzor 

 

4 Nadzor nad izvajanjem določb ZPPreb-1, katerih kršitve so določene kot prekrški, izvajajo upravne 

enote, policija in občinski inšpektorji (44. člen ZPPreb-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ 

 

Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 44. člena Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb/ se 

spremenijo tako, da se glasijo: 

'(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so določene kot prekrški, izvajajo 

pokrajinske uprave, policija in občinski inšpektorji. 

(2) Naloge prekrškovnega organa za kršitve določb prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 5. 

člena ter tretjega odstavka 7. člena tega zakona opravlja pokrajinska enota, ki prijavi stalno 

prebivališče ali stalni naslov v tujini. Če se kršitve določb ugotovijo v postopku ugotavljanja 
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prebivališča oziroma v postopku preverjanja resničnosti prijave, naloge prekrškovnega organa 

opravlja pokrajinska uprava, ki vodi postopek. 

(3) Naloge prekrškovnega organa za kršitve določb šestega odstavka 7. člena in šestega odstavka 

13. člena tega zakona, opravlja upravna enota, ki vodi postopek preverjanja resničnosti prijave 

prebivališča oziroma postopek ugotavljanja prebivališča. 

(4) Naloge prekrškovnega organa za kršitve določb prvega in tretjega odstavka 9. člena, prvega, 

drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega, petega 

in šestega odstavka 14. člena tega zakona, opravlja pokrajinska uprava, ki prijavi začasno 

prebivališče ali začasni naslov v tujini. Če se kršitve določb ugotovijo v postopku ugotavljanja 

prebivališča oziroma v postopku preverjanja resničnosti prijave, naloge prekrškovnega organa 

opravlja upravna enota, ki vodi postopek. 

(5) Naloge prekrškovnega organa za kršitve določb 15. člena tega zakona, opravlja upravna enota, 

ki odjavi začasno prebivališče ali začasni naslov v tujini. 

(6) Naloge prekrškovnega organa za kršitve določb prvega, drugega in petega odstavka 38. člena 

tega zakona opravlja upravna enota, na območju katere je sedež stanodajalca.' 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinska uprava, prijava prebivališča. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZPPreb-1 - Zakon o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ (Uradni list RS, št. 52/16). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/ (Uradni list RS, št. 52/16). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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