
 

OBČINA ŽELEZNIKI 
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 

 

VLOGA  
 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS  
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ  

OBČINE ŽELEZNIKI V NAJEM 
 
 

 
 

 
 

 

(ime in priimek prosilca) 

 
 

________________________________________________________________ 
(naslov) 

 

 
 

________________________                         __________________ 
       (kraj in datum)                                               (podpis prosilca) 

 

 
 

 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 € za 

vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 

taksah (Ur.l.RS, št. 106/10 – UPB in 32/16). Takso se plača na TRR Občine 

Železniki, št.: 01346-5460309166, sklic: 11 76457-7111002-2017, ali v gotovini 

v sprejemni pisarni Občine Železniki. 

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če 

izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status 

upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo centra za socialno delo. 

 

Vlogo s prilogami se lahko odda osebno v sprejemni pisarni Občine Železniki, 

Češnjica 48, Železniki, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina 

Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, s pripisom: RAZPIS ZA NEPROFITNO 

STANOVANJE – NE ODPIRAJ! Vloga mora biti v zaprti kuverti in ustrezno 

označena; na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prosilca. 

 
 

 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG JE 17. 11. 2017 
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I. PODATKI O PROSILCU 

 

 

Ime in priimek                               

 
Državljanstvo Republike Slovenije: DA  NE   (obkroži) 

       
       
EMŠO               Davčna številka         

 
Naslov stalnega prebivališča                

             Poštna 

št. 

 Pošta 

Naslov začasnega 

prebivališča 

        

             Poštna 

št. 

 Pošta 

Vhod št.  nadstropje   

 
Telefon doma       Telefon služba       Mobilni tel.       

 

  
Zaposlen pri  

 

e-naslov: _______________________________ 

 

Status prosilca (obkrožite ustrezno številko):  

1. zaposlen 

2. brezposelna oseba 

3. kmet 

4. obrtnik 

5. oseba samostojnega poklica 

6. upokojenec 

7. gospodinja 

8. podjetnik 

 

II. OBLIKA GOSPODINJSTVA (ustrezno obkroži): 

 

a) samski 

 

b) družina 

 

III. PODATKI O ZAKONCU OZ. ZUNAJZAKONSKEM PARTNERJU PROSILCA 

 

Ime in priimek                               

 
Državljanstvo Republike Slovenije: DA  NE   (obkroži) 

       
       
EMŠO               Davčna številka         

 
Naslov stalnega prebivališča                

             Poštna 

št. 

 Pošta 

Naslov začasnega 

prebivališča 

        

             Poštna 

št. 

 Pošta 

Vhod št.  nadstropje   
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Telefon doma       Telefon služba       Mobilni tel.       

 
Zaposlen pri  

 

 

IV. PODATKI O DRUGIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA,  

ZA KATERE SE REŠUJE STANOVANJSKO VPRAŠANJE 

 

Priimek in ime EMŠO 
Davčna 

številka 

Sorodstveno 

razmerje do 

prosilca 

Zaposlen pri 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

V. STANOVANJSKE RAZMERE: 

 

1. STANOVANJSKI STATUS (obkroži): 

 

1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah; 

2. udeleženec razpisa, ki prebiva v prostorih za začasno bivanje, v drugih 

nestanovanjskih prostorih; 

3. udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja; 

4. udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem 

domu ali službenem stanovanju; 

5. udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu pravilnika; 

6. udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih in prijateljih; 

7. udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o 

podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku (v nadaljnjem besedilu: 

denacionalizirano stanovanje) 

8. udeleženec razpisa je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju; 

9. udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev 

hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje; 

10. udeleženec razpisa je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem 

solastniškem deležu, ki ne presega 40 % vrednosti zanj primernega stanovanja in 

v tem stanovanju prebiva. 

 

Stanovanje, v katerem stanujem, je v lasti _______________________,  

sorodstveno razmerje _______________. 

 

2. KVALITETA BIVANJA: 

 

Opis kvalitete stanovanja (leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije, ...): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. UTESNJENOST V STANOVANJU: 

 

Skupna velikost celotne stanovanjske enote (vključno z deli, ki jih ne uporabljam) je 

_______ m². Od tega imam v uporabi ________ m². Poleg tega imam v souporabi 

naslednje prostore (naštej): _______________________________________________ v 

skupni izmeri ______ m², ki jih vključno z mojo družino uporablja _______oseb.  

