PRIJAVNI LIST

Ustrezno označite s križcem  FORMCHECKBOX !                                           	Navodila na zadnji strani!

PRIIMEK (s tiskanimi črkami), AKAD. NAZIV (okrajšava)

IME skl. z rojstno knjigo (pri tujcih skl. s potnim listom)

Priimek pred sklenitvijo p r v e  zakonske zveze

DATUM ROJSTVA
SPOL                                                      VERSKO PREPRIČANJE
moški  FORMCHECKBOX       ženski  FORMCHECKBOX 
KRAJ ROJSTVA skl. s potovalnim dokumentom (pri avstr. državljanih tudi skladno z rojstnim listom); zvezna dežela (tuzemstvo) in država (tujina).
DRŽAVLJANSTVO
Avstrije  FORMCHECKBOX          druge države  FORMCHECKBOX              --> ime države
ZMR številka (če jo poznate)
POTOVALNI DOKUMENT pri tujcih

Vrsta, npr. potni list, osebna izkaznica                                      datum izdaje

                                                                   Številka

Organ, ki ga je izdal, država:
PRIJAVA bivanja v ….          Ulica (trg) oz. kraj brez hišnih številk          hišna št.   stopnišče  št. vrat  


                                                Poštna številka                  občina, zvezna dežela  
Je to bivališče stalno prebivališče:   ne  FORMCHECKBOX     da  FORMCHECKBOX 
Če ni, je stalno prebivališče v … Ulica (trg) oz. kraj brez hišnih številk          hišna št.   stopnišče  št. vrat  


                                                Poštna številka                  občina, zvezna dežela  
Priselitev iz tujine?
                           ne  FORMCHECKBOX                    da  FORMCHECKBOX  –-> navedba države
ODJAVA bivanja v ….          Ulica (trg) oz. kraj brez hišnih številk          hišna št.   Stopnišče  št. Vrat  


                                                Poštna številka                  občina, zvezna dežela  
Se selite v tujino?
                                                ne  FORMCHECKBOX                    da  FORMCHECKBOX  –-> navedba države
V primeru prijave:
Stanodajalec (ime s tiskanimi črkami, podpis)   
Podpis zavezanca za prijavo
(potrditev pravilnosti prijavnih podatkov)


Informacije za zavezanca za prijavo

	Prijavo je potrebno opraviti v roku treh dni od vselitve, odjavo pa v roku treh dni pred ali po oddaji stanovanja.


Pri prijavi potrebujete sledeč dokumente:

- Uradne dokumente, iz katerih so razvidni ime in priimek, priimek pred prvo zakonsko zvezo, rojstni datum, kraj rojstva in državljanstvo stanojemalca, npr. potni list in rojstni list;

- stanojemalci brez avstrijskega državljanstva (tujci): potovalni dokument (npr. potni list)

	Za vsebino prijavnega lista je odgovoren vedno zavezanec za prijavo, ne glede na to, kdo izpolni prijavni list. Zato preverite prijavni list, če kje popoln in pravilen, tudi takrat, ko ga izstavi urad. 

	Vaše stalno prebivališče je utemeljeno tam, kjer ste se nastanili z namenom, da bi tam imeli središče svojih življenjskih odnosov; če se to nanaša na več krajev, potem za stalno prebivališče navedite tisto, ki je v tem smislu prevladujoče. Za »središče življenjskih odnosov« so merodajni sledeči kriteriji: trajanje bivanja, lega delovnega mesta ali izobraževalnega središča, izhodišče poti k delovnemu mestu ali izobraževalni ustanovi, prebivališče ostalih, še posebej mladoletnih družinskih članov in kraj, kjer opravljate svoj poklic, se izobražujete ali obiskujete šolo ali vrtec, ali opravljate funkcije v javnih ali privatnih institucijah. Stalno prebivališče je merodajno za vpis v »zvezni volilni imenik« kakor tudi v različna druga pravna področja (npr. dovoljenje za vozila, orožni listi, socialna pomoč).

Prosimo, da upoštevate, da lahko sprememba stalnega prebivališča ali drugega prebivališča utemeljuje tudi druge obvezne prijave (npr. dovoljenje za vozila, orožni listi).  



