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VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenem dne 26.07.2013

OBKROŽI USTREZNO:

Družina,
par Samski

Oseba, vezana na
uporabo

invalidskega
vozička

Oseba z okvaro
čuta (vid, sluh)

I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA

1. PROSILEC – priložiti fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta!

Priimek in Ime

Državljanstvo Republike Slovenije
(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 fotokopijo osebnega dokumenta!

Priimek in Ime

Državljanstvo Republike Slovenije
(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
da/ne kje

OBČINA DOMŽALE
Oddelek za premoženjske zadeve
Ljubljanska 69, 1230 DOMŽALE

tel.: 01 72-41-110
faks: 01 72-41-058

e-mail: premozenjske.zadeve@domzale.si

Zaporedna št. vloge:
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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 ali med šolanjem otrok šolanja
ni končal v predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo, druge osebe pa le, če obstaja dolžnost
preživljanja.

II. OPIS STANOVANJSKIH IN SOCIALNO-ZDRAVSTVENIH RAZMER

Občina Domžale razvršča prosilce na prednostni listi A in B glede na ugotovljen skupni neto dohodek gospodinjstva v obdobju od
01.01.2012 do 31.12.2012, kot je razvidno iz spodnje preglednice:

velikost
gospod. LISTA  A LISTA B

% meja neto dohodka % meja neto dohodka
1-člansko 90 % do 892,30 EUR od 90 % do 200% nad 889,30 do 1.982,90EUR
2-člansko 135 % do 1.338,44 EUR od 135 do 250 % nad 1.338,44 do 2.478,60 EUR
3-člansko 165 % do 1.635,88 EUR od 165 do 315 % nad 1.635,88 do 3.123,00 EUR
4-člansko 195 % do 1.933,31 EUR od 195 do 370 % nad 1.199,31 do 3.668,33 EUR
5-člansko 225 % do 2.230,74 EUR od 225 do 425 % nad 2.230,74 do 4.213,62 EUR
6-člansko 255 % do 2.528,17 EUR od 255 do 470 % nad 2.528,17 do 4.659,77 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

Prosilec z obkroženjem ali odkljukanjem označi ustrezne prednostne kategorije v pravokotniku levo ob posamezni točkovalni
postavki. Občina Domžale točkuje postavko v skladu z razvrstitvijo prosilca na prednostno listo A oziroma B. Prednostne
kategorije se priznajo prosilcu le, če njihov obstoj izkaže v postopku z dodatnimi prilogami.

PROSILEC MORA PREDLOŽITI TUDI DOKAZILA, S KATERIMI DOKAZUJE SVOJE NAVEDBE!

Dokumenti, s katerimi prosilci izkazujejo posamezno prednostno kategorijo, so navedeni ob vsaki točkovalni postavki. V primeru, da
prosilec za posamezno navedbo ne predloži tudi dokazila, bo pozvan na njegovo predložitev v obliki poziva za dopolnitev vloge. Če
prosilec v s pozivom določenem roku dokazil ne bo predložil, prosilcu točkovalna postavka ne bo priznana.

Občina Domžale bo po uradni dolžnosti pridobila podatke o dohodkih prosilčevega celotnega gospodinjstva za celotno obdobje od
01.01.2012 do 31.12.2012, na podlagi katerih prosilce razvršča na prednostni listi A in B.

V primeru, da posamezen član ni prejemal nobenih dohodkov, prosilec predloži potrdilo zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti tega
člana. V primeru, da član ni bil prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pa poda o tem ločeno izjavo, v kateri pojasni, kakšni so bili njegovi
dohodki v tem obdobju in zakaj ni bil prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Za dohodek se štejejo vsi prejemki, ki so vir dohodnine:
osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.