 

Skupno število oseb, ki uporabljajo stanovanje, v katerem stanujem, 

je_________________. 

 

Stanovanjska površina na družinskega člana tako znaša__________m² oziroma 

a) do vključno 4 m2 na družinskega člana 

b) nad 4 m2 do vključno 8 m2 na družinskega člana 

c) nad 8 m2 do vključno 12 m2 na družinskega člana 

d) preveliko stanovanje glede na število uporabnikov (nad 20 m2) – velja le za 

denacionalizirana stanovanja 

 

4. FUNKCIONALNOST STANOVANJA (obkroži): 

 

a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami (točkovalna postavka se upošteva le pri 

prosilcih, ki so vezani na uporabo invalidskega vozička) 

b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča (pritlično stanovanje brez predsobe, 

z vhodom neposredno v bivalni prostor) 

 

5. KRATEK OPIS STANOVANJSKIH RAZMER DRUŽINE PROSILCA/KE: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

VI. SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE RAZMERE 

 

6. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA: 

 

a) število mladoletnih otrok ________ (upošteva se tudi zdravniško potrjena 

nosečnost) 

b) število članov gospodinjstva, starih nad 65 let (upošteva se tudi dolžnost 

preživljanja člana gospodinjstva, starega nad 65 let) _________ 

 

7. LOČENO ŽIVLJENJE (obkroži): 

 

a) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih 

razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu: prosilec predloži ustrezno odločbo 

socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi 

neprimernih stanovanjskih razmer) 

b) status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec – drugi roditelj neznan ali 

pa je preživnina neizterljiva: prosilec izkaže, da je preživnina neizterljiva s 

predložitvijo izvršilnega predloga oziroma tožbe oziroma z odločbo o prejemanju 

preživnine iz preživninskega sklada) 
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8. ZDRAVSTVENE RAZMERE (obkroži): 

(obkrožite, če razpolagate s potrdilom osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje,  

       da so trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami) 

 

a) trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 

b) trajna obolenja prosilca ali odraslega družinskega člana, pogojena s slabimi 

stanovanjskimi razmerami 

 

 

VII. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 

 

9. MLADE DRUŽINE, MLADI (obkroži): 

 

a) družina z najmanj enim otrokom, v kateri roditelja nista starejša od 35 let 

 

10. DRUŽINA Z VEČJIM ŠTEVILOM OTROK (obkroži): 

 

a) družina z najmanj tremi mladoletnimi otroki 

b) družina s štirimi ali več otroki, št. otrok: ______ 

 

11. INVALIDI IN DRUŽINE Z INVALIDNIM ČLANOM (obkroži): 
 (invalidnost se točkuje, če oseba ni v institucionalnem varstvu, 
  prosilec predloži ustrezno odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in  

        invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS) 

 

a) invalidnost otroka, ki ima zmerno, težjo ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po 

pristojni komisiji 

b) invalidnost prosilca ali odraslega družinskega člana  

c) odrasli družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico 

 

12. STALNOST BIVANJA V OBČINI ŽELEZNIKI (obkroži): 

 

a) od 10 do 19 let 

b) od 20 do 29 let 

c) 30 let in več 

 

13. NAJEMNIKI STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT V LASTI OBČINE ŽELEZNIKI 

(obkroži): 

 

a) prosilec ima sklenjeno najemno pogodbo za stanovanje ali bivalno enoto, ki je v 

lasti Občine Železniki, za (ne)določen čas in ima poravnane vse obveznosti 

(prosilec najemnik predloži potrdilo Občine Železniki, da ima poravnane vse 

obveznosti iz naslova najema stanovanja ali bivalne enote) 

 

 

VIII. ZAMENJAVA STANOVANJA 

 

Najemnik neprofitnega najemnega stanovanja v lasti Občine Železniki želim zamenjati 

stanovanje: 

 

a) za večje 

b) za manjše 

c) zaradi lege ___________ 

 

Razlog: 

______________________________________________________________________ 
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IX. DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA IN ČLANOV GOSPODINJSTVA 

 

V dohodek gospodinjstva, ki je kriterij za ugotavljanje upravičenosti do neprofitnega 

stanovanja, se vključujejo dohodki, kot so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16). 

Upoštevajo se dohodki prosilca in ožjih družinskih članov, za katere se rešuje 

stanovanjsko vprašanje.  

