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V L O G A 

ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM  

PO RAZPISU ZA LETO 2017 

 

 

 

  

 

 

PROSILEC:  

 

____________________________________________________________________________ 

 (PRIIMEK IN IME) 

 

NASLOV: 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA) 

(ulica, hišna št., kraj, pošta in poštna številka) 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV MOREBITNEGA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA) 

(ulica, hišna št., kraj, pošta in poštna številka) 

 

 

TELEFON: ___________________________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV:   ______________________________ 

 

 
Opomba: Prosilec mora izpolniti vlogo v celoti.  V kolikor prosilec vloge ustrezno ne dopolni 

oziroma obkroži ustreznega odgovora, se šteje, da je  odgovor negativen oziroma, da prosilec iz 

tega naslova ne uveljavlja točk. 

Prosilec mora podpisati vlogo, kakor tudi priloženo izjavo. Priloženo izjavo morajo podpisati tudi 

polnoletni člani gospodinjstva.  
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1. PROSILEC 
 

 

PRIIMEK IN IME____________________________________________________________ 

 

EMŠO __________________________  DAVČNA ŠT. _____________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA) 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV MOREBITNEGA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA) 

 

ZAPOSLEN PRI _____________________________________________________________ 

 

S SKUPNO DELOVNO DOBO v RS  _____________ LET 

 

 

 

2. ZAKONEC oz. PARTNER 
 

 

PRIIMEK IN IME ___________________________________________________________                      

 

EMŠO ___________________________   DAVČNA ŠT.____________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA) 

 

____________________________________________________________________________ 

 (NASLOV MOREBITNEGA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA) 

 

ZAPOSLEN PRI ____________________________________________________________ 

 

 

 

3. OSTALI DRUŽINSKI ČLANI,  ZA KATERE SE REŠUJE STANOVANJSKO    

VPRAŠANJE  

 

 

PRIIMEK IN IME EMŠO DAVČNA ŠT. 
SORODSTVENO 

RAZMERJE 

       ZAPOSLEN  

      DA pri/NE 
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I. STANOVANJSKI STATUS – ustrezno obkroži le eno izmed možnosti 

 
1.) udeleženec razpisa je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah, kar dokazuje z ustrezno 

pogodbo ali potrdilom.    

 

Obkroži udeleženec razpisa, ki je brezdomec ali prebiva v zasilnem bivališču (baraka in podobna bivališča) ali 

ima uradni naslov pri različnih organizacijah, društvih ipd. kot so npr Center za socialno delo, Karitas, Rdeči 

križ ipd…  

 

2.)   udeleženec razpisa prebiva v prostorih za začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih prostorih, kar 

dokazuje z ustrezno pogodbo ali potrdilom. 

 

Obkroži udeleženec razpisa, ki prebiva v bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb 

socialno ogroženih občanov oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih; ki prebiva v materinskem domu ali 

zatočišču-varni hiši, zavetišču, centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj; drugih nestanovanjskih prostorih 

(uporaba ali preureditev raznih prostorov za nastanitev.  

 

Opomba:   Če s udeleženec razpisa točkuje po točki 1. ali  2.,  je točkovanje pod točkami II. Kvaliteta 

bivanja, III. Utesnjenost v stanovanju in IV. Funkcionalnost stanovanja, izključeno. 

 

3.)  udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja, kar dokazuje z najemno ali 

podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju najemnine ali podnajemnine za tržno stanovanje.  

  

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

stanovanju, kar dokazuje s pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika (delavski dom) ali 

za najem stanovanj ali posameznih prostorov v okviru stanovanjske skupine, študentskega doma ali podobni 

nastanitvi. 

Udeleženec razpisa ima v najemu službeno stanovanje, kar dokazuje  z najemno pogodbo iz katere je razvidno, da 

mu bo najemno razmerje poteklo prej kot v letu dni, ali mu je najemodajalec že podal odpoved najemnega 

razmerja.  

 

5.) udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju, dodeljenemu po 29. členu Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe),  kar dokazuje z ustrezno 

najemno pogodbo. 

                                                                                     

6.) udeleženec razpisa stanuje pri starših, sorodnikih ali prijateljih,                                                                       

kar dokazuje s potrdilom o lastništvu stanovanja (kupoprodajna pogodba, v kolikor nepremičnina ni vpisana v ZK) 

in potrdilom o gospodinjski skupnosti. Pri tem ni pomembno, če v stanovanju prebiva odplačno ali neodplačno.  

