
 
Priloga IZJ  

I Z J A V A  
 

(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.             


