
IZJAVA O STALNEM BIVALIŠČU 
 

 
□ Izjava o stalnem bivališču s prihodom iz druge občine. Navedite občino iz katere 

 
PRIHAJATE : ………………………………………………………………………………………………………… 

□ Izjava o stalnem bivališču s prihodom iz tujine. Navedite tujo državo iz katere 
 

PRIHAJATE : ………………………………………………………………………………………………………… 
□ Izjava o stalnem bivališču za italijanske državljane vpisane v sezname AIRE (Anagraf 

italijanov s stalnim bivališčem v tujini) s prihodom iz tujine. Navedite tujo državo iz 
katere prihajate in občino vpisa seznama AIRE 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Izjava o spremembi bivališča v občini. 
□ Vpis iz drugega razloga 

(navedite razlog ………………………………………………………………………) 
 

Matičnemu uradu občine DOLINA 
 

podpisani 
 
 

1) Priimek* 
Ime* 
Kraj rojstva* Datum rojstva 
Državljanstvo* Davčna Številka* 
Spol* Zakonski stan** 
Službeni položaj, če zaposlen: ** 
Podjetnik Funkcionar Neodvisni Delavec 
S prostim poklicem □ 1 Zaposlen □ 2 delavec □ 3 in podobno □ 4 
Pomočnik □ 5 
Neslužbeni položaj: ** 
Gospodinja □ 1 Študent  □  2 Brezposeln/v iskanju prve službe □ 3 
Upokojen / Odstopil od dela □ 4  Drug neslužbeni položaj  □ 5 
Študijski naslov: ** 
Nobenega naslova/osnovna šola □ 1 Srednja šola □ 2 Diploma □ 3 Troletna univ. 
diploma □ 4 Univ. diploma □ 5 Doktorat □ 6 
Vozniško dovoljenje kat.*** Številka*** 
Datum izstavitve***  

Ustanova, ki ga je izstavila*** Prefektura □ Motorizacija □ Pokrajina *** 
Registrske tablice vozil registriranih v Italiji v svojstvu lastnika/solastnika, 
uporabnika/najemojemalca *** 
Vozila***     

Prikolice***     

Motorna vozila***     

Motorna kolesa***     

 

Seznanjen s kazenskimi odgovornostmi v primeru lažnih izjav v smislu 75. in 76. 
člena OPR 445/2000, ki predvidevata izgubo pravice do ugodnosti in obvezno prijavo 
na pristojno oblast, 

 
IZJAVLJA 

 

□ Da je preselil svoje stalno bivališče na sledeči naslov: 
 

Občina* DOLINA Pokrajina*TS 
Ul./Kraj * Hišna št.* 
Stopnišče Nadstropje Interna št. 

 

□ Da so se v stanovanje na novem naslovu preselili tudi sledeči družinski člani: 



 

2) Priimek* 
Ime* 
Kraj rojstva* Datum rojstva 
Državljanstvo* Davčna Številka* 
Spol* Zakonski stan** 
Službeni položaj, če zaposlen: ** 
Podjetnik Funkcionar Neodvisni Delavec 
S prostim poklicem □ 1 Zaposlen □ 2 delavec □ 3 in podobno □ 4 
Pomočnik □ 5 
Neslužbeni položaj: ** 
Gospodinja □ 1 Študent  □  2 Brezposeln/v iskanju prve službe □ 3 
Upokojen / Odstopil od dela □ 4  Drug neslužbeni položaj  □ 5 
Študijski naslov: ** 
Nobenega naslova/osnovna šola □ 1 Srednja šola □ 2 Diploma □ 3 Troletna univ. 
diploma □ 4 Univ. diploma □ 5 Doktorat □ 6 
Vozniško dovoljenje kat.*** Številka*** 
Datum izstavitve***  

Ustanova, ki ga je izstavila*** Prefektura □ Motorizacija □ Pokrajina *** 
Registrske tablice vozil registriranih v Italiji v svojstvu lastnika/solastnika, 
uporabnika/najemojemalca *** 
Vozila***     

Prikolice***     

Motorna vozila***     

Motorna kolesa***     

 
 
 
 

