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Prostor za žig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V L O G A 

ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM 
 

po VI. javnem razpisu za dodelitev stanovanj v najem, z dne 29.12.2017 

 

 

OBLIKA GOSPODINJSTVA (ustrezno obkroži):  

 

A) Družina 

B) Samski 

 

I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 

 

1. PROSILEC 

(predložiti fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta) 

 

Ime in priimek   

Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem 

vzajemnosti (ustrezno obkroži) 
DA NE 

EMŠO              
 

DAVČNA ŠT.         
 

Naslov stalnega prebivališča 

(naslov, pošta) 
 

Naslov začasnega/dejanskega 

prebivališča (naslov, pošta) 
 

Telefon 

(doma) 
 

Telefon 

(služba) 
 

Mobilni 

telefon 
 

Zaposlitev  Izobrazba  
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2. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA 

(predložiti fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta) 

 

Ime in priimek  

Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem 

vzajemnosti (ustrezno obkroži) 
DA NE 

EMŠO              
 

DAVČNA ŠT.         
 

Naslov stalnega prebivališča 

(naslov, pošta) 
 

Naslov začasnega/dejanskega 

prebivališča (naslov, pošta) 
 

Telefon 

(doma) 
 

Telefon 

(služba) 
 

Mobilni 

telefon 
 

Zaposlitev  Izobrazba  

 

3. PODATKI O DRUGIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ZA KATERE 

VELJA MEDSEBOJNA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA 

(predložiti fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta) 

 

Ime in Priimek EMŠO 
Sorodstveno 

razmerje  

Status (zaposlen, 

brezposeln, se šola) 

              
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 
POMEMBNO: Med ožje družinske člane gospodinjstva se štejejo poleg zakonca prosilca ali osebe, s katero 

prosilec živi na istem naslovu 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 drugega opravičljivega razloga med šolanjem otrok  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. 
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II. STANOVANJSKE RAZMERE 

 

1. STANOVANJSKI STATUS 

(prosilec lahko uveljavlja le enega izmed spodaj navedenih statusov. Uveljavljanja statusa pod 

točko 1.1. izključuje točkovanje pod točkami 2. Kvaliteta bivanja, 3. Utesnjenost v stanovanju in 4. 

Funkcionalnost stanovanja) 

 

1.1. Udeleženec razpisa je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah.   

         (razmere opisati v točki V. in predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, ki navaja stalno   

      prebivališče pri ustrezni instituciji kot npr. Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ 

ipd.) 

 

1.2. Udeleženec razpisa prebiva v prostorih za začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih 

prostorih (razmere opisati v točki V. in predložiti ustrezno pogodbo ali odločbo, s katero je  

    enota dodeljena prosilcu). 

 

1.3. Udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja (prosilec predloži 

sklenjeno najemno ali podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju najemnine ali   

    podnajemnine za tržno stanovanje). 

 

1.4. Udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem 

domu ali službenem stanovanju (prosilec predloži sklenjeno najemno pogodbo). 

 

1.5. Udeleženec razpisa prebiva neprofitnem stanovanju po 29. členu Pravilnika o   

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja  

  v najem  (prosilec predloži sklenjeno najemno pogodbo ali odločbo). 

 

1.6. Udeleženec razpisa stanuje pri starših, sorodnikih ali prijateljih (prosilec predloži  

potrdilo upravne enote o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti). 

 

1.7. Udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in 

vrnjenega prvotnemu lastniku - denacionaliziranega stanovanja (prosilec predloži     

          dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice oz. sklenjeno najemno pogodbo) 

 

1.8. Udeleženec razpisa je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju (prosilec predloži 

ustrezno pogodbo ali odločbo o dodelitvi)  

 

1.9. Udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev 

hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje (prosilec predloži 

ustrezno pogodbo ali odločbo o dodelitvi in kopijo pisne odpovedi/tožbe/sodbe) 

 

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 (prosilec predloži dokazilo o lastništvu in obvezno cenitev stanovanja – zadošča 

obvestilo GURS o ugotovljeni vrednosti stanovanja). 

