Obrazec za prijavo prebivališča
Ustrezno označite s križcem !

Pojasnila na hrbtni strani!

PRIIMEK (s tiskanimi črkami), AKAD. STOPNJA (okrajšava)
IME skladno z rojstnim listom (pri tujcih skladno s potnim listom)

Priimek pred sklednitvijo p r v e zakonske zveze

DATUM ROJSTVA

SPOL

VEROIZPOVED
moški

ženski



KRAJ ROJSTVA skl. s potno listino (pri avstr. državljanih tudi skl. z rojstnim listom); zvezna dežela (tuzemstvo) in država (inozemstvo)

ZAKONSKI STAN
samski/-a poročen/-a
živeč/-a v registrirani partnerski zvezi
registrirana partnerska zveza razvezana ali proglašena za nično

ločen/-a zakonska zveza razveljavljena ali proglašena za nično
vdovel/-a
registrirani/-a partner/-ica umrle/-ga

DRŽAVLJANSTVO
Avstrija

 ime države:

druga država

Navedba osebne matične številke CRP (v kolikor je znana):

POTNA LISTINA pri tujcih
vrsta, npr. potni list, osebna izkaznica:

številka:

datum izdaje:

organ, ki jo je izdal, država:
ulica (trg) oz. kraj brez imen ulic
PRIJAVA
bivališča v .....

poštna številka

Ali je to bivališče stalno prebivališče:

poštna številka

Priselitev iz inozemstva ?

ne

stopnišče

št. vrat

hišna št.

stopnišče

št. vrat

hišna št.

stopnišče

št. vrat

občina, zvezna dežela

da

ne

ulica (trg) oz. kraj brez imen ulic
če ne,
stalno prebivališče
ostane v .....

hišna št.

občina, zvezna dežela

da



navedba države:

ulica (trg) oz. kraj brez imen ulic
ODJAVA
bivališča v .....
poštna številka

občina, zvezna dežela

Preselili se boste v inozemstvo?
ne
da
V primeru prijave:
stanodajalec (ime s tiskanimi črkami, datum in podpis)



navedba države:
datum in podpis osebe, zavezane prijavi
(potrditev pravilnosti podatkov v prijavi)
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Informacija za osebo, zavezano prijavi
1. Prijavo je treba opraviti v roku treh dni od vselitve v bivališče, odjava pa v roku treh dni pred ali po
opustitvi bivališča.
2. Ob prijavi potrebujete naslednje dokumente:




javne listine, iz katerih izhajajo priimki in imena, priimki pred sklenitvijo prve zakonske zveze, datum
rojstva, kraj rojstva in državljanstvo, datum rojstva, kraj rojstva in državljanstvo osebe, ki se nastani,
npr. potni list in rojstni list;
osebe, ki se nastanijo, ki nimajo avstrijskega državljanstva (tujci): potno listino (npr. potni list);



če v dosedanjem bivališču stalno prebivališče postane »nadaljnje prebivališče«, je pred prijavo
novega stalnega prebivališča ali hkrati z njo potrebna preprijava dosedanjega stalnega prebivališča.
3. Za vsebino obrazca za prijavo prebivališča je vedno odgovorna oseba, zavezana prijavi, ne glede na to,
kdo obrazec za prijavo prebivališča izpolni. Zato ste naprošeni, da obrazec za prijavo prebivališča
preverite glede popolnosti in pravilnosti vpisanega, tudi tedaj, če ga izstavi organ.
4. Vaše stalno prebivališče je utemeljeno v tistem bivališču, v katerem ste se nastanili z namenom, da bi
tam imeli središče svojih življenjskih odnosov: če ta stvarni pogoj velja za več prebivališč, morate kot
stalno prebivališče navesti tisto, do katerega imate najožji odnos. Za »središče življenjskih odnosov« so
merodajni predvsem naslednji določilni kriteriji: trajanje bivanja, lega delovnega mesta ali
izobraževališča, izhodišče poti na delovno mesto ali v izobraževališče, prebivališče ostalih, zlasti
mladoletnih družinskih članov in kraj, v katerem so zaposleni, se poklicno usposabljajo ali obiskujejo šolo
ali otroški vrtec, funkcije v javnopravnih in zasebnopravnih korporacijah. Stalno prebivališče je odločilno
za vpis v »evidenco volilnih upravičencev« ter za različna druga pravna področja (npr. registracijo
motornih vozil, orožne listine, socialno pomoč).
5. Prosimo, da upoštevate, da sprememba stalnega prebivališča ali nadaljnjega prebivališča lahko
utemeljuje tudi še druge obvezne prijave (npr. registracijo motornih vozil).
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