
 

 

 

 

 

 
Številka: 352-0001/2020-2 

Datum: 26.2.2020 

PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI! 

 

 

 

VLOGA ZA DODELITEV      

NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM 

 

 

Ustrezno označi z »x«: 

 

DRUŽINA, PAR SAMSKI 

OSEBA, VEZANA NA 

UPORABO 

INVALIDSKEGA 

VOZIČKA 

OSEBA Z OKVARO 

ČUTA (VID, SLUH) 

    

 

 

1. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 

 

1.1. Prosilec/ka: 

 

Priimek in ime  

 

_______________________________________________________________ 

 

Državljanstvo Republike Slovenije:                 DA                    NE             (obkroži) 

 

EMŠO:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Davčna številka:  __|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________ 

                          

Naslov začasnega prebivališča: _________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________ 

 

Elektronski naslov:____________________________ 

 

Zaposlitev: _________________________________________________________________   

 

Izobrazba:  _________________________________________________________________ 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



Zgoraj navedeni(a) prosilec(ka) vlagam vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja, 

poleg sebe, še za naslednje družinske člane: 

 
1.2. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA 

 

 

Priimek in ime  

 

_______________________________________________________________ 

 

Državljanstvo Republike Slovenije:                 DA                    NE             (obkroži) 

 

EMŠO:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Davčna številka:  _|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________ 

                          

Naslov začasnega prebivališča: _________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________ 

 

Elektronski naslov:____________________________ 

 

Zaposlitev: _________________________________________________________________   

 

Izobrazba:  _________________________________________________________________ 

 

1.3. PODATKI O DRUGIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ZA       

KATERE VELJA MEDSEBOJNA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA: 

 
 

Priimek in ime 

 

EMŠO in DAVČNA ŠTEVILKA 

Sorod. 

razmerje 

Zaposlen 

da/ne kje 

 

 

             

 

        
 

   

 

 

             

 

        
 

   

 

 

             

 

        
 

   

 

 

             

 

        
 

   



 

 

             

 

        
 

   

 

OPOMBA: Med ožje družinske člane gospodinjstva se štejejo poleg zakonca prosilca ali 

osebe, s katero prosilec živi najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po Zakonu o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 

otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati -  v primeru študija najdlje do zaključka 

dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26 leta starosti, v primeru šolanja na visoki 

stopnji, ki traja pet ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe med šolanjem otrok 

šolanja ni končal v predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh 

razlogov podaljšala, druge osebe pa le, če obstaja dolžnost preživljanja. 

 

2. STANOVANJSKE RAZMERE: 

(kratek opis stanovanjskih razmer družine prosilca/ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum: _________________                                                PODPIS  

        Prosilca/prosilke 

 

                                             _____________________                                           

                                                                                 

                      PODPIS  

zakonca: 

                                             

                                                                                               _________________  

 

 
PROSILEC MORA PREDLOŽITI TUDI DOKAZILA, S KATERIMI DOKAZUJE SVOJE 

NAVEDBE! 



K VLOGI PRILAGAM NASLEDNJE LISTINE IN DOKAZILA (obkrožite):                

 

 

Obvezne priloge: 

 

 

1. PODATKI O DENARNIH PREJEMKIH   

 

Neto dohodki prosilca in njegovih družinskih članov (gospodinjstvo), za katere se  

oddaja prošnja za stanovanje, prejeti v koledarskem letu pred razpisom, to je od 

1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

K vlogi prilagam naslednjo dokumentacijo (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: 

  

       _______________________________________________________________________  

 

       _______________________________________________________________________ 

 

 

2. najemna oziroma podnajemna pogodba, v kolikor prosilec ne živi pri starših ali 

sorodnikih; 

 

3. izpolnjena in podpisana priložena izjava o premoženjskem stanju; 

 

4. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na 

trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena 

Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem; 

 

5. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno 

stanovanje. 

 

6. potrdilo o plačilu upravne takse v skladu z Zakonom o upravnih taksah – tar. 1 in 3 

(Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – 

ZKZaš, ZUT). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347


Ostale priloge (v kolikor se nanašajo na primer prosilca/ke oziroma v kolikor na njihovi 

podlagi uveljavljajo dodatne točke): 

 

• potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti prosilca ali odraslega družinskega 

člana, 

• dokazilo o kvaliteti bivanja – točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto 

izgradnje, vlažno, kletno stanovanje, ipd. 

• kopija poročnega lista oziroma overjena izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti, 

• kopija izpiska iz rojstne matične knjige za otroka(e), 

• potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let, 

• izvid osebnega zdravnika o trajnih obolenjih, pogojenih z neprimernimi 

stanovanjskimi razmerami, 

• potrdilo zdravnika o morebitni nosečnosti ožje družinske članice, 

• potrdilo o neizterljivosti preživnine: izvršilni predlog, sklep o izvršbi zoper zavezanca 

ali odločba preživninskega sklada o prejemanju nadomestila preživnine, 

• dokazila glede oprostitve plačila upravne takse v skladu s 25. čl. ZUT v primeru slabih 

premoženjskih razmer, 

• dokazilo o družinskem nasilju - strokovno mnenje centra za socialno dela ter vladnih 

in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri 

za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), 

• ostale priloge navedene v 4. poglavju javnega razpisa. 

 

Razpisnik bo k vlogi priložene listine zadržal in jih po zaključenem javnem razpisu 

udeležencem razpisa ne bo vračal. 

 

 



 

I Z J A V A  

O PREMOŽENJSKEM STANJU 

 

 

 

 

Spodaj podpisani/a____________________________________________________________ 

(ime, priimek in naslov prosilca/ke) 

 

, pod kazensko in materialno odgovornostjo i z j a v l j a m,  da sam ali osebe, ki  skupaj z  

mano  uporabljajo  stanovanje  (gospodinjstvo) in za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, 

nisem/ni: 
 

- najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino 

ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje 

ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno 

najemnino; 

 

- lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja; 

 

- da mi/mu ni bilo v času uveljavitve Stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno 

družbeno stanovanje in sem po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubil oziroma mi ni 

bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih 

razlogov - enako velja za ostale člane gospodinjstva. 

 

S to izjavo dovoljujem, kakor tudi drugi polnoletni člani gospodinjstva, vpogled v svoje 

osebne podatke pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov. 

 
 

 

V ________________, dne ___________ 

 

 

 

       Podpisi polnoletnih članov gospodinjstva: 

      

 

       __________________________ 

          (prosilec/ka) 

 

        __________________________ 

          

                                                                                   

                                                                                   __________________________ 

 

 
__________________________ 



I Z J A V A  

o plačanih obveznostih preteklega razmerja najema neprofitnega stanovanja 

 

 

 

 

Spodaj podpisani/a  ___________________________________________________________  

(ime, priimek in naslov prosilca/ke) 

 

, pod kazensko in materialno odgovornostjo, i z j a v l j a m,  da imam poravnane vse 

obveznosti iz preteklega razmerja najema neprofitnega stanovanja, katerega najemodajalec je 

bil: 

 

___________________________________________________________________________ 

(naziv, naslov in kontakt najemodajalca) 

 

S podpisom te izjave dovoljujem razpisniku, da pri zgoraj navedenem najemodajalcu preveri 

resničnost podane izjave. 

 
 

 

V ________________, dne ___________ 

 

 

 

       __________________________ 

        (prosilec/ka) 

 

        

 


