
 
 

 

Ime in priimek:       

Stalno prebivališče:       

Začasno prebivališče:  

Poštna številka, kraj:       

EMŠO:       

Davčna številka:       

Telefon:       

E-mail:  

 

Datum:       

 
 

ZADEVA: NAJEM /PODALJŠANJE NAJEMNE POGODBE ZA BIVALNO ENOTO 
 

Podpisani       
(Ime in priimek) 

prosim za  najem /  podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto (ustrezno označi).  
 

I. Podatki o drugih ožjih družinskih članih, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje:  
 

Priimek in ime EMŠO  Naslov  Partnersko oz. 
sorodstveno 

razmerje 

Zaposlitev 
da /ne in 

kje 

                              

                               

                              

                              

                              

 
II. Opis trenutnih bivalnih razmer, zaradi katerih prosilec vlaga prošnjo za najem bivalne 
      enote:  
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III. Izjava prosilca o premoženjskem stanju prosilca in njegovih ožjih družinskih članov:   
 

Prosilec in člani gospodinjstva, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje izjavljamo, da  smo 

–  nismo (ustrezno označi in izpolni) lastniki ali solastniki naslednjega premoženja:  

VRSTA 
PREMOŽENJA  

   VREDNOST  

Motorno vozilo  
(ftc. prometnega 
 dovoljenja) 

Lastnik/solastnik  Znamka  Letnik izdelave   

                              

                              

Nepremičnina  Lastnik/solastnik  parc. št.  k.o.   

                              

                              

Vrednostni 
papirji  

 Vrsta 
Izdajatelj:  
 
Število:  

 

                              

Drugo                          

 

Pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam, da:   

 poleg zgoraj navedenega premoženja jaz in člani moje družine ne posedujemo nobenega 

premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;  

 nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega v najem za 

nedoločen čas in z neprofitno najemnino; 

 nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik  drugega stanovanja ali 

stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja (izjema so 

lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki je po zakonu oddana v najem za nedoločen čas in 

neprofitno najemnino);  

 mi je bila najemna pogodba po sklepu sodišča odpovedana zaradi neplačila, in sem poravnal vse 

obveznosti iz prejšnjega najemnega razmerja, vključno s stroški sodnega postopka;  

 primerno uporabljam bivalno enoto, ne povzročam škode lastniku bivalne enote in škode na skupnih 

prostorih in imam poravnane vse obveznosti za uporabo.  
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IV. Pooblastilo za pridobivanje podatkov:   
 
S podpisom na tej vlogi prosilec in polnoletni člani gospodinjstva izrecno privolimo in pooblaščamo 
Občino Laško in strokovne službe Občinske uprave Laško, da opravijo poizvedbe o naših osebnih podatkih 
in vseh navedbah v tej vlogi pri drugih upravljavcih podatkov zaradi preveritve naših navedb. Dovolimo 
pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje naših osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih 
podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih 
podatkov, na podlagi določb zakonov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, splošni upravni postopek in 
davčni postopek. Enako kot zakoniti zastopnik dovoljujem tudi za svoje v vlogi navedene mladoletne otroke.        
 

Laško, dne       
 

 

Ime in priimek prosilca:      Podpis: 

        
 

 

Ime in priimek polnoletnih družinskih članov:   Podpis: 

        

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
 najemna pogodba;  
 potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva za koledarsko leto pred vložitvijo vloge - obdobje 

od 1. 1. do 31. 12.  in v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge (potrdilo delodajalca oziroma 
izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih oziroma pisna izjava prosilca, da 
takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, 
plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, 
državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) in 
odločbo o odmeri dohodnine za koledarsko leto pred vložitvijo vloge;     

 dokazila o premoženju: ftc. prometnega dovoljenja; z.k. izpisek; podatek GURS o vrednosti 
nepremičnine;       

 mnenje krajevno oz. stvarno pristojnega centra za socialno delo  

 

 