 
3) Priimek* 
Ime* 
Kraj rojstva* Datum rojstva 
Državljanstvo* Davčna Številka* 
Spol* Zakonski stan** 
Službeni položaj, če zaposlen: ** 
Podjetnik Funkcionar Neodvisni Delavec 
S prostim poklicem □ 1 Zaposlen □ 2 delavec □ 3 in podobno □ 4 
Pomočnik □ 5 
Neslužbeni položaj: ** 
Gospodinja □ 1 Študent  □  2 Brezposeln/v iskanju prve službe □ 3 
Upokojen / Odstopil od dela □ 4  Drug neslužbeni položaj  □ 5 
Študijski naslov: ** 
Nobenega naslova/osnovna šola □ 1 Srednja šola □ 2 Diploma □ 3 Troletna univ. 
diploma □ 4 Univ. diploma □ 5 Doktorat □ 6 
Vozniško dovoljenje kat.*** Številka*** 
Datum izstavitve***  

Ustanova, ki ga je izstavila*** Prefektura □ Motorizacija □ Pokrajina *** 
Registrske tablice vozil registriranih v Italiji v svojstvu lastnika/solastnika, 
uporabnika/najemojemalca *** 
Vozila***     

Prikolice***     

Motorna vozila***     

Motorna kolesa***     



 

4) Priimek* 
Ime* 
Kraj rojstva* Datum rojstva 
Državljanstvo* Davčna Številka* 
Spol* Zakonski stan** 
Službeni položaj, če zaposlen: ** 
Podjetnik Funkcionar Neodvisni Delavec 
S prostim poklicem □ 1 Zaposlen □ 2 delavec □ 3 in podobno □ 4 
Pomočnik □ 5 
Neslužbeni položaj: ** 
Gospodinja □ 1 Študent  □  2 Brezposeln/v iskanju prve službe □ 3 
Upokojen / Odstopil od dela □ 4  Drug neslužbeni položaj  □ 5 
Študijski naslov: ** 
Nobenega naslova/osnovna šola □ 1 Srednja šola □ 2 Diploma □ 3 Troletna univ. 
diploma □ 4 Univ. diploma □ 5 Doktorat □ 6 
Vozniško dovoljenje kat.*** Številka*** 
Datum izstavitve***  

Ustanova, ki ga je izstavila*** Prefektura □ Motorizacija □ Pokrajina *** 
Registrske tablice vozil registriranih v Italiji v svojstvu lastnika/solastnika, 
uporabnika/najemojemalca *** 
Vozila***     

Prikolice***     

Motorna vozila***     

Motorna kolesa***     

 

(v slučaju, da se preselijo še drugi družinski člani, je treba izpolniti dodatni obrazec) 
 

□ Da so v stanovanju na novem naslovu že vpisane sledeče osebe (dovolj je navesti osebne 
podatke enega samega člana družine): 

 
Priimek * 
Ime* 
Kraj rojstva * Datum rojstva * 

 

� Da ni poročen, v sorodu, v svaštvu, v odnosu posvojitve ali čustvenem odnosu s člani že 
bivajoče družine. 

 
� Ima sledečo vez z zgoraj navedenim članom že bivajoče družine: 

 
 

 

Podpis zgoraj navedene osebe:    
 

Podpis lastnika stanovanja/hiše: ___________________________________________ 
 

Priloži se sledeče dokumente: 
 

� Kopijo osebnega dokumenta vseh podpisnikov pričujoče izjave 
 

� Drugo (navesti) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



IZJAVLJA NADALJE, 
 
 
 
 
 
 
□ Da zakonito zaseda stanovanje, na osnovi spodaj navedenega pogoja, seznanjen z 

dejstvom, da bo na osnovi 5. člena Z.U. št. 47 z dne 28.3.2014 (pretvorjene v zakon št. 
80 z dne 23.5.2014), v primeru lažnih izjav, anagrafski vpis neveljaven, kar je izrecno 
predvideno po zakonu, že od datuma same izjave dalje 

 
 
 
□ 1 Da je lastnik stanovanja, ki ga označujejo sledeči katastrski podatki: 

 

Sekcija ; list ; parcela ; kat. št. stanovanja ______, 
 
 
 

□ 2 Da je nosilec najemninske pogodbe, ki je redno vpisana v register Agencije za 
Dohodke iz dne s št.    

