PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA
na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v
nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 17.2.2022 objavljen na
spletnih straneh Sklada.
1.

 S_ L_________
šifra prosilca
(izpolni Sklad)

Prosilec ali prosilka (v nadaljevanju prosilec)
Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad po uradni dolžnosti pridobi podatke iz Centralnega registra podatkov (v nadaljevanju: CRP),
svoje soglasje potrdite s svojim podpisom.
Podpis:……………………………………
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP1 in priložiti zahtevane priloge .... CRP1

2.

Naslov za obveščanje
Priimek in ime

____________________________________________________________

ulica in hišna številka _______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte

_______________________________________________________________

številka (mobilnega) telefona __________________

e-naslov:__________________________

Opozorilo: V primeru, da pride do spremembe katerega koli podatka iz rubrike naslov za obveščanje, ste dolžni
to spremembo najkasneje v roku osmih dni pisno sporočiti na naslov Sklada. Sklad ne odgovarja za posledice
morebitnih neprejetih obvestil, ki bi nastale zaradi najavljenih sprememb.
3.

Prijavljam se za najem spodaj navedenega stanovanja:
Šifra stanovanja iz seznama

Lokacija stanovanja

____________
* Za najem stanovanja, ki so prilagojena gibalno oviranim osebam, se lahko prijavijo samo prosilci, ki listinsko dokažejo gibalno oviranost.
4.

V primeru, da ne bom izbran za najem stanovanja, za katerega sem se prijavil pod točko 3 te prijave, želim najeti
katerokoli izmed spodaj navedenih stanovanj, pri čemer so navedena stanovanja in lokacije med seboj enakovredne
(obkrožite in izpolnite)
A

ne

B

da - skupno število stanovanj, navedenih spodaj ______.

Navedite stanovanja, za najem katerih ste zainteresirani, ločeno po lokacijah – želeno stanovanje navedite tako, da
desno od ustreznega črkovnega dela šifre napišete le številčni del šifre stanovanja (npr. za stanovanje MAB001 napišite pri
oznaki lokacije stanovanja MAB le 001):
Ajdovščina – AJD _________________________________________________________________________________________
Borovnica – BOR _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Brežice – BRE ____________________________________________________________________________________________
Cerknica – CER ___________________________________________________________________________________________
Gornja Radgona – GRA _____________________________________________________________________________________
Jesenice – JES ____________________________________________________________________________________________
Kočevje – KOČ ____________________________________________________________________________________________

5.

Za najem stanovanja izpolnjujem pogoje in uveljavljam naslednje prednosti (obkrožite):
A

MLADE DRUŽINE – Za mlado družino po tem razpisu se šteje družina, v kateri vsaj en otrok v letu prijave še ni
šoloobvezen. Med njimi imajo prednost mlade družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako. Enako
velja za enostarševske družine, ki morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo kot take. Za otroka, ki še ni
šoloobvezen, se šteje otrok rojen po vključno 01.01.2017. Kot člana mlade družine ni mogoče uveljavljati še ne rojenega
otroka.
Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
A.1 status enostarševske družine, za katero je zahtevana priloga................................................................................

.NEP

A.2 polnoletne vzdrževane otroke, za katere je zahtevana priloga...............................................................................

.ŠOL

A.3 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................
A.4 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

IJZ
SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.
B

DRUŽINE Z OSNOVNOŠOLSKIM OTROKOM – Za družino z osnovnošolskim otrokom se po tem razpisu šteje družina z
vsaj enim osnovnošolskim otrokom. Med njimi imajo prednost družine z osnovnošolskim otrokom z več otroki, s tem, da se
trije otroci ali več otrok štejejo enako. Enako velja za enostarševske družine, ki morajo izrecno navesti, da se statusno
opredeljujejo kot take. Za osnovnošolskega otroka se šteje otrok, ki je rojen po vključno 1.1.2007.
Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
B.1 status enostarševske družine, za katero je zahtevana priloga...............................................................................