 

 

2. KVALITETA BIVANJA 

Točko obkroži prosilec, ki biva v stanovanju, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti in 

je tako ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu 

za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/14 

25/1981,65/1999, 69/2003-SZ-1, 127/2004 in 69/2005) ali ki je ovrednoteno z največ 170 točkami 

po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, 

št. 127/2004, 69/2005 in 75/2005-popr.). Kot dokaz prosilec mora vlogi priložiti točkovalni 

zapisnik, če je stanovanje točkovano oziroma razmere opiše v točki V.) 

 

2.1. Bivanje v neprimernem stanovanju 

 

3. NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA 

 

Skupna površina stanovanjske enote je _______ m
2
. Od tega imam v uporabi ______ m

2
. Poleg tega 

imam v souporabi naslednje prostore (našteti) 

_______________________________________________________________________ v skupni 

izmeri ______ m
2
, ki jih vključno z mojo družino uporablja _____ oseb. Stanovanjska površina na 

družinskega člana tako znaša ________ m
2
. 

 

3.1.1. do vključno 4 m
2
 na družinskega člana 

 

3.1.2. nad 4 m
2
 do vključno 8 m

2
 na družinskega člana 

 

3.1.3. nad 8 m
2
 do vključno 12 m

2
 na družinskega člana 

 

3.2. Preveliko stanovanje glede na število uporabnikov (nad 20 m
2
 ) (velja le za 

denacionalizirana stanovanja – status 1.7. ) 

 

4. FUNKCIONALNOST STANOVANJA 

 

4.1. Stanovanje z arhitektonskimi ovirami (točkuje se prosilec oziroma član gospodinjstva, ki je 

trajno vezan na uporabo invalidskega vozička) 

 

4.2. Stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča (pritlično stanovanje brez predsobe, z vhodom 

neposredno v bivalni prostor) 

 

III. SOCIALNE RAZMERE 

 

5. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA 

 

5.1. Število mladoletnih otrok _____ (upošteva se tudi zdravniško potrjena nosečnost; za otroke 

starejše od 15 let, ki se šolajo, prosilec predloži potrdilo o vpisu; za   otroke mlajše od 15 

let, prosilec predloži izpisek iz matične knjige za vsakega otroka, ki z njim nastopa na razpisu) 

 

5.2. Število članov gospodinjstva, starih nad 65 let ____ (prosilec predloži ustrezen dokument, 

iz katerega izhaja zakonska dolžnost preživljanja) 

 

6. LOČENO ŽIVLJENJE 

 

6.1. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 

(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) (točkuje se le v primeru, če je iz    odločbe za 

oddajo v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne 

stanovanjske razmere) 

 

6.2. Status roditelja, ki sam preživlja otroka - samohranilec (prosilec izkaže, da je preživnina 
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neizterljiva s predložitvijo izvršilnega predloga ali tožbe oziroma z odločbo, na podlagi    

    katere otrok prejema nadomestilo jamstvenega sklada). 

  

7. ZDRAVSTVENE RAZMERE 
(zdravstvene razmere, opredeljene v točki 7.1. in 7.2. se točkujejo v primeru, če prosilec izpolnjuje 

oba naslednja pogoja hkrati: 1. da je iz predloženega zdravniškega potrdila osebnega zdravnika 

razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo 

zgornjih dihal ali astmo in 2. da so v zapisniku o točkovanju za stanovanja oziroma prostor v 

katerem prebiva, upoštevane odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago ali če je predloženo 

dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage ali če le-to ugotovi komisija 

najemodajalca ob samem ogledu) 

 

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

          (predložiti dokazila navedena v 7. točki) 

 

7.2. Trajna obolenja prosilca ali odraslega družinskega člana, pogojena s slabimi stanovanjskimi 

razmerami 

             (predložiti dokazila navedena v 7. točki) 

 

IV. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 

 

8. MLADE DRUŽINE, MLADI 

 

8.1. Družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let (mlada 

družina; rojeni po 1.1.1983) 

 

8.2. Udeleženec razpisa ni star več kot 30 let (samski, pari – oba do 30 let; rojeni po 1.1.1988) 

 

9. DRUŽINA Z VEČJIM ŠTEVILOM OTROK 
(upošteva se tudi zdravniško izkazana nosečnost) 

 

