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VLOGA ZA DODELITEV BIVALNEGA ATELJEJA V NAJEM 
(javni razpis objavljen dne 30. 9. 2020, sprejem vlog od 30. 9. 2020 do 21. 10. 2020) 

                          

I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 
 
1. PROSILEC  
 

   
NASLOV: 

STATUS PROSILCA (ustrezno obkrožite / navedite dejanski status): 

 

 
 

PRIIMEK:  

IME:  

EMŠO:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ DAVČNA ŠT.: __ __ __ __ __ __ __ __  

DRŽAVLJANSTVO:  

1. STALNO  
PREBIVALIŠČE: 

 POŠTA IN KRAJ:  

2. ZAČASNO  
PREBIVALIŠČE: 

 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:  

NOSEČNOST:       DA     /     NE 
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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 
ZAKONSKA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA: 

PRIIMEK:  

IME:  

DRŽAVLJANSTVO:  

1. STALNO  
PREBIVALIŠČE: 

 POŠTA IN KRAJ:  

2. ZAČASNO  
PREBIVALIŠČE: 

 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 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

EMŠO:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NOSEČNOST:       DA     /       NE 

OPOMBA: Med ožje družinske člane gospodinjstva štejejo: zakonec prosilca ali oseba, s katero prosilec živi v 
zunajzakonski skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, otroci prosil-
ca, dokler jih je ta dolžan preživljati – v primeru študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do 
dopolnjenega 26 leta starosti, druge osebe pa le, če obstaja dolžnost preživljanja.   
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II. IZJAVA PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV PROSILCA O MOREBIT-
NIH DRUGIH NEOBDAVČLJIVIH DOHODKIH IN PREJEMKIH 

Podpisani prosilec (vpišite tiskano priimek in ime): 
 

_________________________________________________________ 
 

izjavljam, da sem oz. smo vsi ožji družinski člani v obdobju od 1. 1. 2019 do  
31. 12. 2019 imeli naslednje neobdavčljive dohodke in prejemke (spodaj poleg posamezne-
ga prejemka vpišite skupni znesek posameznih dohodkov in prejemkov za celotno leto 
2019, ter predložite dokazila, ki zapisano dokazujejo - npr.: kopijo odločbe pristojnega cen-
tra za socialno delo o otroškem dodatku, ki pokriva celotno leto 2019— primeroma lahko 
gre tudi za dve odločbi v enem letu, denarni socialni pomoči in enako za ostale prejem-
ke...): 

 
 
 
 
       
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Podpis prosilca: ___________________________ 
 
 

oziroma I Z J A V L J A M,  
da v letu 2019 nisem imel nobenih dohodkov in prejemkov kot so navedeni zgoraj. 

 
  

Podpis prosilca: ___________________________ 

VRSTA PREJEMKA: VPIŠITE SKUPNI PREJETI ZNESEK V LETU 2019: 

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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III. IZJAVA PROSILCA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV: 
 
  

1. Prosilec umetniško ustvarja na področju Mestne občine Ljubljana; 
2. Prosilec ali ožji družinski član ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanj-

ske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja (orientacijske vre-
dnosti za 40% primernega stanovanja so: 1 član — 15.512,37 EUR, 2 člana — 
18.515,20 EUR, 3 člani—22.763,60 EUR, 4 člani—26.224,26 EUR); 

3. Prosilec ali ožji član gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% 
vrednosti primernega stanovanja; 

4. Prosilec ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in za ne-
profitno najemnino—IZJEMA: najemnik javnega neprofitnega stanovanja, pod pogo-
jem njegove izpraznitve, v primeru dodelitve bivalnega ateljeja; 

5. Prosilec ni lastnik ateljeja ali najemnik ateljeja v lasti MOL. 
 

 
 

IV. IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU PROSILCA IN  
OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 
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V. OPIS STANOVANJSKIH IN DELOVNIH RAZMER, DOSEŽKE IN PROGRAM  
DELA V ČASU UPORABE BIVALNEGA ATELJEJA  

