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VLOGA ZA PRIJAVO NA  
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM  

(26.06.2008 do 25.07.2008) 
 
 
 

PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 
 
 
1. PROSILEC – priložiti tudi fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta 

 
Priimek in ime: 
 
Državljanstvo Republike Slovenije (ustrezno obkroži):       DA                NE 
 

EMŠO:                                                                            Davčna številka:       
 
Naslov stalnega bivanja: 
 
Naslov dejanskega prebivališča: 
 
Telefon doma:                                                                  Mobilni telefon: 
 
Zaposlitev:              Izobrazba: 
 
 
 
 
2. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA – priložiti tudi 

fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta 
 
Priimek in ime: 
 
Državljanstvo Republike Slovenije (ustrezno obkroži):       DA                NE 
 

EMŠO:                                                                            Davčna številka:       
 
Naslov stalnega bivanja: 
 
Naslov dejanskega prebivališča: 
 
Telefon doma:                                                                  Mobilni telefon: 
 
Zaposlitev:              Izobrazba: 
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3. PODATKI O DRUGIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ZA KATERE VELJA 

MEDSEBOJNA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA 
 
              Priimek in ime:                            EMŠO:                          Sorodstveno razmerje do prosilca:       
 
1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________ 
 
 
Da bi pristojni organ oz. služba lahko ugotovili upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja, 
navajam podatke, ki so navedeni v vlogi in prilogah. 
 
Izjavljam, da so podatki pravilni in popolni in zanje kazensko in odškodninsko odgovarjam. 
 
Zavezujem se, da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do neprofitnega stanovanja, javil v 
15. dneh po nastali spremembi. 
 
_________________________            __________________________ 
        (kraj in datum)              (podpis vlagatelja) 
  
OBVEZNE PRILOGE: 
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, 
2. izjava o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih 

članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni 
člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk 
podatkov, 

3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006 prosilca in ožjih družinskih članov,  
4. potrdilo o vseh neto dohodkih gospodinjstva v prejetih v času od 01.04.2007 do 31.03. 2008 (plače, 

pokojnine, preživnine, dohodek iz dela preko študentskega servisa, invalidnina, ipd. Kot dohodek 
ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, 
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki iz občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče), 

5. najemna in podnajemna pogodba (razen, če prosilec živi pri starših ali sorodnikih). 
 
OSTALE PRILOGE: 
(druga dokumentacija, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere in je navedena v 
Pojasnilu za uporabo obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
OPOMBA: 
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila 
Občina Cerkno neposredno od pristojnih državnih organov. 
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OBRAZEC ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER TER ZA 
OCENJEVANJE PREDNOSTNIH KATEGORIJ PROSILCEV 

 
 
Prosilec: ______________________________________________________________________ 
 
Navodila za izpolnjevanje obrazca: 
Obkrožite zaporedno številko pred opisom, ki ustreza vašim stanovanjskim in socialno zdravstvenim 
razmeram.  
Pri vsaki točki pazljivo preberite priložena pojasnila za uporabo obrazca! 
 
I. STANOVANJSKE RAZMERE 
 
1. Stanovanjski status 
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno bivanje oziroma v 

drugih nestanovanjskih prostorih (180 točk) 
1.2. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik tržnega stanovanja (140 točk) 
1.3. udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu (130 točk) 
1.4. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih  (120 točk) 
1.5. udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in 

vrnjenega prvotnemu lastniku  (120 točk) 
1.6. udeleženec razpisa je bivši hišnik  (160 točk) 
 
2. Kvaliteta bivanja 
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju  (30 točk) 
 
3. Utesnjenost v stanovanju  
3.1. do 4 m2 na družinskega člana     (20 točk)  
3.2. od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana    (15 točk)  
3.3. od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana   (10 točk)  
 
4. Funkcionalnost stanovanja:  
4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami    (50 točk)  
4.2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča  (10 točk)  
 
II. SOCIALNE RAZMERE 
 

5. Število članov gospodinjstva:  
5.1. za vsakega mladoletnega otroka   (30 točk) 
5.2. družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let  (30 točk) 
 
6. Ločeno življenje: 
6.1. ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 

(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)  (60 točk) 
6.2. status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec)   (40 točk)  
 
7. Zdravstvene razmere:  
7.1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami (80 točk)  
7.2. trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami   (60 točk)  
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III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
 

8. Prednostne kategorije prosilcev       
 

8.1 mlade družine, mladi  (70 točk)  
8.2 družina z večjim številom otrok - najmanj 3 oz. več otrok  (70 točk) 
8.3 invalidi in družine z invalidnim članom         (70 točk) 
8.4 družina z manjšim številom zaposlenih (3 članska družina, en ali noben zaposlen)   (70 točk) 
8.5 državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)      (60 točk) 
8.6 žrtve nasilja v družini      (70 točk) 
8.7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja     (50 točk) 
8.8. izobrazba (višja / visoka ali univerzitetna / dr.ali mag.)     (50 / 60 / 70 )       
      
                                       
                                                                                                 
Opomba:  

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, 
imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja mlade družine in mladi. 
 
