OBČINA RADEČE
Ulica Milana Majcna 1
1433 RADEČE
Tel.: 03 56 80 800
E-mail: info@radece.si

VLOGA ZA ODDAJO NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
Pred izpolnjevanjem obrazca si natančno preberite javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, objavljen tudi na spletni strani Občine Radeče (www.radece.si).
a) Prijava za razpis za oddajo neprofitnih stanovanj brez plačila lastne udeležbe – lista A
b) Prijava za razpis za oddajo neprofitnih stanovanj s plačilom lastne udeležbe – lista B
(Obkrožite vrsto prijave)
I.

PODATKI O PROSILCU

Ime in priimek: ______________________________________________________________
Telefon/ GSM doma-služba: ___________________________________________________
EMŠO: ____________________
Davčna številka: ______________________
Naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka): ____________________________________
Kraj in poštna številka: _______________________ Občina: ________________________
Naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka): __________________________________
Kraj in poštna številka: ________________________ Občina: _______________________
Državljanstvo: ____________________________
Stalno bivanje na območju občine Radeče (datum prijave): ___________________________
Podjetje, v katerem je prosilec zaposlen:
___________________________________________________________

II. STANOVANJSKI STATUS (obkrožite ustrezno):
1. udeleženec razpisa je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah
2. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno bivanje
oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih;
3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik tržnega stanovanja;
4. udeleženec razpisa, ki prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem
domu ali službenem stanovanju;
5. udeleženec razpisa, ki prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu Pravilnika
(izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja);
6. udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih;
7. udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in
vrnjenega prvotnemu lastniku (denacionalizirano stanovanje);
8. udeleženec razpisa je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju;
9. udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev
hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje;
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10. udeleženec razpisa je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem
deležu, ki ne presega 40% vrednosti zanj primernega stanovanja in v tem stanovanju
prebiva.
(IZPOLNITE, ČE STE OBKROŽILI ŠT. 3. – 10. PRI STANOVANJSKEM STATUSU)
Stanovanje, v katerem stanujem je v lasti (ime in priimek lastnika oz. organizacija)

Stanovanje meri ______ m2 in ga sestavljajo naslednji prostori (navedite tudi souporabo prostorov):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
III. OPIS SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH RAZMER V DRUŽINI
(invalidnost, nosečnost, družinske razmere):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

V zadnjih letih sem bil na prednostno listo upravičencev po tem razpisu uvrščen: ENKRAT,
DVAKRAT, TRIKRAT, ŠTIRIKRAT ALI VEČ (ustrezno obkrožite)
IV. PREMOŽENJSKO STANJE PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV

Napišite, če imate vi oz. kdo od ožjih družinskih članov za katerega se rešuje stanovanjski problem v
lasti nepremičnine kot so: stanovanje, hiša, vikend, zemljišče, poslovni prostor, ipd.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

V družini za katero se rešuje stanovanjski problem so lastniki avtomobila:
__________________________ lastnik avtomobila ______________________________________________
priimek in ime

znamka, tip in letnik vozila

__________________________ lastnik avtomobila ______________________________________________
priimek in ime

znamka, tip in letnik vozila

V. DELOVNA DOBA PROSILCA
Skupna delovna doba prosilca (potrdi delodajalec oz. Zavod za zaposlovanje oz. ZPIZ):
________________________________________

Datum:___ . ___. 2021

Žig in podpis: ______________________________
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VI. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH

Ime in priimek

EMŠO

Davčna
številka

Sorodstveno r.

Zaposlen v / šola

VII. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH, ZA KATERE SE REŠUJE STANOVANJSKO VPRAŠANJE

Ime in priimek

EMŠO

Davčna številka Sorodstveno r.

Zaposlen v / šola

Pri obravnavi vloge želim, da se upoštevajo tudi osebe, ki sicer niso prijavljene z menoj v skupnem
gospodinjstvu, to so :
Ime in priimek

EMŠO

Davčna številka Sorodstveno r.

Zaposlen v / šola

VIII. DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV
(upoštevajo se vsi dohodki prosilca in družinskih članov, ki se upoštevajo za odmero dohodnine.)

A. VRSTA DOHODKA PROSILCA IN OSTALIH DRUŽINSKIH ČLANOV
(označite z DA ali NE)
Vrsta dohodka

ZAKONEC / IZVENZ. DRUGI DRUŽINSKI
PARTNER
ČLANI

PROSILEC

OSEBNI DOHODEK
POKOJNINA
PREŽIVNINA
ŠTUDENTSKO DELO
AVTORSKI HONORAR
INVALIDNINA
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI
(za obrtnike)
DRUGO (lahko tudi osebni
dohodek v primeru zaposlitve pri
več delodajalcih)
DENARNA SOCIALNA POMOČ
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B. PREŽIVNINSKE OBVEZNOSTI DRUŽINSKIH ČLANOV NA PODLAGI IZVRŠILNEGA
NASLOVA (ODLOČBA) – za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge
Ime in priimek plačnika
preživnine