 

7.) udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in vrnjenega 

prvotnemu lastniku (denacionalizirano stanovanje), kar dokazuje s statusom prejšnjega imetnika stanovanjske 

pravice, v primeru njegove smrti pa njegov zakonec ali izvenzakonski partner, ki je imel ta položaj pred smrtjo 

najemnika in je z njim prebival.  

 

8.) udeležene razpisa je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju, 

 

9.)  udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vodena 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, kar dokazuje s kopijo kupoprodajne 

pogodbe, v kolikor nepremičnina ni vpisana v ZK. 

 

11.) udeleženec razpisa je uporabnik stanovanja v lasti ali upravljanju JSS MOK, ki nima sklenjene 

najemne pogodbe, 

 

Obkroži udeleženec, ki je uporabnik stanovanja v lasti ali upravljanju JSS MOK in nima sklenjene najemne 

pogodbe (npr. po smrti najemnika stanovanja, po poteku najemnega razmerja, najemna pogodba sodno 

odpovedana, ….). 

 

12.) udeleženec razpisa je najemnik službenega stanovanja, kar dokazuje z ustrezno pogodbo. 

 

Obkroži udeleženec, ki je  najemnik službenega stanovanja, kateremu najemno razmerje ne bo preteklo prej kot 

v letu dni oz. mu najemodajalec ni podal odpovedi najemnega razmerja.  

 



 4 

 

II. KVALITETA BIVANJA – ustrezno obkroži oziroma dopolni  

 

Udeleženec razpisa biva v neprimernem stanovanju                       DA                   NE 

 
Pozitivno odgovori prosilec, ki prebiva v stanovanju,  ovrednotenem z največ 150 točkami (točkovalni 

zapisnik) po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj 

in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spremembami in 

dopolnitvami) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje 

vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami in 

dopolnitvami) Komisija lahko ob ogledu mnenja izvedenca ne upošteva. – priloga št. 1. 

 

 

III. UTESNJENOST V STANOVANJU – ustrezno dopolni 

 

Stanovanje, v katerem prosilec stanuje, meri ________ m
2 

 (kar dokazuje z najemno pogodbo, 

kupoprodajno pogodbo ali točkovalnim zapisnikom) in je zgrajeno cca.  _________  leta. 

V omenjenem stanovanju, poleg prosilca stanujejo še: 

 

          priimek in ime                 sorodstveno razmerje  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Glede na gornje navedbe izjavljam, da v predmetnem stanovanju pripada ______ m
2 

na 

stanovalca.   

 

 

IV.  FUNKCIONALNOST STANOVANJA – ustrezno obkroži 

 

1. Prosilec živi v stanovanju z arhitektonskimi ovirami                        DA                   NE  

 
Pozitivno odgovori prosilec, ki je sam oziroma njegov ožji družinski član, za katerega se rešuje 

stanovanjsko vprašanje, trajno vezan na uporabo invalidskega vozička. Prosilec priloži potrdilo o trajni 

uporabi invalidskega vozička – priloga št. 7. 

 

 

2. Prosilec živi v stanovanju z vhodom neposredno z dvorišča             DA                     NE  

 
Upošteva se, v kolikor gre za vhod neposredno v bivalne prostor (stanovanje brez predprostora oz. 

hodnika). 
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V. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA  –  ustrezno dopolni oz. obkroži 

 

 

1. Prosilec ima ____________ mladoletnih otrok. 

 
Upošteva se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika – priloga št. 4. 

 

 

2. Družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let                        DA                 NE 
(če udeleženca razpisa veže dolžnost njegovega preživljanja) 

 

 

VI. LOČENO ŽIVLJENJE 

 

 

1. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 

razmer – ustrezno obkroži 

 

DA                           NE 

 
Pozitivno odgovori prosilec le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali 

zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere, kar dokazuje s  prilogo št. 5. 

 

 

2. Status roditelja, ki sam preživlja otroka – ustrezno obkroži 

 

DA                        NE 

 
Pozitivno odgovori roditelj, ki sam preživlja otroka, kar dokazuje s potrdilom, da je preživnina 

neizterljiva ali roditelj, ki uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada, kar dokazuje s prilogo 

št. 6. 