Kot dohodek se ne šteje preživnina za otroka, dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek
za nego otroka, stroški prevoza na delo in prehrane med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci obvezno priložiti naslednje listine:
 izpolnjen obrazec za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem;
 izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika (s podpisi vseh članov

gospodinjstva oz. njihovih zakonitih zastopnikov);
 izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev; za

koledarsko leto pred razpisom t.j. za leto 2012;
 potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 01.08.2012 do 31.07.2013 (za dohodek

se ne štejejo prejemki kot so: osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega servisa,
invalidnina, preživnina itd.). Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki
za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, pomoč za opremo novorojenca, stroški
prevoza na delo in prehrane med delom, štipendije, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče,
denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu;
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 dokazila o zadnjih 12  izplačanih neto plačah, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom (2012) ni
imel dohodkov iz delovnega razmerja;

 potrdila o višini katastrskega dohodka za leto 2012;
 zadnjo odločbo o odmeri dohodnine ali potrdilo o nezavezanosti za odmero dohodnine,
 potrdilo o plačani upravni taksi v višini 22,66 € oz. potrdilo Centra za socialno delo o oprostitvi plačila

taks.
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, mora priložiti še naslednje ustrezne
priloge:
 veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja;

najemna ali podnajemna pogodba, če prosilec ne živi pri starših, sorodnikih ali prijateljih; pogodba o
bivanju v delavskem domu, dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih – potrdilo o stalnem
prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma sorodnike; dokazilo o lastništvu: izpisek iz
zemljiške knjige oz., če stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo nepretrgano verigo kupoprodajnih
pogodb, kupoprodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje, dokazilo o statusu hišnika in pogodbo, na
podlagi katere je bilo prosilcu dodeljeno hišniško stanovanje in dokazilo, da zaradi upokojitve oz.,
nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja zahtevajo prosilčevo izselitev;

 izjava udeleženca razpisa o vseh plačanih obveznosti, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno
stanovanje;

 izjava najemodajalca, da je priložena najemna ali podnajemna pogodba še veljavna;
 dokazilo o zadnjih treh plačanih najemnin oziroma podnajemnin;
 v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z

največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja oz. ki so ovrednotena z največ 170 točkami po
Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (točkovalni zapisnik ali
opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.);

 v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin ter navedbo števila oseb, ki posamezne prostore uporabljajo;

 potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
 zdravniško potrdilo o nosečnosti;
 rojstne liste vseh članov gospodinjstva;
 dokazilo o dolžnosti preživljanja družinskega člana, starega nad 65 let;
 odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih

stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne
stanovanjske razmere);

 odločbo in mnenje Centra za socialno delo o prenehanju bivanja v rejniški družini,
 odločbo Centra za socialno delo v primeru prejemanja denarne socialne pomoči in dokazilo o statusu

roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklad, zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, iz
katerega je razvidno, da prosilec ali katerih ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo
zgornjih dihal ali astmo, pogojenih s slabimi stanovanjskimi razmerami, ki ne sme biti starejše od 30
dni;

 dokazilo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko
duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji (izvid in mnenje specialistične
pediatrične službe oz. odločbo po Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ali odločbo o podaljšanju roditeljske
pravice);

 potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini
morajo biti nostrificirane);

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

V primeru, da prosilec navedenih obveznih dokazil ne predloži tudi po pozivu k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga kot
nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na prednostno listo.

Prebivališče, na katero se nanaša opis razmer in v katerem prosilec dejansko prebiva:

(NASLOV STANOVANJA) (ŠTEVILKA
STANOVANJA) (NADSTROPJE)

(LASTNIK STANOVANJA)
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Osenčena številka znotraj pravokotnikov desno od posameznih točkovalnih postavk navaja število točk, ki jih razpis določa za posamezno
kategorijo. Levi pravokotnik navaja točkovanje v primeru uvrstitve na prednostno listo A, desni pa točkovanje v primeru uvrstitve na
prednostno listo B. V primeru, da je pravokotnik počrnjen, točkovalne kategorije na ustrezni prednostni listi ni mogoče točkovati.
Točkovalne kategorije, označene z zvezdico, je mogoče točkovati več kot enkrat, glede na število članov prosilčevega gospodinjstva, na
katere se nanaša.