Prosilec mora v tem prostoru navesti svoje dosežke v okviru umetniškega ustvarjanja, opisati svoje stanovanjske in 
delovne razmere ter predstaviti načrtovano delovanje v obdobju najema bivalnega ateljeja. Tudi v primeru, da prosilec 
navedbe in obrazložitev poda v obliki ločenega podpisanega dokumenta prosimo, da v spodnji prostor zapišete povze-
tek vsebine tega dokumenta. 
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VI. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KVALITETE IN IZVIRNOSTI DEL 

( V  T O Č K A H  1 - 3  O B K R O Ž I  P R O S I L E C  I N  P R I L O Ž I  D O K A Z I L A )   
 

Visok nivo kvalitete dosedanjega dela 
  
1. nagrade:  
a/ Prešernova nagrada  
- 30 točk 
b/ nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, mednarodna stanovska nagrada   
- vsaka po 10 točk (možnih je največ 30 točk) 
c/ stanovska nagrada, mednarodna rezidenca ali štipendija  
- vsaka po 5 točk (možnih je največ 10 točk) 
 
Skupaj največ 70 točk.  
 
2. samostojne  razstave (največ po 3 v vsakem sklopu):  
a/ v priznanih mednarodnih razstaviščih  
- 10 točk (možnih je največ 30 točk) 
b/ v  priznanih slovenskih in ljubljanskih galerijah  
- 7 točk (možnih je največ 21 točk) 
c/ v priznanih javno dostopnih zasebnih razstaviščih  
- 5 točk (možnih je največ 15 točk) 
 
Skupaj največ 66 točk.  
 
3. dela v javnih zbirkah (največ po 3 v vsakem sklopu):  
a/ v priznanih mednarodnih zbirkah  
- 10 točk (možnih je največ 30 točk) 
b/ v  priznanih slovenskih in ljubljanskih javnih  zbirkah oziroma postavitve del v javnem 

prostoru  na območju MOL  
- 7 točk (možnih je največ 21 točk) 
c/ v priznanih javno dostopnih zasebnih zbirkah  
- 5 točk (možnih je največ 15 točk) 
 
Skupaj največ 66 točk.  
 
Izvirnost 
 
Pomen, izvirnost in avtorski pristop točkuje strokovna komisija – največ 40 točk. 

 
 

Uporaba kriterijev: Največje možno število točk, po kriterijih kvalitete in izvirnosti, je  
skupaj 242. Izbran bo tisti prosilec, ki bo dosegel najvišje število točk.  
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VII. DRUŽINSKI ČLANI, KI BODO UPORABLJALI ATELJE  

V najemno pogodbo za bivalni atelje se kot uporabnike vpiše tudi naslednje ožje družinske člane: 

 
 

VIII. PODPISI PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV   

(IZJAVO MORAJO NUJNO PODPISATI VSE OSEBE, NAVEDENE V VLOGI. ZA MLADOLETNE OSEBE IZJAVO 
PODPIŠE ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNE OSEBE, S PRIPISOM: »ZA«) 

 
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.  
 
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 javnem razpisu za dodelitev bivalnega ateljeja v najem, 
objavljenim dne xxx, pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje osebnih podatkov iz 
uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki 
štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. Kot zakoniti zastopnik dovolju-
jem vpogled tudi v osebne podatke navedenih otrok, ki še niso polnoletni. 
 

PRIIMEK IN IME DATUM PODPIS 
(v primeru mladoletnih oseb pod-

piše zakoniti zastopnik) 
  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

1. 

2. 

3. 

4. 
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IX. UPRAVNA TAKSA V ZNESKU 22,60 EUR 

  
prostor, kamor prosilec nalepi potrdilo o plačilu upravne takse (elektronsko plačilo, potrdilo o plačilu, če je  
taksa plačana  s plačilno kartico v glavni pisarni oziroma plačilni nalog, če je taksa plačana s plačilnim nalo-
gom na pošti ali banki in nakazana na račun št. 01261-4610309121, sklic 11 75604-7111002-2020, Občinske 
upravne takse):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plačila upravne takse so oproščeni taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah. Za tak-
sne 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 prizade-
tih oseb. 
Status upravičenca, da je prosilec oproščen plačila upravne takse, se dokazuje z ustrezno pravnomočno 
odločbo, ki se jo priloži k vlogi. 