 

 

 

VII. ZDRAVSTVENE RAZMERE – ustrezno obkroži 

 

 

1. Trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami  

 

DA                        NE 

 

 

2. Trajna obolenja ostalih članov družine  pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 

 

DA                       NE  

 
Določilo velja v primerih, če gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, ko gre za 

bolnika s kronično boleznijo zgornjih dihal ali astma. 

 

Trajna obolenja se dokazujejo z izvidom osebnega zdravnika in točkovalnim zapisnikom – priloga  

št. 9. 
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VIII. MLADA DRUŽINA, MLADI – ustrezno  obkroži 

 

Starost družine do 35 let                                DA                       NE 

 
Pozitivno odgovori prosilec, ki ima družino z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star 

več kot 35 let. Za mlado družino se šteje družina, kjer sta oba roditelja rojena po vključno 1. 1. 1982.  

Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike, tudi družine le z enim roditeljem.  

 

 

IX. INVALIDNOST – ustrezno obkroži 

 

Prosilec ali odrasli družinski član, za katerega se rešuje stanovanjsko vprašanje  je invalid I. 

kategorije, kar dokazuje z odločbo centra za socialno delo,  ZPIZ oziroma Zavod za 

zaposlovanje oziroma gre za družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko 

duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji –  priloga št. 8 oz. 10. 

 

DA                               NE                

 

 

X. PROSILCI Z DALJŠO DELOVNO DOBO – ustrezno dopolni 

 

Prosilec ima ____________ let skupne delovne dobe. – priloga št. 11. 

 

 

XI. ZAPOSLITEV –  ustrezno obkroži oz. dopolni 

  

Na dan objave razpisa (4. 9. 2017) je zaposlen/a pri:  – priloga št. 13. 

 

1. PROSILEC pri __________________________________________________________ 

 

2. PARTNER pri ________________________________________________________ 

 

 

XII. DOBA BIVANJA V  OBČINI  – ustrezno obkroži oz. dopolni 

 

1. V Mestni občini Koper oz. občini Ankaran je prosilec stalno prijavljen neprekinjeno od 

rojstva dalje  

 

DA                            NE 

 

2. V Mestni občini Koper oz. občini Ankaran je prosilec stalno prijavljen od leta  

 ______________ , kar skupno znaša _____________ let.  

 

Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve se leta seštevajo. 

 

XIII. PREDHODNO UVRŠČANJE NA PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV 

NEPROFITNIH STANOVANJ –  ustrezno obkroži 

  

Na prednostno listo  za dodelitev neprofitnih stanovanj  se je prosilec uvrstil:  

 

1.   leta 2005 

 

2.   leta 2006 

 

3.   leta 2013 
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 I Z J A V A  –   A 

 

 

Prosilec___________________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

s stalnim bivališčem _________________________________________________________________ 

 

in polnoletni člani gospodinjstva, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, na podlagi določb 19. 

člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 

spremembe) izjavljamo:    

                                                                                                        

 da mesečni dohodki gospodinjstva v letu 2016 ne presegajo gornje meje določene v točki 2. 2. 

tega razpisa; 

 da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, 

oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino; 

 da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov njegovega gospodinjstva ni lastnik ali 

solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40% 

vrednosti primernega stanovanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo 

lastniki po zakonu oddati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; 

 da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 

% vrednosti primernega stanovanj; 

 da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse 

obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega 

postopka; 

 da je prosilec polnoleten; 

 da prosilec ni v osebnem stečaju; 

 da prosilcu ali osebam, ki z njim kandidirajo na razpisu, niso bile odpisane terjatve iz 

prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitni stroški sodnega postopka, ki jih je 

imel oz. so jih imeli do javnega sklada.  

 

 

Istočasno izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi vključno s podatki o dohodkih in 

materialnem stanju gospodinjstva, resnični, točni in popolni.  

 

 

Seznanjen sem s tem, da se, v kolikor se ugotovi, da sem v vlogi podal neresnične podatke, moja vloga 

ne upošteva in zavrže. Prav tako se vloga ne upošteva in zavrže, v kolikor se podatki navedeni v vlogi ne 

bodo ujemali z ugotovitvami Komisije na terenu.  

