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VLOGA ZA DODELITEV NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA  
V NAJEM MLADIM    

(1. javni razpis, objavljen dne 30. 9. 2017) 
 
PRIJAVLJAM SE ZA NASLEDNJO SKUPINO (ustrezno označi): 

                          

I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 
 
1. PROSILEC  

 
 

 
NASLOV: 

STATUS PROSILCA (ustrezno obkrožite / navedite dejanski status): 

 

M1— MLADI POSAMEZNIK M2—MLADI PAR M3—MLADA DRUŽINA 

PRIIMEK:  

IME:  

EMŠO:  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ NOSEČNOST:       DA     /       NE 

DRŽAVLJANSTVO:  

1. STALNEGA  
PREBIVALIŠČA: 

 POŠTA IN KRAJ:  

2. ZAČASNEGA  
PREBIVALIŠČA: 

 POŠTA IN KRAJ:  

3. ZA VROČANJE:  POŠTA IN KRAJ:  

TEL. ŠT:  

Status: Navedite delodajalca, s.p., visokošolsko ustanovo, prijavo na ZRSZ, drugo ... 

ZAPOSLEN  

SAMOZAPOSLEN  

ŠTUDENT  

NEZAPOSLEN  

DRUGO  

e-naslov:  
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2. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA 

 
 

NASLOV: 

STATUS PARTNERJA (ustrezno obkrožite / navedite dejanski status): 

 

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

 
OPOMBA: Kot ožji družinski član se po Pravilniku o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mla-
dim šteje otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja 
zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika ali partner v istospolni partnerski 
skupnosti. 
  

PRIIMEK:  

IME:  

EMŠO:  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ NOSEČNOST:       DA     /       NE 

DRŽAVLJANSTVO:  

1. STALNEGA  
PREBIVALIŠČA: 

 POŠTA IN KRAJ:  

2. ZAČASNEGA  
PREBIVALIŠČA: 

 POŠTA IN KRAJ:  

3. ZA VROČANJE:  POŠTA IN KRAJ:  

TEL. ŠT:  

Status: Navedite delodajalca, s.p., visokošolsko ustanovo, prijavo na ZRSZ, drugo ... 

ZAPOSLEN  

SAMOZAPOSLEN  

ŠTUDENT  

NEZAPOSLEN  

DRUGO  

e-naslov:  

PRIIMEK IN IME EMŠO: SORODSTVENO 
RAZMERJE 

 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  



3 

II. IZJAVA PROSILCA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV, O PREMOŽENJ-
SKEM STANJU IN PODPIS VLOGE S STRANI PROSILCA IN POLNOLETNIH OŽJIH 

DRUŽINSKIH ČLANOV: 
 
Podpisani izjavljam: 

 da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva ni, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja (izjema so lastniki ali solastniki stano-
vanja, ki je po zakonu oddano v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, o čimer poda tovrsten last-
nik posebno izjavo); 

 da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva ni, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti 
primernega stanovanja; 

 da jaz in moji ožji družinski člani, ki skupaj z menoj kandidirajo na javnem razpisu, ne presegajo dohod-
kovnega in premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljeva-
nje neprofitnih stanovanj v najem.  
 
Navedite drugo premoženje prosilca in drugih ožjih družinskih članov prosilčevega gospodinjstva (ustrezno 
označi):   
 
       USTREZNO OZNAČITE:  NAVEDITE PREMOŽENJE IN VREDNOST: 

V kolikor ste označili pri drugem premoženju pri posamezni postavki »DA«, navedite podrobneje za kakšno pre-
moženje gre v naravi in ocenjeno vrednost le-tega. 
 
Podpisan izjavljam, da so vsi  podatki navedeni,  v  vlogi in prilogah, točni. Seznanjen sem, da se, v kolikor se 
ugotovi, da sem jaz ali moji ožji družinski člani, ki kandidirajo skupaj z mano na razpisu, podali nepravilne in/ali 
neresnične podatke, moja vloga izloči iz obravnave. V tem primeru se prosilca o tem obvesti z upravnim aktom.  
 