 
 
 

□ 3 Da je nosilec najemninske pogodbe za nepremičnino, ki pripada Javnim Stanovanjskim 
Gradnjam (priložiti je treba kopijo pogodbe ali zapisnika o izročitvi nepremičnine) 

 
 
 
□ 4 Da je koristnik pogodbe o brezplačni dodelitvi v uporabo, ki je redno vpisana v 

register  Agencije  za  Dohodke  iz       dne       s  št. 

 
 

 
 
 
□ 5 Da je užitkar/ica, na podlagi sledeče ustanovne pravice: 

 
Navedite podatke, ki bi lahko koristili anagrafskemu uradu pri izvajanju morebitnega 
preverjanja 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

□ 6 Da zakonito zaseda stanovanje na podlagi spodaj opisane pravice: 
 
Navedite podatke, ki bi lahko koristili  anagrafskemu uradu pri izvajanju morebitnega 
preverjanja 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



� Vsa sporočila v zvezi s pričujočo izjavo morajo biti odposlana na sledeči naslov: 
 

Občina DOLINA Pokrajina TS 
Ul./Kraj Hišna št. 
Telefon Prenosni tel. 
Fax e-mail/Pec 

 

Datum ………………. Podpis vlagatelja 
 

…………………………………… 
 
 

Podpis ostalih polnoletnih članov družine 
 

Priimek in ime ………………………………………………………….. podpis ……………………………………………………. 

Priimek in ime ………………………………………………………….. podpis ……………………………………………………. 

Priimek in ime ………………………………………………………….. podpis ……………………………………………………. 

Priimek in ime ………………………………………………………….. podpis ……………………………………………………. 

 
 Nač in i p red ložitv e  

 

Pričujoči obrazec je treba izpolniti, podpisati in predložiti na matični urad občine Dolina – na 
Županstvu v Dolini, 270, v pritličju 
ali odposlati: 
- po priporočeni pošti na matični urad občine Dolina – Dolina, 270 – 34018 Dolina (TS) 
- po faksu na št. 0408329222 
- preko telematskih sredstev na naslov anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it ali tudi 
anagrafe.dolina@pec.sandorligo-dolina.eu (pec), to so naslovi, ki so objavljeni tudi na uradni 
spletni strani občine www.sandorligo-dolina.it. 
Zadnjo možnost je mogoče izkoristiti pod sledečimi pogoji: 

a) Da se izjavo podpiše z elektrinskim podpisom; 
b) Da se avtorja lahko istoveti preko informatskega sistema z uporabo elektronske osebne 

izkaznice, državne storitvene kartice ali vsekakor preko inštrumentov, ki omogočijo 
ugotovitev osebka, ki poda izjavo; 

c) Da se izjavo odpošlje preko okenca overovljene elektronske pošte prositelja; 
d) Da se kopijo izjave z lastnoročnim podpisom prositelja posname s skenerjem in pošlje 

preko navadne elektronske pošte. 
Izjavi je treba priložiti kopijo osebnega dokumenta prositelja in oseb, ki skupaj s prositeljem 
spremenijo stalno bivališče. Če so osebe polnoletne, morajo podpisati obrazec. 
Občan, ki prihaja iz tuje države, mora za registracijo v matično knjigo o sorodstvenih vezeh z 
ostalimi člani družine priložiti odgovarjajoče dokumente, ob spoštovanju predpisov v zvezi z 
prevajanjem in uzakonitvijo dokumentov. 
Občan države, ki ni članica Evropske Unije, mora priložiti dokumentacijo navedeno v prilogi A). 
Občan države, ki je članica Evropske Unije, mora priložiti dokumentacijo navedeno v prilogi B). 
Prositelj mora izpolniti obrazec zase in za osebe nad katerimi izvaja starševsko oblast ali 
varstvo 

 
 

* Obvezni podatki. Če se odgovarjajočih polj o obveznih podatkih ne izpolni, prošnja ni sprejemljiva. 

**   Podatki statističnega pomena. 

***  Podatki pomembni za Ministrstvo za infrastrukture in prevoze – Oddelek za prevoze na kopnem (11. odst. 116. člena, del 
D.S.), KI SO POTREBNI ZA POSODOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA IN PROMETNEGA DOVOLJENJA. 


