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Priloga IZJ – obvezna priloga 
 

IZJAVA  
 

Podpisani prosilec/zakonski/zunajzakonski partner prosilca oz. drug uporabnik s podpisom na tej  
prijavi nepogojno izjavljam/o, da: 
 

- sem državljan Republike Slovenije in imam v Republiki Sloveniji stalno bivališče; 
da nismo najemniki neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, 
- da imamo poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne 
stroške sodnega postopka, enako za najem od Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, 
- da nismo lastniki drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja   
 

V primeru, da je prijavitelj ter morebitni ostali uporabniki lastnik ali solastnik nepremičnin, 
prosimo izpolnite še spodnje podatke: 
 
Katastrska občina:    Parcelna številka:  
Številka stavbe:     Številka stanovanja: 
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  
ali darilne pogodbe,  ipd.). 

 
-   da dovolim/o, da lahko Sklad za potrebe preverjanja podatkov 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 vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam, in z vsebino vseh listin, 
navedenih v I. točki objavljenega razpisa, ter se z njimi strinjam in jih v celoti sprejemam; 
- so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam, resnični in ažurni;  
-  da sem/smo seznanjeni z dejstvom, da je navajanje neresničnih podatkov v prijavi kaznivo dejanje in bo 
kazensko ter odškodninsko preganjano 
- se nihče od drugih polnoletnih uporabnikov stanovanja, ki s to prijavo rešujejo stanovanjski problem, ni 
ločeno prijavil na ta razpis; 
- bom na poziv Sklada svojo prijavo dopolnil s potrdili, ki jih bo Sklad zahteval in so potrebna v postopku 
uvrstitve med zainteresirane podnajemnike;  
- 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. 
 

 
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. 

 
 


