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Nadgradnja portala e-Občine – izpis števila oseb na stanovanjsko
enoto

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) je z dopisom št. 007-243/2016/1
(1320-01), dne 29. 7. 2016 obvestilo vse občine v Republiki Sloveniji, da se z dnem 31.12.2020
ukinja vodenja evidence gospodinjstev. Z dopisom št. 007-243/2016/134 (132-03), 27.11.2020
je ministrstvo vsem občinam poslano dodatno pojasnilo, da so v pripravi novi izpisi števila
prijavljenih oseb na posamezno enoto ne glede na vrsto objekta za celotno občino, ter da se
bodo ti podatki za izpis zagotovili znotraj aplikacije e-Občine. Sporočamo vam, da bodo izpisi na
voljo z dnem 18. 2. 2021. V nadaljevanju vam pošiljamo podrobno obrazložitev novi
funkcionalnosti teh izpisov.
Novi izpisi bodo pripravljeni v zavihku 'Naročilo izpisov -> Mesečni' in bodo vsebovali podatke o
številu prijavljenih oseb na različnih nivojih in sicer:
-

Št. prijavljenih prebivališč na nivoju občine (Število prijav stalnih in začasnih
prebivališč za celotno občino - stanje na zadnji dan v preteklem mesecu), z izpisanimi
naslednjimi atributi:
o Šifra občine
o Naziv občine
o Št. prijavljenih SP
o Št. prijavljenih ZP
o Št. skupaj prijavljenih

-

Št. prijavljenih prebivališč na nivoju naselja (Št. prijav stalnih in začasnih prebivališč
za posamezna naselja občine - stanje na zadnji dan v preteklem mesecu), z izpisanimi
naslednjimi atributi:
o Šifra občine
o Naziv občine
o Šifra naselja
o Naziv naselja
o Št. prijavljenih SP
o Št. prijavljenih ZP
o Št. skupaj prijavljenih

-

Št. prijavljenih prebivališč na nivoju ulice (Št. prijav stalnih in začasnih prebivališč za
posamezne ulice občine - stanje na zadnji dan v preteklem mesecu), z izpisanimi
naslednjimi atributi:
o Šifra občine
o Naziv občine
o Šifra naselja
o Naziv naselja
o Šifra ulice
o Naziv ulice
o Št. prijavljenih SP
o Št. prijavljenih ZP
o Št. skupaj prijavljenih

-

Št. prijavljenih prebivališč na nivoju hišne št. (Št. prijav stalnih in začasnih
prebivališč za posamezne hišne številke občine - stanje na zadnji dan v preteklem
mesecu), z izpisanimi naslednjimi atributi:
o Šifra občine
o Naziv občine
o Šifra naselja
o Naziv naselja
o Šifra ulice
o Naziv ulice
o Hišna številka
o Dodatek k hišni številki
o MID hišne številke
o Geokoda X
o Geokoda Y
o Št. prijavljenih SP
o Št. prijavljenih ZP
o Št. skupaj prijavljenih

-

Št. prijavljenih prebivališča na nivoju stanovanja (Št. prijav stalnih in začasnih
prebivališč za posamezna stanovanja občine (zajete tudi enostanovanjske enote) stanje na zadnji dan v preteklem mesecu), z izpisanimi naslednjimi atributi:
o Šifra občine
o Naziv občine
o Šifra naselja
o Naziv naselja
o Šifra ulice
o Naziv ulice
o Hišna številka
o Dodatek k hišni številki
o MID hišne številke
o Geokoda X
o Geokoda Y
o Številka stanovanja
o Št. prijavljenih SP
o Št. prijavljenih ZP
o Št. skupaj prijavljenih

Za vsako stanovanjsko enoto bo ločeno navedeno število stalno prijavljenih oseb (SP), število
začasno prijavljenih oseb (ZP) in skupno število stalno ter začasno prijavljenih oseb (SP+ZP).
Ločena bodo tudi skupna števila za SP, ZP ter SP+ZP za celotno občino, znotraj občine za
vsako naselje posebej, znotraj naselij za vsako ulico posebej, ter znotraj ulice za posamezno
h.št., dodatek k h.št. in št. stanovanja.
Občine bodo imele možnost vpogleda v svoje izpise za tekoči mesec in dva meseca nazaj, prav
tako bo možnost izvoza podatkov/izpisov tako, da si bodo občine lahko same zagotavljale
starejše arhivske podatke, največ pa za tri mesece nazaj. Zaradi velikega obsega podatkov in
obsežne obdelave le teh bo tak izpis pripravljen za vse občine enkrat mesečno – predvidoma
zadnjega dne v mesecu.
Upoštevale se bodo tudi osebe, za katere je na UE uveden postopek ugotavljanja SP/ZP in
osebe, ki imajo dve začasni prebivališči, če je drugo ZP na naslovu zapora in hkrati naslov za
vročanje. V tem primeru se bo upošteval naslov, ki ni naslov zapora.
Poleg novih izpisov, pa je pripravljena tudi nova funkcionalnost na vseh pripravljenih izpisih, kjer
bo mogoče videti vse podrobnosti pripravljenega izpisa (Uporabniški naziv, Uporabniški opis,
Aplikacijski opis, CA/SN uporabnika, Datum, Status, Št. prenosov, Datum zadnjega prenosa,
Pogoji, Atributi), kar bo omogočilo boljši pregled vseh pripravljenih izpisov. Možno pa bo tudi
prikazati že brisane izpise, torej arhiv pripravljenih izpisov, ki se hrani v bazi.
V primeru dodatnih vprašanj glede novih izpisov se lahko obrnete na kontaktni osebi:
- Domen Dolšina, tel. 01/428-58-36
- Matej Loparič, tel. 01/428-58-35
V zvezi z administracijo novih in starih uporabnikov portala e-Občine pa je kontaktna oseba g.
Marko Hrovat, Ministrstvo za javno Upravo, Služba za lokalno samoupravo, tel. 01-478-18-22.
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