
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
PRIJAVA ZA NAJEM POSTELJE – SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA 
na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v 
nadaljevanju: Sklad), za oddajo postelj v najem – Skupnost za mlade, ki je bil dne 
22.06.2021 objavljen na spletnih straneh Sklada. 

 

 _ _________ 
šifra prosilca 

(izpolni Sklad) 

 
 
PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI 
 
 
1. 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 CRP in priložiti sami vse zahtevane priloge  
(Potrdilo o stalnem bivališču prosilca za najem. Potrdilo o državljanstvu za prosilca, ali Dovoljenje za stalno bivanje v Republiki  
Sloveniji).   ...................................................................................... CRP                       
 
Potrebna priloga je tudi kopija osebnega dokumenta.  …………………….. ........................................................................ OSD                       

 
 
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. Kot glavno željo se prijavljam za najem postelje v spodaj navedeni bivalni enoti (obkroži samo 1 varianto): 

TIP BIVALNE ENOTE 
 

 

1 oseba (43 BE) 
 

DA 

2 osebi (52 BE) 
 

DA 

3 osebe (2 BE) 
 

DA 

1 oseba – prilagojeno GO* (6 BE) 
 

DA 

2 osebi – prilagojeno GO* (6 BE) 
 

DA 

 *Za najem postelje v bivalnih enotah, ki so prilagojene gibalno oviranim osebam se lahko prijavijo samo prosilci, ki  

 listinsko dokažejo gibalno oviranost. 

 

4. V primeru, da bom izbran za najem postelje, se prijavljam tudi za najem parkirnega mesta (obkrožite): 
 

A ne   B              da 
 
5. Za najem postelje v bivalni enoti izpolnjujem pogoje in uveljavljam naslednje prednosti (obkrožite): 

 

A RANLJIVE MLADE OSEBE – polnoletna oseba, ki v prijavi listinsko izkaže uveljavljanje te prednosti (zdravniško potrdilo, 
mnenje CSD - potrdilo o razvezi staršev, odločbo o denarni pomoči, potrdilo o nasilju v družini, dogovor o reševanju socialne 
problematike)………………………………………………………………………………………………………………………… RAN 

 
                        A.1 uveljavljam prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 



 

 

A ne   B da (zahtevana je priloga)………………………IZJ 

   

B PRVO REŠEVANJE STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA – polnoletna oseba, ki ob prijavi listinsko izkaže uveljavljanje  

te prednosti …………………………………………………………………………………...…...……………………..….……..…IZJ 
 

 
PODATKI O PREJETIH DOHODKIH – polnoletna oseba, ki ob prijavi daje soglasje za pridobitev podatkov Sklada s strani 
FURS za uveljavljanje te prednosti …………………………………………………………………………………………………SOG 

 

C OSTALE MLADE OSEBE – mladostniki in mlade odrasle osebe, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta starosti. 

 

D GIBALNO OVIRANE OSEBE (prosilci iz te kategorije se lahko prijavijo zgolj na bivalne enote, prilagojene GO). – 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  

 
                        D.1 uveljavljam prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
      A ne   B da (zahtevana je priloga)………………………IZJ 

         
 

6. V primeru, da ne bom izbran za najem postelje v bivalni enoti, za katero sem se prijavil pod točko 3 te prijave, želim najeti  
 posteljo v spodaj navedeni bivalni enoti (možnost izbire več variant, razen tiste, ki je navedena že pod točko 3 in GO*).  

 

TIP BIVALNE ENOTE 
 

 

1 oseba (52 BE) 
 

DA 

2 osebi (43 BE) 
 

DA 

3 osebe (2 BE) 
 

DA 

1 oseba – prilagojeno GO* (6 BE) 
 

DA 

2 osebi – prilagojeno GO* (6 BE) 
 

DA 

*Za najem postelje v bivalnih enotah, ki so prilagojene gibalno oviranim osebam se lahko prijavijo samo prosilci, ki 

listinsko dokažejo oviranost. 

 

7. Znesek v višini 100,00 EUR sem plačal dne ____| . ____ . ________  .................................................................... . VAR            
 
 

V primeru,  da ne bom izbran za najem postelje v bivalni enoti, 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 ter starosti prosilca. Izpolnijo samo tisti, ki niso državljani Republike Slovenije ter priložijo ustrezno prilogo. 
 

 
V primeru prijave državljanov držav članic Evropske unije in ostalih tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki 

Sloveniji, je obvezna priloga k tej vlogi kopija dovoljenja za stalno bivanje:              
 

Podpis prosilca:.…… ........................................................................  DSB  
 

 
 

9. Vlogi prilagam naslednje priloge (obkrožite): 

OBVEZNE PRILOGE ZA VSE PROSILCE 
Priloženo 
(obkrožite) 



 

 

VAR Dokazilo o plačilu zneska v višini 100,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. 01100-6270960211 z 
oznako/sklic 00 7653. 

  DA NE 

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

OSD Kopija osebnega dokumenta. DA NE 

PRILOGE ZA PROSILCE, KI UVELJAVLJAJO KATERO OD PREDNOSTI 
 

 

RAN 
Dokazilo o uveljavljanju prednosti ranljive 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 

IZJ Izpolnjena in podpisana priložena izjava o prvem reševanju stanovanjskega vprašanja DA NE 

SOG 
Izpolnjeno in podpisano soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike 
Slovenije 

DA NE 

GOO 
Dokazilo o gibalni oviranosti (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) 

DA NE 

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

DA NE 

BIV Potrdilo o stalnem bivališču prosilca za najem. 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 osebne izkaznice ali fotokopija potnega lista ali potrdilo o 
državljanstvu). 

DA NE 

DSB Dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. DA NE 

 

 

Podpisani prosilec 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 javnega 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, 

 sem seznanjen, da bo Stanovanjski sklad RS izvajal zakonito obdelavo mojih osebnih podatkov potrebnih za izvajanje 
najemne pogodbe, ali za izvajanje ukrepov na mojo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe; obdelavo, ki je potrebna za izpolnitev 
zakonske obveznosti, ki velja za Stanovanjski sklad RS kot upravljavca; obdelavo, ki je potrebna za zaščito življenjskih 
interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe; obdelavo, ki je potrebna za 
opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. 
 
 

Kraj in datum: ____________________   
 
 
 
 
PROSILEC : _________________________________________  Podpis: ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