 

 
S podpisom vloge dovoljujem Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper, da opravi 

poizvedbe o mojih osebnih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk osebnih podatkov zaradi 

preverbe mojih navedb  in da si lahko pridobi za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja podatke 

iz uradnih evidenc o meni in družinskih članih, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje 

(državljanstvo, stalno prebivališče, doba bivanja, delovna doba, vsi dohodki (vključno s pomočmi 

prejetimi s strani Centra za socialno delo), status zaposlenosti,  podatki o lastništvu nepremičnin 

in premičnin, ...).  

Prav tako se strinjam, da se v kolikor bom izpolnjeval pogoje za uvrstitev na prednostno listo oz. 

dokončno prednostno listo na tej javno objavi moje ime in priimek. 
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IZJAVA O DOHODKIH PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV – B 

 

Prosilec, partner ali drugi ožji družinski člani so imeli v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

naslednje dohodke oz prejemke (ustrezno obkroži): 

 

         Vrsta dohodka prosilec partner         družinski član 

Osebni dohodek                                     DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Pokojnina                                               DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Varstveni dodatek                                 DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Invalidnina                                             DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Pomoč za brezposelne                             DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Pogodbeno delo                                    DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Denarna socialna pomoč                        DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Otroški dodatek                                   DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Državne štipendije                                 DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Preživnina                                              DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Starševski dodatek                               DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Študentsko delo                                    DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Dohodek in dejavnosti                         DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Dohodek iz premoženja                        DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Katastrski dohodek                             DA/NE            DA/NE                DA/NE 

Drugi dohodki:                                   DA/NE            DA/NE                DA/NE 

- vrsta dohodka 

- izplačevalec 

- podpis 

 

Prosilec, partner in drugi člani gospodinjstva v letu 2016 nismo imeli drugih 

neobdavčljivih dohodkov in prejemkov.  

 

PREŽIVNINSKE OBVEZNOSTI družinskih članov izplačane v obdobju od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016 na podlagi izvršljivega naslova (potrebno predložiti odločbo)  

 

1. Priimek in ime izplačevalca ______________________________________________ 

 

2. Prejemnik __________________________________________________________ 

 

3. Znesek izplačane preživnine ____________________________________________ 

 
Polnoletni člani gospodinjstva, za katere  se rešuje stanovanjsko vprašanje (podpisi veljajo za izjavo 

A in B) 

______________________________________________________,   ______________________ 

(ime in priimek, datum rojstva)      (podpis) 

 

______________________________________________________,   ______________________ 

(ime in priimek, datum rojstva)      (podpis) 

           

______________________________________________________,   ______________________ 

(ime in priimek, datum rojstva)      (podpis) 

 

______________________________________________________,   ______________________ 

(ime in priimek, datum rojstva)      (podpis) 

 

Podpis prosilca: _________________________ 
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DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA       

 

 

IME IN PRIIMEK___________________________________________________________                                                                                    

                                                                 

EMŠO ________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA________________ 

 

(obkrožite)  – potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (FURS) 

C kmet (FURS) 

D upokojenec (ZPIZ) 

E nezaposlen (Zavod za zaposlovanje RS) 

F študent (Študentski servis) 

 

je pri (naziv) _______________________________________________________________ 

 

v koledarskem letu pred razpisom (od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) prejel  

(plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka, vključno z regresom) 

 

 NETO ................................................................. EUR 

 

 

 

ter ima na dan 4. 9. 2017  skupno delovno dobo  v RS _______________ let.  

 

 

 

 

              žig                   _____________________                   ___________________________ 

                                     ime in priimek pooblaščene osebe       podpis 

                                                                        

 

 

 

V kolikor v tem obdobju oseba ni imela dohodkov, ima pa dohodke v tekočem koledarskem letu, 

se upoštevajo njeni tekoči dohodki: 

 

 

V obdobju avgust, julij  in junij 2017 je NETO dohodek znašal skupno_________ EUR oz. v 

povprečju _________ EUR na mesec.  

 

 

 

Opomba: potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi ali kopijo pogodbe. 
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DOHODKI IN PREJEMKI PARTNERJA  
 

 

IME IN PRIIMEK____________________________________________________________                                                                                    

                                                                 

EMŠO ________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA________________ 

 

(obkrožite)  – potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (FURS) 

C kmet (FURS) 

D upokojenec (ZPIZ) 

E nezaposlen (Zavod za zaposlovanje RS) 

F študent (Študentski servis) 

 

je pri (naziv) _______________________________________________________________ 

 

v koledarskem letu pred razpisom (od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) prejel  

(plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka, vključno z regresom) 

 

 NETO ................................................................. EUR. 