 

1. NETO DOHODEK PROSILCA 

 

VRSTA DOHODKA ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do  

31. 12. 2016 

OSEBNI DOHODEK (plača, nadomestilo plače-

bolniška, stimulacije in bonitete, regres, 

odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, 

dediščine, dobiček iz kapitala, drugo) 

 

POKOJNINA (pokojnina, invalidnina, letni 

dodatek za rekreacijo,…) 

VARSTVENI DODATEK 

 

Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO, 

prejemki po »vojnih« zakonih 

 

NAGRADA ZA REJNICO  

PREJEMKI PO PREDPISIH O DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH  

(porodniška, starševski dodatek) 

 

ŠTUDENTSKO DELO (dijaki in študenti)  

POGODBENO DELO  

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI  

DENARNA SOCIALNA POMOČ  

DENARNO NADOMESTILO po predpisih o 

zaposlovanju in zavarovanju  za primer 

brezposelnosti 

 

DRUGO (osebni dohodek v primeru zaposlitve 

pri več delodajalcih in drugo) 

 

 

 

2. NETO DOHODEK ZAKONCA OZIROMA ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA 

PROSILCA 

 

VRSTA DOHODKA ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do  

31. 12. 2016 

OSEBNI DOHODEK (plača, nadomestilo plače-

bolniška, stimulacije in bonitete, regres, 

odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, 

dediščine, dobiček iz kapitala, drugo) 

 

POKOJNINA (pokojnina, invalidnina, letni 

dodatek za rekreacijo,…) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
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VARSTVENI DODATEK 

Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO, 

prejemki po »vojnih« zakonih 

 

NAGRADA ZA REJNICO  

PREJEMKI PO PREDPISIH O DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH  

(porodniška, starševski dodatek) 

 

ŠTUDENTSKO DELO (dijaki in študenti)  

POGODBENO DELO  

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI  

DENARNA SOCIALNA POMOČ  

DENARNO NADOMESTILO po predpisih o 

zaposlovanju in zavarovanju  za primer 

brezposelnosti 

 

DRUGO (osebni dohodek v primeru zaposlitve 

pri več delodajalcih in drugo) 

 

 

 

3. NETO DOHODEK OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA PROSILCA 

 

VRSTA DOHODKA ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do  

31. 12. 2016 

OSEBNI DOHODEK (plača, nadomestilo plače-

bolniška, stimulacije in bonitete, regres, 

odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, 

dediščine, dobiček iz kapitala, drugo) 

 

POKOJNINA (pokojnina, invalidnina, letni 

dodatek za rekreacijo,…) 

VARSTVENI DODATEK 

 

Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO, 

prejemki po »vojnih« zakonih 

 

NAGRADA ZA REJNICO  

PREJEMKI PO PREDPISIH O DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH  

(porodniška, starševski dodatek) 

 

ŠTUDENTSKO DELO (dijaki in študenti)  

POGODBENO DELO  

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI  

DENARNA SOCIALNA POMOČ  

DENARNO NADOMESTILO po predpisih o 

zaposlovanju in zavarovanju  za primer 

brezposelnosti 

 

DRUGO (osebni dohodek v primeru zaposlitve 

pri več delodajalcih in drugo) 
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4. NETO DOHODEK OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA PROSILCA 

 

VRSTA DOHODKA ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do  

31. 12. 2016 

OSEBNI DOHODEK (plača, nadomestilo plače-

bolniška, stimulacije in bonitete, regres, 

odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, 

dediščine, dobiček iz kapitala, drugo) 

 

POKOJNINA (pokojnina, invalidnina, letni 

dodatek za rekreacijo,…) 

VARSTVENI DODATEK 

 

Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO, 

prejemki po »vojnih« zakonih 

 

NAGRADA ZA REJNICO  

PREJEMKI PO PREDPISIH O DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH  

(porodniška, starševski dodatek) 

 

ŠTUDENTSKO DELO (dijaki in študenti)  

POGODBENO DELO  

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI  

DENARNA SOCIALNA POMOČ  

DENARNO NADOMESTILO po predpisih o 

zaposlovanju in zavarovanju  za primer 

brezposelnosti 

 

DRUGO (osebni dohodek v primeru zaposlitve 

pri več delodajalcih in drugo) 

 

 

 

