
Zaporedna štev. vloge __________________ 

Datum sprejema vloge __________________ 

Podpis referenta __________________ 

 
Pišite čitljivo s tiskanimi črkami! 
 

VLOGA ZA NAKUP STANOVANJA 
po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med Javnim stanovanjskim skladom 

Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme 
(NSVS) 

po javnem razpisu, objavljenem dne 3.6.2006 
 
1. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 
 

1. PROSILEC – PRILOŽITI TUDI FOTOKOPIJO OSEBNE IZKAZNICE ALI DRUGEGA OSEBNEGA DOKUMENTA ! 

Priimek in Ime 
 

Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem vzajemnosti 
(obkroži ustrezno) Da Ne 

EMŠO              
 

Davčna številka:         
 

Naslov stalnega prebivališča 
     

(poštna številka) 

 

Naslov dejanskega prebivališča 
     

(poštna številka) 

 

Telefon 
(doma)           

Telefon 
(služba)           

Mobilni telefon 
           

Zaposlitev  Izobrazba:  

 
2. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA - PRILOŽITI TUDI FOTOKOPIJO OSEBNE IZKAZNICE! 

Priimek in Ime 
 

Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem vzajemnosti 
(obkroži ustrezno) Da Ne 

EMŠO              
 

Davčna številka:         
 

Naslov stalnega prebivališča 
     

(poštna številka) 

 

Naslov dejanskega prebivališča 
     

(poštna številka) 

 

Telefon 
(doma)           

Telefon 
(služba)           

Mobilni telefon 
           

Zaposlitev  Izobrazba:  

 
3. PODATKI O DRUGIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ZA KATERE VELJA MEDSEBOJNA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA 

Priimek in ime: EMŠO: Sorodstveno razmerje 
do prosilca: Zaposlen pri: 

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

 



2. VKLJUČENOST V VARČEVANJE V NACIONALNI STANOVANJSKI 
VARČEVALNI SHEMI 
 
Vložnik izjavljam, da sem vključen v varčevanje po pogodbi o varčevanju v Nacionalni stanovanjski shemi 
oziroma upravičeni prevzemnik obveznosti in pravic iz te pogodbe. 
 
Leto vključitve v Nacionalno varčevalno shemo (ustrezno obkrožite): 
 
- 1999 
- 2000 
- 2001 
- 2002 
- 2003 
- drugo 
 
V PRIMERU, DA JE VLOŽNIK PREVZEMNIK OBVEZNOSTI: 
 

Izvirni varčevalec 
 

 

EMŠO              
 

Davčna številka:         
 

Naslov stalnega prebivališča 
 

     
(poštna številka) 

 

 
 
3. PODATKI O DENARNIH PREJEMKIH   
 
Neto dohodki prosilca in njegovih družinskih članov (gospodinjstvo), prejeti od 1.4.2005 do 31.3.2006 
znašajo      SIT. 
 
K vlogi kot dokazilo navedenega prilagam naslednjo dokumentacijo (ustrezno obkroži):  
 
- potrdilo delodajalca o neto osebnih dohodkih, 
- potrdilo o pokojnini (fotokopija odrezkov), 
- potrdilo o denarni pomoči in denarnem nadomestilu za brezposelnost, 
- potrdilo o pogodbenem delu, 
- dokazila o morebitnih drugih dohodkih. 
 
Družinski člani imamo oz. imajo  pravico  preživljanja  ali do prejemkov iz katerega  
drugega naslova - navedite: 

             
             
             
             
              

 
 
Dokazila morajo obsegati celotno obdobje od 1.4.2005 do 31.3.2006. in morajo biti podana za vse člane 
gospodinjstva, navedene v vlogi. V primeru, da je posamezni član gospodinjstva prejemal dohodke iz večih 
virov, je potrebno predložiti dokazila za vsak vir. V primeru, da posamezni član gospodinjstva ni imel dohodkov, 
ker se še šola, je potrebno predložiti potrdilo o šolanju. V primeru, da posamezni član gospodinjstva ni imel 
dohodkov, ker ni zaposlen, je potrebno predložiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje. 



4. STANOVANJSKE RAZMERE: 
 
Kratek opis stanovanjskih razmer družine prosilca(ke): 
 
 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

(OPIS) 

 



5. IZJAVA PROSILCA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV IN PODPISI 
PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV: 
 
 
Podpisani izjavljam: 

- da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega primernega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe (izjema so lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki je po zakonu oddana v 
najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, o čimer da tovrsten lastnik posebno izjavo); 

- da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti 
primernega stanovanja. (orientacijske vrednosti za 40 % primernega stanovanja so: 1 član – 3.629.354 
SIT, 2 člana – 4.435.877 SIT, 3 člani – 5.645.662 SIT, 4 člani – 6.613.490 SIT, 5 članov – 7.661.970 
SIT, 6 članov – 8.468.493 SIT)  

- da se nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, nasilno vselil v stanovanje v lasti Mestne občine 
Ljubljana ali v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in mi ni bila naložena 
sodna izselitev. 