 

 

 

 

              žig                   _____________________                   ___________________________ 

                                     ime in priimek pooblaščene osebe       podpis 

                                                                        

 

 

 

V kolikor v tem obdobju oseba ni imela dohodkov, ima pa dohodke v tekočem koledarskem letu, 

se upoštevajo njeni tekoči dohodki: 

 

 

V obdobju avgust, julij in junij 2017 je NETO dohodek znašal skupno_________ EUR oz. v 

povprečju ___________________ EUR na mesec.  

 

 

 

Opomba: potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi ali kopijo pogodbe. 
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DOHODKI IN PREJEMKI drugega družinskega člana, za katerega se rešuje stanovanjsko 

vprašanje 

 

 

IME IN PRIIMEK___________________________________________________________                                                                                     

                                                                 

EMŠO ________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA________________ 

 

(obkrožite)  – potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (FURS) 

C kmet (FURS) 

D upokojenec (ZPIZ) 

E nezaposlen (Zavod za zaposlovanje RS) 

F študent (Študentski servis) 

 

je pri (naziv) _______________________________________________________________ 

 

v koledarskem letu pred razpisom (od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) prejel  

(plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka, vključno z regresom) 

 

 NETO ................................................................. EUR. 

 

 

 

 

              žig                   _____________________                   ___________________________ 

                                     ime in priimek pooblaščene osebe       podpis 

                                                                        

 

 

 

V kolikor v tem obdobju oseba ni imela dohodkov, ima pa dohodke v tekočem koledarskem letu, 

se upoštevajo njeni tekoči dohodki: 

 

 

V obdobju avgust, julij in junij 2017 je NETO dohodek znašal skupno_________ EUR oz. v 

povprečju _________________ EUR na mesec.  

 

 

 

Opomba: potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi ali kopijo pogodbe. 
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K vlogi prosilec obvezno  priloži naslednja dokazila: 

 

1. potrdilo o plačani upravni taksi v višini 22,60 EUR (račun za plačilo upravnih taks: SI56 0125 

0450 0309 138, sklic: 11-75493-7111002); 

 

2. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj 

pogodba ni sklenjena; kupoprodajna pogodba,v kolikor nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo … 

 

 

Ostale priloge – prosilec jih priloži po potrebi: 

 

1. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami (točkovalni zapisnik) 

po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 

stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spremembami in 

dopolnitvami) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje 

vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami in 

dopolnitvami). Komisija lahko ob ogledu mnenja izvedenca ne upošteva; 

2. kopijo poročnega lista ali overjeno izjavo  o obstoju zunajzakonske skupnosti (izjava priložena); 

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

4. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 

5. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 

stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne 

stanovanjske razmere); 

6. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka – potrdilo, da je preživnina neizterljiva 

oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; 

7. 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; 

8. dokazilo o invalidnosti I. kategorije – odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

RS,  Centra za socialno delo RS, Zavoda za zaposlovanje RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

RS; 

9. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih 

članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju stanovanja, 

v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago 

oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju. Komisija lahko 

ob ogledu mnenja izvedenca ne upošteva; 

10. 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; 

11. potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS o skupni delovni dobi za prosilca,        

     v kolikor ta ni potrjena že v vlogi; 

12. odločbo o preživninskih obveznostih; 

13. potrdilo delodajalca, da je prosilec oz. njegov partner, s katerim kandidira na razpis, na datum 

objave razpisa (4. 9. 2017)  zaposlen in izpis iz matične evidence o zaposlitvi (ZPIZ) oziroma v 

primeru s.p., potrdilo o plačanih prispevkih za zadnje tri mesece (FURS); 

14. dokazilo o poravnanih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja (najemnina in vsi obratovalni 

stroški), če je prosilec najemnik bivalne enote, tržnega ali službenega stanovanja v lasti ali 

upravljanju razpisnika; 

15. dokazilo o poravnanih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja (uporabnina in vsi obratovalni 

stroški) in morebitnih sodnih stroškov če je prosilec nezakonit uporabnik stanovanja v lasti ali 

upravljanju razpisnika.  

 

 

 

 

 

 

 