9.1. Družina z najmanj tremi ali več mladoletnimi otroci  

 

9.2. Vsak nadaljnji otrok; št. otrok ______ 

 

10. INVALIDI IN DRUŽINE Z INVALIDNIM ČLANOM 
(upošteva se invalidnost, če oseba ni v institucionalnem varstvu; prosilec predloži ustrezno odločbo 

Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS) 

 

10.1. Invalidnost otroka, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, 

ugotovljeno po pristojni komisiji; število otrok: ______ 

 

10.2. Invalidnost prosilca ali odraslega družinskega člana (obkroži stopnjo invalidnosti) 

 

10.2.2. Invalidnost I. kategorije, trajna vezanost na invalidski voziček in invalidnost zaradi 

okvare čuta – slepota, gluhost; število oseb: _______ 

10.2.3. Invalidnost II. kategorije, število oseb: _______ 

 

10.2.4. Invalidnost III. kategorije, število oseb: _______ 
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11. DRUŽINA Z MANJŠIM ŠTEVILOM ZAPOSLENIH 
(prosilec predloži potrdilo o brezposelnost polnoletnih družinskih članov) 

 

11.1. Družina je najmanj tričlanska in je zaposlen samo eden ali nobeden od članov 

gospodinjstva (status brezposelnosti se upošteva le v primeru, da so brezposelne osebe  

    prijavljene v evidenci ZZRS. (prosilec predloži potrdilo ZZRS o nezaposlenosti  

    polnoletnih družinskih članov). 

 

12. PROSILEC Z DALJŠO DELOVNO DOBO  
(prosilec predloži kopijo delovne knjižice ali pa prosilčevo delovno dobo zapiše in overi prosilčev 

delodajalec na potrdilu o prejetih dohodkih) 

 

12.1. Prosilec je moški – več kot 13 let delovne dobe 

 

12.2. Prosilka je ženska – več kot 12 let delovne dobe 

 

13. ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI 
(prosilec predloži strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij 

(materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki 

nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju. Kategorija se ne točkuje, če žrtev na razpisu 

kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja). 

 

13.1. Prosilec je žrtev nasilja v družini 

 

14. OSEBE S STATUSOM ŽRTVE VOJNEGA NASILJA 
(prosilec predloži odločbo upravne enote, s katero mu je priznan status žrtve vojnega nasilja) 

 

14.1. Prosilec ima status žrtve vojnega nasilja 

 

 

15. STALNOST BIVANJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA 
(potrdilo o stalnem prebivališču na območju Občine Škofja Loka pridobi Občina Škofja Loka 

neposredno od upravne enote) 

 

15.1. Nad 5 do 10 let 

 

15.2. Nad 10 do 15 let 

 

15.3. Nad 15 do 20 let 

 

15.4. Nad 20 let 
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V. OPIS STANOVANJSKIH RAZMER 

 

Kratek opis stanovanjskih razmer družine prosilca: 
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VI. 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 čemer da tovrsten lastnik 

posebno izjavo); 

- da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% 

vrednosti primernega stanovanja; 

- da sem poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter 

morebitne stroške sodnega postopka. 

 

PODPISANI IZJAVLJAM, DA SO VSI PODATKI NAVEDENI V VLOGI IN PRILOGAH 

TOČNI. SEZNANJEN SEM, DA SE, V KOLIKOR SE UGOTOVI, DA SEM PODAL 

NERESNIČNE PODATKE, MOJA VLOGA NE UPOŠTEVA IN SE S SKLEPOM ZAVRŽE. 

+ 

S PODPISOM TE IZJAVE OBČINI ŠKOFJA LOKA DOVOLJUJEM VPOGLED V SVOJE 

OSEBNE PODATKE IN OSEBNE PODATKE VSEH NAVEDENIH ČLANOV 

GOSPODINJSTVA PRI UPRAVLJALCIH ZBIRK OSEBNIH PODATKOV. 