 
          PODPIS:  DATUM: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Lastništvo in solastništvo  nepremičnin: DA                  NE  

Denarna sredstva na banki: DA                  NE  

Delnice in vrednostni papirji: DA                  NE  

Osebna vozila (znamka, tip in letnik): DA                  NE  

Drugo večje premoženje: DA                  NE  

PRIIMEK IN IME PROSILCA:    

PRIIMEK IN IME PARTNERJA:    

DRUGI POLNOLETNI ČLAN:    
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III. IZJAVA PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV PROSILCA O MOREBITNIH 
DRUGIH NEOBDAVČLJIVIH DOHODKIH IN PREJEMKIH  

 
Podpisani prosilec (vpišite tiskano priimek in ime): 

 
_________________________________________________________ 

 
izjavljam, da sem v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 imel naslednje neobdavčljive 
dohodke in prejemke (spodaj poleg posameznega prejemka vpišite skupni znesek posamez-
nih dohodkov in prejemkov za celotno leto 2016, ter predložite dokazila, ki zapisano dokazu-
jejo - npr.: kopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o otroškem dodatku, ki pokriva 
celotno leto 2016— primeroma lahko gre tudi za dve odločbi v enem letu, denarni socialni 
pomoči in enako za ostale prejemke...): 
 
 
 
       
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        Podpis prosilca: _________________ 

 
oziroma  

I Z J A V L J A M, 
da v letu 2016 nisem imel nobenih dohodkov in prejemkov kot so navedeni zgoraj. 

 
 
 
 Podpis prosilca: _________________ 

VRSTA PREJEMKA: VPIŠITE SKUPNI PREJETI ZNESEK V LETU 2016: 

preživnina  

nadomestilo preživnine  

nagrada skrbniku  

plačilo dela rejniku  

starševski dodatek  

otroški dodatek  

denarna socialna pomoč  

varstveni dodatek  

državna štipendija  

renta iz življenjskega zavarovanja  

invalidski dodatek  

sredstva za nego in pomoč  

drugi dohodki  
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IV. PISNA PRIVOLITEV PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV 
 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva pooblaščamo in dovolimo Javnemu stanovanjske-
mu skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, za potrebe ugotavljanja izpol-
njevanja pogojev in odločanja po 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stano-
vanj v najem mladim, objavljenim dne 30. 9. 2017, pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljav-
cih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. 
Kot zakoniti zastopnik dovoljujem vpogled tudi v osebne podatke navedenih otrok, ki še 
niso polnoletni. 
 
  

 
 
 
Datum:_____________ 

 Priimek in ime: Podpis: 

PRIIMEK IN IME PROSILCA:   

PRIIMEK IN IME PARTNERJA:   

OTROK:   

OTROK:   

OTROK:   
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V. UPRAVNA TAKSA V ZNESKU 22,60 EUR 
 

prostor, kamor prosilec nalepi potrdilo o plačilu upravne takse (potrdilo o plačilu, če je taksa 
plačana s plačilno kartico v glavni pisarni Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljub-
ljana, na Zarnikovi ulici 3, Ljubljana ali elektronskim plačilom oziroma plačilni nalog, če je tak-
sa plačana s plačilnim nalogom na pošti ali banki in nakazana na račun  
št. 01261-4610309121, sklic 11 75604-7111002-2017 - Občinske upravne takse):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plačila upravne takse so oproščeni taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih 
razmerah. Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo: 
- prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, 
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva in 
- prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in 
duševno prizadetih oseb. 
 
Status upravičenca, da je prosilec oproščen plačila upravne takse, se dokazuje z ustrezno pra-
vnomočno odločbo, ki se jo priloži k vlogi. 
 
 
 

 