1. STANOVANJSKI STATUS

1.1 Udeleženec razpisa je brez stanovanja , ima naslov na pristojnih institucijah 240 240
(razmere opisati v točki III.)
1.2 Udeleženec razpisa prebiva v prostorih za začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih prostorih 220 220
(prosilec predloži sklenjeno najemno ali podnajemno pogodbo)
1.3 Udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja 190 190
(prosilec predloži sklenjeno najemno pogodbo in dokazila o zadnjih treh plačanih najemninah)
1.4 Udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem domu ali službenem stanovanju 170 170
(prosilec predloži sklenjeno najemno pogodbo)
1.5 Udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu tega pravilnika 180 180
(prosilec priloži najemno pogodbo)

1.6 Udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih 170 170
(prosilec predloži potrdilo upravne enote o prebivališču staršev oziroma sorodnikov in potrdilo o svojem prebivališču v tem
stanovanju)
1.7 Udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku (v

nadaljevanju denacionalizirano stanovanje) 190 190
(prosilec priloži dokazila o končanem denacionalizacijskem postopku)

1.8 Udeleženec razpisa je bivši hišnik, ki še vedno prebiva v hišniškem stanovanju 200 200
(prosilec priloži najemno pogodbo)
1.9 Udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano

najemno razmerje 230 230
(dokazila o sodnem postopku, dokazila o odpovedi najemnega razmerja)
1.10 Udeleženec razpisa je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem deležu, ki ne presega 40 % vrednosti zanj

primernega stanovanja in v tem stanovanju prebiva 160 160
(dokazilo o lastništvo stanovanja, cenilno poročilo tržne vrednosti stanovanja sodnega cenilca, ki ne sme biti staro več kot 9 mesecev)

2. KVALITETA BIVANJA

(za neprimerno šteje stanovanje, točkovano z manj kot 150 oz. 170 točkami. Natančnejša obrazložitev se nahaja v navodilih)
(prosilec predloži točkovalni zapisnik oziroma razmere opiše v točki III.)

2.1 Bivanje v neprimernem stanovanju 50 50

3. NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA

3.1. Utesnjenost v stanovanju:
Skupna velikost celotne stanovanjske enote (vključno z deli, ki jih ne uporabljam) je m2. Od tega imam v uporabi m2. Poleg
tega imam v souporabi naslednje prostore (naštej): v skupni izmeri m2, ki jih,
vključno z mojo družino, uporablja oseb. Stanovanjska površina na družinskega člana tako znaša m2.

3.1.1 do vključno 4 m2 na družinskega člana 20 20

3.1.2 od 4 m2 do  8 m2 na družinskega člana 15 15

3.1.3 od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 10

3.2 preveliko stanovanje glede na število uporabnikov (nad 20 m2) - velja le za denacionalizirana stanovanja 15 15
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4. FUNKCIONALNOST STANOVANJA

4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami  (točkovalna postavka se upošteva le pri prosilcih, ki so vezani na uporabo invalidskega
vozička) 50 50

4.2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10 10
(pritlično stanovanje brez predsobe, z vhodom neposredno v bivalni prostor)

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE RAZMERE

5. ŠTEVILO  ČLANOV GOSPODINJSTVA

5.1. število mladoletnih otrok (upošteva se tudi zdravniško potrjena nosečnost) 30* 30*
(rojeni po 01.08.1995, prosilec predloži izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka, ki z njim nastopa na razpisu)
(za otroke, starejše od 15 let, ki se šolajo, prosilec predloži tudi potrdilo o vpisu)

5.2. število članov gospodinjstva, starih nad 65 let (če obstaja zakonska dolžnost preživljanja) 30* 30*
(rojeni pred 01.08.1948, prosilec predloži ustrezen dokument, iz katerega izhaja zakonska dolžnost preživljanja)

6. LOČENO ŽIVLJENJE

6.1. ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernosti stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini,
zavodu) 60 60
(prosilec predloži ustrezno odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer)

6.2. status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec – eden od otrokovih staršev je neznan ali pa je preživnina neizterljiva)
40 40

(prosilec izkaže, da je eden od otrokovih staršev neznan z izpiskom iz rojstne matične knjige)
(prosilec izkaže, da je preživnina neizterljiva s predložitvijo izvršilnega predloga oziroma tožbe oziroma z odločbo, na podlagi katere
otrok prejema nadomestilo jamstvenega sklada)

7. ZDRAVSTVENE RAZMERE

7.1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami: 80 80
(prosilec predloži zdravniško potrdilo)

7.2. trajna obolenja prosilca ali odraslega družinskega člana, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 60 60
(prosilec predloži zdravniško potrdilo)