.NEP

B.2 polnoletne vzdrževane otroke, za katere je zahtevana priloga.............................................................................

.ŠOL

B.3 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................
B.4 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

IJZ
SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.
C

DRUŽINE – Za družino se po tem razpisu šteje družina z vsaj enim otrokom, ki ga je dolžna družina preživljati. Šteje se, da
so starši dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti oziroma, če se otrok redno šola, pa tudi če se otrok redno šola kot
vpisan na izredni študij, do dopolnjenega 26. leta starosti. Med njimi imajo prednost družine z več otroki, s tem, da se trije
otroci ali več otrok štejejo enako. Za polnoletno osebo se šteje oseba, rojena do vključno 31.12.1996. Za osebo staro do 26
let se šteje oseba rojena po vključno 01.01.1989. Enostarševske družine morajo izrecno navesti, da se statusno
opredeljujejo kot take.
Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
C.1 status enostarševske družine, za katero je zahtevana priloga..............................................................................

NEP

C.2 polnoletne vzdrževane otroke, za katere je zahtevana priloga.............................................................................

.ŠOL

C.3 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................
C.4 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

.IZJ
SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.

D

MLADE OSEBE - za mlado osebo se šteje, če je prosilec star do 35 let. Za stare do 35 let štejejo vsi, ki so rojeni po vključno
01.01.1987.
Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
D.1 status ranljive osebe, za katero je zahtevana priloga........................................................................................

RAN

D.2 status najemnika v Skupnosti za mlade Gerbičeva v Ljubljani...........................................................................

.GER

D.3 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................
D.4 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

.IZJ
SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.
E

NE UVELJAVLJAM NOBENE OD ZGORAJ NAVEDENE PREDNOSTI
Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
E.1 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................

.IZJ

E.2 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.
GOO

GIBALNO OVIRANE OSEBE – prosilci iz te kategorije se lahko prijavijo zgolj na stanovanja, ki so prilagojena gibalno oviranim
osebam oziroma imajo možnost te prilagoditve Gibalno ovirane osebe so osebe, ki imajo potrdilo zdravnika specialista, iz katerega
je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe (izvid
zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za
hojo ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja;
GOO.1 Za gibalno ovirane osebe je zahtevana priloga...............................................................................................

GOO

Uveljavljam tudi (obkljukajte samo, če uveljavljate še katero od navedenih možnosti):
GOO.2 prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, za katerega je zahtevana priloga.....................................

.IZJ

GOO.3 prednost dohodkovnega kriterija, za katerega je zahtevana priloga..................................................................

SOG

* V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo
»Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« - SOG, s katerim izrecno pooblasti
Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS.
6.

Člani družine (izpolniti le v primeru, če uveljavljate prednost mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom ali
družine. Navesti morate vse družinske člane, razen prosilca).
Partner - Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad po uradni dolžnosti pridobi podatke iz CRP, soglasje potrdite s podpisom.
Podpis:......................................................................
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP2 in priložiti zahtevane priloge .... CRP2
Otrok 1 - Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad pridobi podatke iz CRP, soglasje potrdite s podpisom. Polnoletni otroci soglasje podpišejo sami, za
mladoletne otroke podpiše eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik.
Podpis:......................................................................
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP2 in priložiti zahtevane priloge .... CRP2
Otrok 2 - Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad pridobi podatke iz CRP, soglasje potrdite s podpisom. Polnoletni otroci soglasje podpišejo sami, za
mladoletne otroke podpiše eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik.
Podpis:......................................................................
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP2 in priložiti zahtevane priloge .... CRP2
Otrok 3 - Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad pridobi podatke iz CRP, soglasje potrdite s podpisom. Polnoletni otroci soglasje podpišejo sami, za
mladoletne otroke podpiše eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik.
Podpis:......................................................................
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP2 in priložiti zahtevane priloge .... CRP2
Otrok 4 - Priimek in ime
EMŠO

____________________________________________________________

__________________________

Če se strinjate, da Sklad pridobi podatke iz CRP, soglasje potrdite s podpisom. Polnoletni otroci soglasje podpišejo sami, za
mladoletne otroke podpiše eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik.
Podpis:......................................................................
Če se ne strinjate z zgoraj navedeno izjavo, morate izpolniti ustrezne rubrike v prilogi CRP2 in priložiti zahtevane priloge .... CRP2

7.