 
Drugo premoženje prosilca in drugih članov prosilčevega gospodinjstva: 
 

(PREMOŽENJE – NEPREMIČNINE (stanovanja, vikendi, kmetijska zemljišča,…) 

(PREMOŽENJE – NEPREMIČNINE V TUJINI)  

(PREMOŽENJE – DELNICE IN VREDNOSTNI PAPIRJI) 

(PREMOŽENJE – AVTOMOBILI) 

(PREMOŽENJE – DRUGO: plovila, …) 
 
 

PODPISANI IZJAVLJAM, DA SO VSI  PODATKI NAVEDENI V  VLOGI IN PRILOGAH TOČNI. 
SEZNANJEN SEM, DA SE, V KOLIKOR SE UGOTOVI, DA SEM PODAL NERESNIČNE PODATKE, 
MOJA VLOGA NE UPOŠTEVA IN SE S SKLEPOM ZAVRŽE. 

 
S TO IZJAVO DOVOLJUJEM VPOGLED V SVOJE OSEBNE PODATKE PRI UPRAVLJALCIH ZBIRK 
OSEBNIH PODATKOV. PRAV TAKO KOT ZAKONITI ZASTOPNIK DOVOLJUJEM VPOGLED V 
OSEBNE PODATKE SVOJIH V VLOGI NAVEDENIH OTROK, KI ŠE NISO POLNOLETNI: 
 

PRIIMEK IN IME DATUM PODPISA PODPIS 

(PROSILEC) 
   

(PARTNER) 
(ZAKONSKI/ZUNAJZAKONSKI)   

(POLNOLETNI OTROK) 
  

(POLNOLETNI OTROK) 
   

(POLNOLETNI OTROK) 
   

 



6. PRILOGE   
 
 
 
K VLOGI prilagam še naslednje listine: 
 
 
LISTINE, KI JIH PRILAGATE VLOGI, OBVEZNO OBKROŽITE. LISTINE, KI NISO OBKROŽENE, 
SE V POSTOPKU NE BODO UPOŠTEVALE, NAVEDBE V VLOGI PA SE BODO ŠTELE ZA 
NEDOKAZANE. ČE OBKROŽENE LISTINE NISO PRILOŽENE VLOGI, JE VLOGA NEPOPOLNA 
IN SE JO, ČE SE JE NE DOPOLNI, ZAVRŽE: 
 
 
Stanovanjski sklad k vlogi priložene listine zadrži in jih po zaključenem javnem razpisu udeležencem javnega 
razpisa ne vrača. 

 
1. potrdilo o stalnem prebivališču prosilca, iz katerega je razvidno tudi prosilčevo državljanstvo. V 

primeru, da prosilec potrdila ne priloži, bo razpisnik podatke pridobil po uradni dolžnosti neposredno 
od pristojnega državnega organa; 

2. potrdila o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.4.2005 do 31.3.2006 (osebni dohodek, 
pokojnina, , dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.). Kot dohodek se ne šteje 
preživnina, dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, 
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;   

3. odločbo o dohodnini oziroma napoved za odmero dohodnine za leto 2004 za vse polnoletne člane 
gospodinjstva, ki so navedeni v vlogi, oziroma potrdilo, da niso bili dolžni vlagati napovedi za 
dohodnino; 

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 

5. kopija poročnega lista oziroma notarsko overjena izjava o obstoju izvenzakonske skupnosti; 
6. kopija izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 
7. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 
8. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 
9. dokazilo o vključenosti v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo; 
10. dokazilo o plačilu upravne takse v višini 4.250,00 SIT. 
11. Drugo:            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPRAVNA TAKSA v znesku 4250 SIT: prostor, kamor prosilec nalepi potrdilo o plačilu upravne takse 
(upravni kolki, potrdilo o plačilu, če je taksa plačana  s plačilno kartico pri vložišču oziroma plačilni nalog, če je 
taksa plačana s plačilnim nalogom na pošti ali banki in nakazana na račun št. 01261-4610309121, sklic 11 
75604-7111002-2006, Občinske upravne takse, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana):  
 

 

 