5. PREŽIVNINSKE OBVEZNOSTI DRUŽINSKIH ČLANOV NA PODLAGI  

        IZVRŠILNEGA NASLOVA (ODLOČBA) 

 

Ime in priimek plačnika 

preživnine 

ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

  

  

 

 

6. PREJETA PREŽIVNINA DRUŽINSKIH ČLANOV NA PODLAGI IZVRŠILNEGA 

NASLOVA (ODLOČBA) 

 

Ime in priimek upravičenca do 

preživnine 

ZNESEK v EUR 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
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X. PRILOGE (priloženo obkrožite) 

 

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti listine, 

navedene pod tč. 1., 2., 3., 4., 5. in 6., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo 

dodatne točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, 

ustrezne priloge pa ne priloži, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga 

obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk. 

 

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;  

2. dokazilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2016 (za dohodek se štejejo vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni dohodek, 

pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina, itd.); 

3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh 

družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov);  

4. izjavo oziroma pooblastilo, s katerim prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva 

dovoljujejo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz 

uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk podatkov;  

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis stanovanjskih razmer, če je prosilec 

brez stanovanja; najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj 

pogodba ni sklenjena; dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo o stalnem 

prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma sorodnike; prosilec, ki je 

(so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine - cenitev; 

6. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu 

(letu 2016) ni imel dohodkov iz delovnega razmerja; 

7. v primeru nezaposlenosti prosilec ali njegov družinski član dokazuje status brezposelne 

osebe s prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri ZZZ RS; 

8. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje, 

ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in 

načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja) 

oziroma z največ 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za 

ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb): točkovalni zapisnik ali opis 

kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije ipd; 

9. v primeru utesnjenosti v stanovanju - navedbo stanovanjske površine z opisom 

posameznih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem 

stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo; 

10. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti; 

11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 

12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 

13. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se upošteva kot že 

rojeni otrok – ožji družinski član); 

14. odločbo o oddaji mladoletnih otrok v rejništvo, v drugo družino ali zavod, iz katere je 

razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere; 

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - dokazilo, da je 

preživnina neizterljiva, oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega 

sklada; 

16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim 

stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali 

trajno pomoč druge osebe; 

17. zdravniško potrdilo (osebni zdravnik), iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali 

kateri od drugih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, 

ki ne sme biti starejše od 30 dni; 

18. odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na 

zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične 

pediatrične službe ali odločbo o podaljšanju roditeljske pravice; 

19. dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje); 
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20. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno 

stanovanje; 

21. dokazilo o dobi bivanja v občini Železniki (izda UE Škofja Loka);  

22. fotokopijo prometnega dovoljenja; 

23. dovoljenje za stalno bivanje (za osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega 

prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje). 

 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave 

razpisa. 

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva 

bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa. Dohodki gospodinjstva 

se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic 

izjavnih sredstev. 

Občina Železniki k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka  

udeležencem razpisa ne vrača. 
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PRILOGA 3 

 

IZJAVA PROSILCA IN ČLANOV GOSPODINJSTVA O PREMOŽENJSKEM STANJU  

IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV  

 

Podpisani izjavljam: 

 

a) da nisem sam, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik neprofitnega 

stanovanja, oddanega v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino; 

b) da nisem sam, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega 

stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega 

stanovanja (izjema so lastniki ali solastniki stanovanja, ki jih morajo lastniki po 

zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino, o čimer da 

tovrsten lastnik posebno izjavo); 

c) da nisem sam, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, 

ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja; 

d) da imam poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega 

razmerja lastnika stanovanja ______________________ za stanovanje v objektu 

________________________ stanovanje št. ______, vključno s stroški sodnega 

postopka (ta alineja velja samo za tiste vlagatelje, ki jim je bila najemna pogodba 

za neprofitno stanovanje odpovedana zaradi neplačevanja obveznosti). 

 

DRUGO PREMOŽENJE PROSILCA IN DRUGIH ČLANOV GOSPODINJSTVA: 

 

Navedite, ali imate vi ali kdo od članov gospodinjstva, s katerimi skupaj rešujete 

stanovanjsko vprašanje, v lasti oziroma solastnini spodaj navedene nepremičnine ali 

drugo premoženje ter navedite vrednost:  

 

1. Stanovanje, hiša ali vikend  Da            

Ne 

EUR 

2. Osebno vozilo:  

znamka: ………....... tip: .................... 

letnik…….. 

znamka: ………........tip: .................... 

letnik…….. 