Znesek v višini 500,00 EUR sem plačal dne ____| . ____ . ________

.................................................................... VAR

V primeru, da ne bom izbran za najem stanovanja, mi vplačani znesek vrnite na osebni račun:
Banka _________________ Številka osebnega računa ________________________________________ ........................ RAČ
8.

Sklad bo za potrebe razpisa iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, v primeru pisnega soglasja pridobil podatke o državljanstvu prosilca, stalnem
prebivališču vseh družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, starosti prosilcev, partnerja in otrok
(mlade) družine.
V primeru prijave državljanov držav članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, je obvezna
priloga k tej vlogi kopija dovoljenja za stalno bivanje ................................................................................................................. DSB

9.

Vlogi prilagam naslednje priloge (obkrožite):
Priloženo
(obkrožite)

OBVEZNE PRILOGI ZA VSE PROSILCE
VAR

Dokazilo o plačilu zneska v višini 500,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. 01100-6270960211 z
oznako/sklic 00 7189-2022.

DA

NE

RAČ

Fotokopija bančne kartice osebnega računa, iz katere je jasno razvidna številka računa.

DA

NE

PRILOGE ZA PROSILCE, KI UVELJAVLJAJO KATERO OD PREDNOSTI
IZJ

Izpolnjena in podpisana priložena izjava o prvem reševanju stanovanjskega problema.

DA

NE

CRP1

Izpolnjen in podpisan priložen list z oznako CRP1 za prosilca, ki je naveden v vlogi v točki 1 in ne
dovoljuje, da Sklad pridobi vse potrebne podatke iz CRP.

DA

NE

CRP2

Izpolnjen in podpisan priložen list z oznako CRP2 za vse družinske člane, ki so navedeni v vlogi v točki 5
in ne dovoljujejo, da Sklad pridobi vse potrebne podatke iz CRP.

DA

NE

DRŽ

Potrdilo o državljanstvu za prosilca, ki je naveden v vlogi v točki 1 in ne dovoljuje, da Sklad pridobi vse
potrebne podatke iz CRP (fotokopija osebnega dokumenta ali potrdila o državljanstvu).

DA

NE

BIV

Potrdilo o stalnem bivališču vseh članov v prijavi (kopija osebnega dokumenta, kopija potrdila o prijavi
stalnega bivališča, …).

DA

NE

RAN

Dokazilo o ranljivosti mlade osebe –zdravniško potrdilo, mnenje CSD - potrdilo o razvezi staršev,
odločbo o denarni pomoči, potrdilo o nasilju v družini, dogovor o reševanju socialne problematike).

DA

NE

GER

Dokazilo o najemu postelje v Skupnosti za mlade Gerbičeva v Ljubljani – podatke pridobi in preveri
Sklad
Izvid zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali
drugega tehničnega pripomočka za hojo ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70% zmanjšana
zmožnost premikanja; izvid »Očesno stanje« o razvrstitvi slepe osebe v 3., 4. ali 5. stopnjo slepote.

DA

NE

DA

NE

GOO
ŠOL

Potrdilo o šolanju.

DA

NE

NEP

Dokazilo o enostarševski družini (sodba o razvezi ali o določitvi preživnine za mladoletnega otroka, CSD
zapisnik ali mnenje, ipd.).

DA

NE

DSB

Dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ali odločba o repatriaciji.