 

Drugo premoženje prosilca in drugih članov prosilčevega gospodinjstva (napiši): 

 

Nepremičnine: 

Nepremičnine v tujini: 

Delnice in vrednostni papirji: 

Avtomobili: 

Drugo (plovila, …): 

 

 

IME IN PRIIMEK DATUM PODPISA PODPIS 

(PROSILEC)   

(ZAKONSKI/ZUNAJZAKONSKI PARTNER)   

(POLNOLETNI OTROK)   

(POLNOLETNI OTROK)   

(POLNOLETNI OTROK)   

(POLNOLETNI OTROK)   

(POLNOLETNI OTROK)   
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VII. UPRAVNA TAKSA V ZNESKU 22,60 EVROV 

 

Prostor kamor prosilec nalepi dokazilo o plačilu takse. 

 

Upravna taksa znaša 22,60 EUR in jo vlagatelj lahko poravna v gotovini v glavni pisarni Občine 

Škofja Loka "Loška hiša", Mestni trg 15, Škofja Loka; lahko pa jo poravna s plačilnim nalogom na 

podračun Upravnih taks Škofja Loka št. rač.  SI56 0132 2522 0309 159 referenca  11  76228-

7111002-35202417. Dokazilo o plačilu (lahko fotokopija) upravne takse prosilci nalepijo na vlogo.  
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PRILOGE (ustrezno obkrožite) 

 

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci obvezno priložiti dokazila, 

navedena pod 1., 2., 3. 4., in 5. točko, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne 

točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa 

ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni 

uveljavljal dodatnih točk. 

 

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer; 

2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov ter izjavo, s katero 

prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke 

pri drugih upravljalcih zbirk osebnih podatkov; 

3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016, 

odločbo o odmeri dohodnine za leto 2016, ter potrdilo delodajalca o delovni dobi (za 

vsakega zaposlenega člana gospodinjstva); 

4. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:  

- opis bivalnih razmer pod točko V.; 

- potrdilo o stalnem prebivališču z navedbo prebivališča pri instituciji; 

- najemna ali podnajemna pogodba; 

- odločba, s katero je prostor za začasno bivanje oz. nestanovanjski prostor dodeljen 

prosilcu; 

- dokazilo o plačevanju najemnine ali podnajemnine za tržno stanovanje; 

- najemna pogodba o bivanju v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem 

domu ali službenem stanovanju; 

- dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih (potrdilo upravne enote o 

stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti); 

- najemna pogodba, če je najemnik v stanovanju, odvzetem po predpisih o 

podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice; 

- odločbo oziroma pogodbo, na podlagi katere je bilo prosilcu hišniško stanovanje 

dodeljeno, in kopijo pisne odpovedi/tožbe/sodbe; 

- dokazilo o lastništvu, če je udeleženec razpisa solastnik stanovanja in obvezno cenitev 

stanovanja- zadošča obvestilo GURS o ugotovljeni vrednosti stanovanja;  

5. kopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta za vse polnoletne člane; 

6. v primeru brezposelnosti potrdilo o brezposelnosti prosilca, njegovega zakonskega ali 

zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod za zaposlovanje); 

7. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcih, 

8. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja (stanovanje 

ovrednoteno z največ 150 oziroma 170 točkami - točkovalni zapisnik ali opis kvalitete 

stanovanja pod točko V.; 

9. v primeru utesnjenosti navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in 

navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno 

prebivališče in posamezne prostore uporabljajo; 

10. 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; 

11. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti oziroma 

sorodni dokument; 

12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 

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

14. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 
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15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 

stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu); 

16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec): dokazilo, da je preživnina 

neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; Neizterljivost se 

dokazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca; 

17. izvid osebnega zdravnik, iz katerega je razvidna diagnoza trajnih obolenj, pogojenih s slabimi 

stanovanjskimi razmerami, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 

18. Izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbe po pravilniku o razvrščanju in 

razvidu otrok in mladostnikov in maljših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju; 

19. dokazilo o invalidnosti I., II. in III. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepote, 

gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje); 

20. kopija delovne knjižice ali delodajalec zapiše in overi prosilčevo delovno dobo na potrdilo o 

prejetih dohodkih (če prosilec uveljavlja daljšo delovno dobo); 

21. dokazilo o družinskem nasilju je strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in 

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

žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju; 

22. odločbo upravne enote o statusu žrtve vojnega nasilja; 

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

stanovanje. 

