
Priloga 
 

SEZNAM NALOG KRAJEVNIH URADOV 
 

Minimalni nabor odločanja v upravnem postopku in nekaterih pomembnejših nalog 
krajevnih uradov 

 
 

Zap. št. Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge 

1 Sprejema vloge za osebno izkaznico 
2 Sprejema vloge za potni list 
3 Sprejema vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu 
4 Sprejema naznanitve pogrešanja osebne izkaznice 
5 Sprejema naznanitve pogrešanja potne listine 
6 Sprejema vloge za izdajo maloobmejne prepustnice in kmetijskega vložka 
7 Sprejema vloge za izdaja potrdila o državljanstvu Republike Slovenije 
8 Vodi evidenco o državljanstvu Republike Slovenije 
9 Vodi in ažurira državljanske knjige, za osebe, rojene pred letom 1974 
10 Posreduje podatke iz evidenc o državljanstvu 
11 Vpisuje v matične knjige – rojstvo, poroka, smrt 
12 Vpisuje zaznambe v matične knjige 
13 Vpisuje popravke v matične knjige 
14 Pošilja obvestila za vpis zaznamkov v dvojnike matičnih knjig 
15 Sestavlja zapisnike o priznanju očetovstva 
16 Sestavlja rodbinske pole 
17 Vodi sezname in evidence s področja matičnih zadev 
18 Izdaja izpiske in potrdila iz matičnih knjig 
19 Posreduje podatke iz matičnih knjig 
20 Sprejema izjave o spremembi priimka 
21 Sprejema izjave o izbiri priimka za pravni promet 
22 Sestavlja zapisnik o prijavi zakonske zveze 
23 Izdaja potrdila o prijavi zakonske zveze 
24 Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze 
25 Sestavlja smrtovnice 
26 Potrjuje dovoljenja zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino ml. osebam do 15. leta 

starosti 
27 Sprejema prijave stalnega prebivališča 
28 Sprejema odjave stalnega prebivališče 
29 Sprejema prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine 
30 Vodi register stalnega prebivalstva (RSP) 
31 Izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva (RSP) 
32 Posreduje podatke iz registra stalnega prebivalstva (RSP) 
33 Sprejema prijave začasnega prebivališča 
34 Sprejema odjave začasnega prebivališča 
35 Ažurira evidence teritorialnih enot 
36 Vodi evidenco volilne pravice 
37 Ažurira volilne imenike 
38 Potrjuje podpore volivcev 
39 Vodi evidenco gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence 
40 Vpisuje podatke v delovno knjižico 
41 Vpisuje spremembe in dopolnitve v delovno knjižico 
42 Izdaja potrdila o vpisu v register društev 
43 Izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih 
44 Vodi evidence knjig gostov 
45 Potrjuje knjige gostov 

 