DA

NE

Podpisani prosilec / polnoletni član družine s podpisom na tej prijavi izjavljam, da:







sem seznanjen z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam, in z vsebino vseh listin, navedenih v I. točki
objavljenega razpisa, ter se z njimi strinjam in jih v celoti sprejemam;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam, resnični in ažurni;
se nihče od družinskih članov, ki z mano rešujejo stanovanjski problem, ni prijavil na ta razpis;
bom na poziv Sklada svojo prijavo dopolnil s potrdili, ki jih bo Sklad zahteval in so potrebna v postopku uvrstitve med
zainteresirane najemnike;
se zavedam in izjavljam, da sem seznanjen, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi prijavi po pravu
Republike Slovenije opredeljeno kot kaznivo dejanje;
bom kot prosilec Sklad sprotno – pisno s priporočeno pošiljko – obveščal o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki sem jih
navedel v prijavi in priloženi dokumentaciji.

Kraj in datum: ____________________

PROSILEC :

______________________________

Podpis: ______________________

PARTNER :

______________________________

Podpis: ______________________

POLNOLETNI ČLAN:

_______________________________

Podpis: ______________________

Priloga IZJ
IZJAVA
(Izpolnijo samo prosilci, ki uveljavljajo prednost prvega reševanja stanovanjskega vprašanja)
Spodaj podpisani prijavitelj ter morebitni ostali uporabniki stanovanja zase in za vse mladoletne člane nepogojno izjavljam/o:
-

da prvič rešujem/o stanovanjsko vprašanje oziroma, da stanovanjskega vprašanja nimam/o rešenega zadovoljivo;

-

da nihče od v prijavi navedenih oseb kot dejanski niti kot zemljiškoknjižni lastnik, poleg nepremičnin navedenih v spodnji tabeli, ne poseduje drugih
nepremičnin in da jih ni kakorkoli trajno odsvojili. Pri tem se lastnina (ali solastnina, skupna lastnina) na kmetijskih zemljiščih, gospodarskih poslopjih, gozdovih ali
stavbnih zemljiščih (zazidljivih in nezazidljivih) ne upošteva;
V spodnjo tabelo navedite morebitne podatke o lastništvu ali solastništvu nepremičnin namenjenih stanovanjski rabi prosilca ter morebitnih ostalih
članov ali uporabnikov stanovanja.
PROSILEC

PARTNER

UPORABNIK 1

UPORABNIK 2

NASLOV STANOVANJA
(ulica, kraj)
KATASTRSKA
OBČINA
ŠT. STAVBE

ŠT. STANOVANJA

PARC. ŠT.

VELIKOST v m2
(le uporabna površina)
LASTNIŠKI DELEŽ
V%

V primeru, da lastninska pravica na stanovanjski enoti ni vpisana v zemljiško knjigo, je treba priložiti kopijo pravnega naslova, s katerim se je lastninska
pravica pridobila (kopija prodajne pogodbe, darilne pogodbe, sklepa o dedovanju ipd.).

-

da si bom/o z nepremičnino, za katero se prijavljam/o, zadovoljivo (skladno s podatki razpisa v točki 3) in v celoti rešil/i stanovanjski problem;

-

da dovolim/o, da lahko Sklad za potrebe preverjanja podatkov družine oz. uporabnikov stanovanja kadarkoli, tudi na naslovih oziroma nepremičninah,
navedenih v prijavi, pridobi podatke. Preverjanje resničnosti podatkov, pravnega in dejanskega stanja se izvede dokumentarno in/ali z ogledom;

-

da sem/smo seznanjeni z dejstvom, da je navajanje neresničnih podatkov v prijavi kaznivo dejanje in bo kazensko ter odškodninsko preganjano.

