PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA ZA PRAVNE OSEBE
na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v
nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na
spletnih straneh Sklada.

 S_ L_________
šifra prosilca
(izpolni Sklad)

PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI
1.

Prosilec ali prosilka (v nadaljevanju prosilec)
Firma ali skrajšana firma

____________________________________________________________

matična št. __________________________

davčna št

__________________________

zakoniti zastopnik ____________________________________________________________________
pooblaščenec
2.

____________________________________________________________________

Naslov za obveščanje
Firma ali skrajšana firma

____________________________________________________________

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 nejavljenih sprememb.
3.

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

Lokacija stanovanja

____________

4.

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

pravna oseba javnega prava
Prednost znotraj navedenega razreda imajo subjekti s sedežem v občini, kjer se nahaja stanovanje po naslednjem
vrstnem redu (obkrožite eno izmed možnosti od 1 do 5):
1. država (zanjo upravljavci ministrstva)
2. subjekti sui generis (npr. Banka Slovenije)
3. pravne osebe - subjekti katerih ustanovitelj in edini lastnik je država (javni skladi; javne agencije, javne
ustanove, javni zavodi)
4. občine
5. pravne osebe - subjekti katerih ustanovitelj in edini lastnik je občina (javni skladi, javne ustanove, javni
zavodi)
Pri vseh pravnih osebah znotraj tega prednostnega razreda se avtomatično upošteva domneva, da delujejo po javnem
pooblastilu ali opravljajo javne naloge ali delujejo v javno korist. Prednost znotraj razreda v primeru več prijav ugotavlja
komisija imenovana s strani Stanovanjskega sklada RS.

B

pravna oseba zasebnega prava
znotraj tega (prosimo obkrožite eno izmed možnosti od 6 do 10):
6. pravne osebe - subjekti katerih ustanovitelj in edini ali večinski lastnik je država (državna podjetja)
7. pravne osebe katerih ustanovitelji so javni skladi
8. pravne osebe - subjekti katerih ustanovitelj in edini ali večinski lastnik je občina (občinska podjetja)
9. druge osebe zasebnega prava ki izkažejo, da delujejo po javnem pooblastilu ali opravljajo javne naloge ali
delujejo v javno korist (izkaz odločbe pristojnih organov)
10. druge osebe zasebnega prava
Prednost znotraj razreda v primeru več prijav ugotavlja komisija imenovana s strani Stanovanjskega sklada RS.

C
5.

ne uveljavljam nobene od zgoraj navedenih prednosti.

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 (ne glede na njihovo velikost) 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 BOR075 napišite pri oznaki
lokacije stanovanja BOR le 075):

Borovnica - BOR __________________________________________________________________________________________
Brežice - BRE _____________________________________________________________________________________________
Koper - KOP ______________________________________________________________________________________________
Maribor Kardeljeva - MAK ___________________________________________________________________________________
Šentrupert - ŠEN __________________________________________________________________________________________

6.

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

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

V primeru, da ne bom izbran za najem stanovanja, mi vplačani znesek vrnite na račun:
Banka _________________ Številka računa prosilca ________________________________________
7.

........................ RAČ

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

OBVEZNI PRILOGI ZA VSE PROSILCE
VAR

Dokazilo o plačilu zneska v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Sklada št. 01100-6270960211 z
oznako/sklic 00 7189-2014.

DA

NE

RAČ

Izjava subjekta z navedbo računa oziroma računov.

DA

NE

PRILOGE ZA PROSILCE, KI UVELJAVLJAJO KATERO OD PREDNOSTI
BIV

Potrdilo o sedežu v Republiki Sloveniji – izpis iz ePRS

DA

NE

OPP

Odločba oziroma akt o izvajanju nalog po javnem pooblastilu, izvajanju javnih nalog oziroma del v javno
korist (npr. status posebnega državnega, regionalnega ali lokalnega pomena, status nepridobitnega
delovanja,…).

DA

NE

Podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec prosilca s podpisom na tej prijavi izjavljam, da:






sem seznanjen z vsemi pogoji javnega razpisa in Spremembami dopolnitev Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, na
katerega se prijavljam, in z vsebino vseh listin objavljenega razpisa, ter se z njimi strinjam in jih v celoti sprejemam;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam, resnični in ažurni;
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 – zanj zakoniti zastopnik :

______________________________

Podpis: ______________________

PROSILEC – zanj pooblaščenec :

______________________________

Podpis: ______________________

žig