Da            

Ne 

EUR 

3. Vrednostni papirji in kapitalske naložbe:            Da            

Ne 

EUR 

4. Stavbno zemljišče: Da            

Ne 

EUR 

5. Poslovni prostori, oprema in delovni stroji, ki 

vam daje dohodek (dobiček) 

Da            

Ne 

EUR 

6. Kmetijsko in gozdno zemljišče, gospodarsko 

poslopje in kmetijski stroji, ki vam dajejo 

dohodek (dobiček):  

Da            

Ne 

EUR 

7. Drugo premično premoženje večje vrednosti 

(navedite): _________________________ 

Da            

Ne 

EUR 
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PODPISANI IZJAVLJAM, DA SO VSI PODATKI, NAVEDENI V VLOGI IN PRILOGAH, 

RESNIČNI IN TOČNI.  

SEZNANJEN SEM, DA SE, V KOLIKOR SE UGOTOVI, DA SEM PODAL NERESNIČNE 

PODATKE, MOJE VLOGE NE UPOŠTEVA IN SE LE-TA S SKLEPOM ZAVRŽE. 

 

PROSILEC/KA NA VLOGI SE ZAVEZUJEM, DA BOM VSE SPREMEMBE, KI VPLIVAJO NA 

UPRAVIČENOST DO DODELITVE NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM, JAVIL V 

DESETIH DNEH PO NASTALI SPREMEMBI. 

 

PROSILEC/KA NA VLOGI S PODPISOM IZRECNO IZJAVLJAM, DA SOGLAŠAM S TEM, DA 

SE V SKLADU Z DOLOČBAMI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V 

NAJEM REZULTATI RAZPISA – PREDNOSTNA LISTA UPRAVIČENCEV – JAVNO OBJAVIJO.  

 

 

 

PRIIMEK IN IME DATUM 

PODPISA 

PODPIS 

 

(prosilec) 

 
 

  

 

(partner) 

 

 

  

 

(polnoletni  

član gospodinjstva) 

 

 

  

 

(polnoletni  

član gospodinjstva) 
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PRILOGA 4 

 

IZJAVA GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

 

Podpisani/a prosilec/ka in polnoletni člani gospodinjstva: 

 

PRIIMEK IN IME ROJEN DAVČNA ŠTEVILKA 
 

(prosilec) 
  

 

(partner) 
  

 

(polnoletni  

član gospodinjstva) 

  

 
(polnoletni  

član gospodinjstva) 

  

 

 

 

IZJAVLJAM(O), DA V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA DODELITEV NEPROFITNIH 

STANOVANJ V OBČINI ŽELEZNIKI POOBLAŠČAM(O) OBČINSKI UPRAVNI ORGAN OBČINE 

ŽELEZNIKI IN MU DOVOLJUJEM(O) PRIDOBIVANJE, VPOGLED, PREPIS, IZPIS ALI 

KOPIRANJE MOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC IN ZBIRK OSEBNIH 

PODATKOV PRI VSEH UPRAVLJALCIH ZBIRK OSEBNIH PODATKOV, KI ŠTEJEJO ZA 

DAVČNO TAJNOST TER OBČUTLJIVIH OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z DOLOČBAMI 

ZAKONA, KI UREJA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, ZAKONA, KI UREJA SPLOŠNI 

UPRAVNI POSTOPEK IN ZAKONA, KI UREJA DAVČNI POSTOPEK. 

 

 

 

PRIIMEK IN IME DATUM 

PODPISA 

PODPIS 

 

(prosilec) 
  

 

(partner) 
  

 

(polnoletni  

član gospodinjstva) 

  

 

(polnoletni  

član gospodinjstva) 
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PRILOGA 10 

 

IZJAVA O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI 

 

 

Prosilec/ka za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 

 

______________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

in 

 

partner/ka ________________________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

 

izjavljava 

 

 

da od dne_______________ živiva v zunajzakonski skupnosti v skladu 

                  (datum) 

 

 

 

s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in da med nama ne obstajajo razlogi, 

da ne bi mogla veljavno skleniti zakonske zveze. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:      Podpis prosilca/ke: 

 

______________________                ______________________ 

 

 

 

 

Podpis zunajzakonskega partnerja/ke: 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(Izjavo je potrebno overiti pri notarju ali upravni enoti!) 

 