PROSILEC______________________________

Podpis: ______________________

PARTNER ______________________________

Podpis: ______________________

UPORABNIK 1______________________________

Podpis: ______________________

UPORABNIK 2

Podpis: ______________________

______________________________

KRAJ IN DATUM: _________________________
OPOZORILO: Izjave ni dopustno spreminjati. V kolikor bo določena alineja prečrtana ali predrugačena bo Sklad štel, da prosilec k prijavi ni
podal ustrezne izjave in ne izpolnjuje kriterija prvega reševanja stanovanjskega vprašanja.
OPOMBA: Polnoletni uporabniki soglasje podpišejo sami, za mladoletne uporabnike pa velja podpis staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Priloga CRP
CRP1
To prilogo izpolni samo prosilec, ki je naveden v prijavi v točki 1 in NE dovoljuje, da Sklad pridobi vse potrebne podatke iz
Centralnega registra prebivalstva.
Prosilec
Priimek in ime

____________________________________________________________

EMŠO

__________________________

Naslov stalnega bivališča
ulica in hišna številka_______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte ________________________________________________________________

BIV, DRŽ

CRP2:
To prilogo izpolnijo samo tisti uporabniki stanovanj, ki so navedeni v vlogi v točki 7 in NE dovoljujejo, da Sklad pridobi vse
potrebne podatke iz CRP.
Partner
Priimek in ime

____________________________________________________________

EMŠO

__________________________

davčna številka

________________

Naslov stalnega bivališča
ulica in hišna številka_______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte ________________________________________________________________

.BIV .

Uporabnik 1
Priimek in ime

____________________________________________________________

EMŠO

__________________________

davčna številka

________________

Naslov stalnega bivališča
ulica in hišna številka_______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte ________________________________________________________________

.BIV .

Uporabnik 2
Priimek in ime

____________________________________________________________

EMŠO

__________________________

davčna številka

________________

Naslov stalnega bivališča
ulica in hišna številka_______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte ________________________________________________________________

.BIV .

Uporabnik 3
Priimek in ime

____________________________________________________________

EMŠO

__________________________

davčna številka

________________

Naslov stalnega bivališča
ulica in hišna številka_______________________________________________________________________
poštna številka in ime pošte ________________________________________________________________

.BIV .

Priloga SOG
Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije
(Izpolnijo samo prosilci, ki uveljavljajo prednost dohodkovnega kriterija)
Davčni zavezanec – prosilec
Priimek in ime:

____________________________________________________________

EMŠO:

__________________________

Podpis_______________________________________________________________________
Davčni zavezanec – Partner
Priimek in ime:

____________________________________________________________

EMŠO:

__________________________

Podpis_______________________________________________________________________
Soglasje za mladoletnika mora dati eden od staršev.
Davčni zavezanec – Uporabnik 1
Priimek in ime:

____________________________________________________________

EMŠO:

__________________________

Podpis_______________________________________________________________________
Davčni zavezanec – Uporabnik 2
Priimek in ime:

____________________________________________________________

EMŠO:

__________________________

Podpis_______________________________________________________________________
Davčni zavezanec – Uporabnik 3
Priimek in ime:

____________________________________________________________

EMŠO:

__________________________

Podpis_______________________________________________________________________

kot prijavitelj oziroma prijavitelji na Javni razpis za oddajo stanovanj v najem, ki ga je objavil
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad dne _____.2022 na spletnem naslovu
https://ssrs.si/oddaja/razpis-za-oddajo-stanovanj-v-najem/
izrecno pooblaščam oziroma pooblaščamo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v
nadaljevanju: javni sklad), da pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS):
–

pridobi podatke o mojih oziroma naših obdavčenih dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in s
katerimi
razpolaga FURS za leto 2020.
V skladu s petim odstavkom 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, bo lahko javni sklad, na
podlagi
tega pooblastila, opravičeno pridobil varovane podatke iz uradnih evidenc FURS.
S svojim podpisom izrecno potrjujem/o, da soglašam/o, da Javni sklad s strani FURS pridobi
moje/naše zgoraj
navedene osebne podatke za namen/e preučitve moje prijave – vloge na Javni razpis za oddajo stanovanj
v
najem in sprejem odločitve o moji prijavi – vlogi.
Javni sklad lahko uporabi pridobljene podatke izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

V ……………..……….., dne ……………….
`sig, id=4, sq=4`

`sig, id=1, sq=1`

`sig, id=2, sq=2`
`sig, id=3, sq=3`