 

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

razpisa. 

 

Potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o številu članov 

gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno pri pristojnih državnih organih. 

 

Razpisnik si pridržuje pravico, da od prosilca zahteva dodatne listine in pojasnila, ki vplivajo 

na točkovanje po posameznih kriterijih. 

 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne 

vrača. 
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POTRDILO O DOHODKU PROSILCA 
 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

Skupna delovna doba (v letih)  

 

OBKROŽITE (OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija) 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (izpostava DURS) 

C kmet (izpostava DURS) 

Č upokojen (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 

D nezaposlen (Zavod za zaposlovanje) 

E študent (izobraževalna ustanova) 

 

Je pri (naziv) _____________________________________________________________________ 

imel skupni neto dohodek  

- skupni NETO dohodek od 1.1.2016 do 31.12.2016  ______________________ EUR 

- povprečni mesečni dohodek     ______________________ EUR 

 

 žig   ime in priimek pooblaščene osebe  podpis 

    ___________________________  _________________ 

 

Kraj in datum:  _________________________ 

 

 

POTRDILO O DOHODKU PROSILČEVEGA ZAKONSKEGA OZIROMA 

ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA 
 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

Skupna delovna doba (v letih)  

 

OBKROŽITE (OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija) 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (izpostava DURS) 

C kmet (izpostava DURS) 

Č upokojen (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 

D nezaposlen (Zavod za zaposlovanje) 

E študent (izobraževalna ustanova) 

 

Je pri (naziv) _____________________________________________________________________ 

imel skupni neto dohodek  

- skupni NETO dohodek od 1.1.2016 do 31.12.2016 ______________________ EUR 

- povprečni mesečni dohodek     ______________________ EUR 

 

 žig   ime in priimek pooblaščene osebe  podpis 

    ___________________________  _________________ 

 

Kraj in datum:  _________________________ 
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POTRDILO O DOHODKU PROSILČEVEGA DRUGEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 
 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

Skupna delovna doba (v letih)  

 

OBKROŽITE (OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija) 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (izpostava DURS) 

C kmet (izpostava DURS) 

Č upokojen (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 

D nezaposlen (Zavod za zaposlovanje) 

E študent (izobraževalna ustanova) 

 

Je pri (naziv) _____________________________________________________________________ 

imel skupni neto dohodek  

- skupni NETO dohodek od 1.1.2016 do 31.12.2016   ______________________ EUR 

- povprečni mesečni dohodek     ______________________ EUR 

 

 žig   ime in priimek pooblaščene osebe  podpis 

    ___________________________  _________________ 

 

Kraj in datum:  _________________________ 

 

POTRDILO O DOHODKU PROSILČEVEGA DRUGEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 
 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

Skupna delovna doba (v letih)  

 

OBKROŽITE (OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija) 

 

A zaposlen (delodajalec) 

B zasebnik (izpostava DURS) 

C kmet (izpostava DURS) 

Č upokojen (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 

D nezaposlen (Zavod za zaposlovanje) 

E študent (izobraževalna ustanova) 

 

Je pri (naziv) _____________________________________________________________________ 

imel skupni neto dohodek  

- skupni NETO dohodek od 1.1.2016 do 31.12.2016   ______________________ EUR 

- povprečni mesečni dohodek     ______________________ EUR 

 

 žig   ime in priimek pooblaščene osebe  podpis 

    ___________________________  _________________ 

 

Kraj in datum:  _________________________ 
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Izjava mora biti overjena pri notarju ali pristojni upravni enoti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z J A V A 

 

O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI 

 

 

Podpisani/a (IME IN PRIIMEK) (NASLOV) 

Podpisani/a (IME IN PRIIMEK) (NASLOV) 
 

 

 

izjavljava 

 

 

da od dne ___________________ živiva v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih in da med nama ne obstajajo razlogi, da ne bi mogla veljavno skleniti 

zakonske zveze. 

Seznanjena sva, da se za zunajzakonska partnerja štejeta partnerja, ki živita najmanj eno leto v 

življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah 

izenačena z zakonsko zvezo. 

 

 

 

 

Datum: Podpis prosilca: 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis zunajzakonskega partnerja: 

 

 

 

 

 