DRUGE PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV SKLADNO Z DRUGIM ODSTAVKOM 6. ČLENA PRAVILNIKA

8. IZOBRAZBA

(prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini morajo biti
nostrificirane)

8.1. 6/1 in 6/2 50 100

8.2. 7 70 120

8.3. 8/1 in 8/2 90 140
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Razpredelnica ravni visokošolske izobrazbe je v nadaljevanju.
RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH

PROGRAMIH
RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH

"BOLONJSKIH" PROGRAMIH
višješolski programi (do 1994) 6/1višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih 6/2 visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih
programih 7 magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska

st.)univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih 8/1magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 doktorati znanosti (PRED imenom) (3.

bolonjska st.)

9. STALNOST BIVANJA V OBČINI DOMŽALE
(potrdilo o stalnem prebivališču na območju občine Domžale pridobi razpisnik neposredno od upravne enote)

9.1. nad 5 do 10 let 40 40

9.2. nad 10 do 15 let 70 70

9.3. nad 15 do 20 let 100 100

9.4. nad 20 let 130 130

III. STANOVANJSKE RAZMERE:

Kratek opis stanovanjskih razmer družine prosilca(ke):

(OPIS)
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IV. IZJAVA PROSILCA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV, O PREMOŽENJSKEM STANJU IN PODPISI
PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV

Podpisani izjavljam:
 da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega v najem za nedoločen čas in z

neprofitno najemnino;
 da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega 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;

_______________________________
/podpis/

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, …)

______________________
/podpis/

PODPISANI IZJAVLJAM, da so vsi podatki navedeni v vlogi in prilogah točni, resnični in popolni, za kar
prevzemam mterialno in kazensko odgovornost. Seznanjen sem, da se, v kolikor se ugotovi, da sem podal
neresnične podatke, moja vloga ne upošteva in se s sklepom zavrže.

Prosilec(ka) dovoljujem, da občinski organ vse podatke, navedene v izjavi preveri pri pristojnih davčnih in
drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke o posamezni
vrsti premoženja. 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)
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V. UPRAVNA TAKSA V ZNESKU 22,66 EUR: prostor, kamor prosilec nalepi potrdilo o plačilu upravne takse.

VI. IZJAVA UDELEŽENCA RAZPISA O VSEH PLAČANIH OBVEZNOSTIH, V KOLIKOR JE UDELEŽENEC RAZPISA ŽE
IMEL V NAJEMU NEPROFITNO STANOVANJE

Podpisani izjavljam:
 da nimam, niti kdo izmed članov gospodinjstva, obveznosti do Občine Domžale iz naslova neplačanih najemnin za neprofitno

stanovanje,
 da nimam, niti kdo izmed članov gospodinjstva, obveznosti do upravnika stanovanjske stavbe, v kateri sem imel sklenjeno najemno

pogodbo za neprofitno stanovanje v lasti Občine Domžale.

_______________________________
/podpis/

PODPISANI IZJAVLJAM, da so vsi podatki navedeni v vlogi in prilogah točni, resnični in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Seznanjen sem, da se, v kolikor se ugotovi, da sem podal
neresnične podatke, moja vloga ne upošteva in se s sklepom zavrže.

Prosilec(ka) dovoljujem, da občinski organ vse podatke, navedene v izjavi preveri pri pristojnih davčnih in
drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke o posamezni
vrsti premoženja. 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

(MLADOLETNI OTROK)

(MLADOLETNI OTROK)

(MLADOLETNI OTROK)

(MLADOLETNI OTROK)

(MLADOLETNI OTROK)

(MLADOLETNI OTROK)
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VII. IZJAVA NAJEMODAJALCA TRŽNEGA STANOVANJA, DA JE PRILOŽENA NAJEMNA POGODBA ŠE VELJAVNA

Podpisani izjavljam:
 da ima najemojemalec (v priloženi najemni pogodbi) še vedno sklenjeno najemno razmerje.

PODPISANI IZJAVLJAM, da so vsi podatki navedeni v vlogi in prilogah točni, resnični in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

PRIIMEK IN IME DATUM PODPISA PODPIS

(LASTNIK STANOVANJA)