Znesek v EUR
od jul. 2021 do sept. 2021

Datum: ____________________

Datum vpisa

Žig in podpis

Podpis prosilca za stanovanje: _________________

V kolikor bo možnost upoštevati vašo voljo, označite kakšno stanovanje si želite oziroma boste
zmogli plačevati mesečne stroške, ki so povezani z uporabo najemnega stanovanja.
Garsonjero

1 sobno

2 sobno

2,5 sobno

3 sobno

Kje si želite, da bi bilo vaše novo bivališče? (ustrezno obkrožite)
-

Ulica OF 2, Radeče (trosobno stanovanje)
Podpis prosilca - vlagatelja vloge
____________________________

IZJAVE K PRIJAVI NA RAZPIS (obvezno izpolnite)
Izjavljam/-o, da so vsi podatki in dokumenti, ki jih je navedel in predložil prosilec v tej vlogi za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem resnični, točni in verodostojni.
Ime in priimek prosilca

Podpis

_________________________________

_______________________________

Ime in priimek polnoletnih družinskih članov

Podpis

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

(priložiti odločbo o zakonitem zastopanju)
_________________________________

________________________________
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Prosilec in člani gospodinjstva izjavljamo, da NISMO / SMO (ustrezno podčrtaj) lastniki
premoženja (premičnine, nepremičnine, avtomobili, finančno premoženje) ki skupaj presega
40% vrednosti primernega stanovanja. (GLEJ TOČKO 2.4. V RAZPISU!!)
Ime in priimek prosilca

Podpis

_________________________________

_______________________________

Ime in priimek polnoletnih družinskih članov

Podpis

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

(priložiti odločbo o zakonitem zastopanju)
_________________________________

________________________________

Občini Radeče dovoljujemo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih
podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljalcih zbirk osebnih
podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov (potrdilo o
državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, izpiski iz matičnih
knjig, potrdila o lastništvu premičnega in nepremičnega premoženja, dokončna odločba o
odmeri dohodnine).
Ime in priimek prosilca

Podpis

_________________________________

_______________________________

Ime in priimek polnoletnih družinskih članov

Podpis

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

(priložiti odločbo o zakonitem zastopanju)
_________________________________

________________________________
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IZJAVA O NEOBDAVČLJIVIH DOHODKIH IN PREJEMKIH
Prosilec, zakonec ali drugi polnoletni člani gospodinjstva smo imeli v letu 2020 naslednje
neobdavčljive dohodke in prejemke:
Prosilec:________________________ Vrsta dohodka: __________________________________
Izplačevalec: ______________________________ Podpis:_______________________________

Zakonec/ partner:________________________Vrsta dohodka: __________________________
Izplačevalec: _____________________________ Podpis:________________________________

Družinski član:________________________ Vrsta dohodka: ___________________________
Izplačevalec: ____________________________ Podpis:_________________________________

IX. PRILOGE:
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem prosilci priložijo naslednje listine (navedene pod
tč. 1 -5), druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer (vlogo);
2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev,
za koledarsko leto pred razpisom;
3. dokončno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2020 ali dokazila o vseh izplačanih neto plačah
v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega
razmerja;
4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;
5. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših, sorodnikih ali
prijateljih (dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini, pojasnilo zakaj najemna
oz. podnajemna pogodba ni sklenjena);
6. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali vezanosti na trajno pomoč
druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena pravilnika;
7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
8. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja
po Pravilniku o merilih ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 in 65/99) ali, ki so
ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05);
9. izjava o utesnjenosti v stanovanju, v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih
(upošteva se izjava prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v
uporabi oziroma v souporabi);
10. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti;
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11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne
stanovanjske razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina
neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno
prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe;
16. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih
članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju stanovanja v
katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago oz.
dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju;
17. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi,
zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam
psihosocialno pomoč ob nasilju.
18. Dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma
odločbo upravne enote)
19. Izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
20. Dokazilo o dobi bivanja v Občini Radeče (UE Laško – krajevni urad Radeče)
21. Dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev.
Do vzpostavitve potrebnega informacijskega sistema za prenos in prevzem podatkov, predloži
prosilec sam potrebne podatke o dohodkih, pri čemer se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in
prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, stroške ter odmerjeno
dohodnino, razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega
organa in davčnih obračunov.
Prosilec ali njegov družinski član dokazuje status brezposelne osebe s prijavo v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Občina Radeče si bo neposredno od pristojnih državnih organov pridobila: potrdila o državljanstvu,
potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, izpiske iz rojstne matične knjige za
otroke, potrdila o dobi bivanja, potrdila o nezaposlenosti in podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih
dohodkih in prejemkih.
V kolikor prosilci razpolagajo z zgoraj navedenimi listinami, jih naj priložijo, sicer jih bo pridobila
občina.
Občina Radeče k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne
vrača.
7