 
 
Prosilec:                                                            Komisija: 
 
________________________                   ______________________    _________________ 
(priimek in ime)                                                 (priimek in ime)               (podpis) 
 
________________________                   ______________________   __________________ 
(podpis prosilca)                                                (priimek in ime)               (podpis) 
   
                                                                   _____________________   ___________________ 
                                                                           (priimek in ime)               (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Cerkno 
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (26.06.2008 do 25.07.2008) 

5 

 

Pojasnila za uporabo obrazca 
 
I. STANOVANJSKE RAZMERE 
  
1. Stanovanjski status 
  
1.1. Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno bivanje oziroma v 
drugih nestanovanjskih prostorih  
Točkuje se udeleženec razpisa: 

- ki prebiva v bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih občanov oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih; 

- ki prebiva v materinskem domu ali zatočišču-varni hiši, zavetišču, centru za pomoč žrtvam 
kaznivih dejanj; 

- ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez statusa 
podnajemnika ali uporabnika stanovanja. 

V primeru udeleženca razpisa brez stanovanja je točkovanje pod točkami 2. kvaliteta bivanja, 3. 
utesnjenost v stanovanju in 4. funkcionalnost stanovanja, izključeno. 
  
1.2.  Udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik tržnega stanovanja 
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju 
podnajemnine ali najemnine za tržno stanovanje. 
 
1.3. Udeleženec razpisa stanuje v delavskem domu 
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev 
posameznikov. 
 
1.4. Udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo 
o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti). 
 
1.5. Udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in 
vrnjenega prvotnemu lastniku 
Točkuje se udeleženec razpisa, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice. 
 
1.6. Udeleženec razpisa je bivši hišnik 
Točkuje se udeleženec razpisa, hišnik že pred letom 1991, ki je brez krivdnih razlogov prenehal z 
delom hišnika oziroma se je upokojil. 
  
2. Kvaliteta bivanja 
 
Praviloma gre za starejša stanovanja, s pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, 
vlažna oziroma premalo osončena stanovanja, stanovanja s povsem nefunkcionalno razporeditvijo 
prostorov, ipd., ki so po dosedanjem sistemu točkovanja ovrednotena z največ 110 točkami. 
  
3. Utesnjenost v stanovanju 
 
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne 
pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali 
sorodnikih, se upošteva tudi izjava prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo 
ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi. Točkuje se stanovanje udeleženca, katerega stanovanjski 
status je zajet v točki 1, in sicer od točke 1.2. do 1.6. 
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4. Funkcionalnost stanovanja 
 
4.1. Stanovanje z arhitektonskimi ovirami 
Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član gibalno oviran. 
Točkuje se udeleženec razpisa oziroma član gospodinjstva, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega 
vozička. 
 
4.2. Stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 
Točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore. 
  
 II. SOCIALNE RAZMERE 
  
 5. Število članov gospodinjstva 
 
 5.1. Število članov gospodinjstva, razvidnih iz ustreznega potrdila 
 Točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika. 
 
 5.2. Družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let 
 Točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost preživljanja člana gospodinjstva, starega nad 65 let. 
  
 6. Ločeno življenje 
 
6.1. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere. 
 
6.2. Status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja otroka, kar dokazuje s potrdilom, da je preživnina 
neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Uradni list RS, št. 45/98). Točke iz tega naslova pripadajo 
tudi roditelju, ki uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada. 
  
7. Zdravstvene razmere 
 
7.1. Trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 
Določilo velja v primerih, če gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, na katera 
slabe stanovanjske razmere neposredno vplivajo. 
7.2. Trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami kot pod 7.1. 
Trajna obolenja se dokazujejo z izvidom osebnega zdravnika.. 
   
 III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
  
8. Mlade družine, mladi 
 
8.1. Mlade družine, mladi 

- Mlade družine: Določilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od 
staršev ni star več kot 35 let, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske 
skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse druge družinske oblike.  Za starost 35 let šteje 35 
let, dopolnjenih v letu razpisa. 

- Mladi: Določilo velja v primerih, če udeleženec razpisa ni star več kot 30 let. Za starost 30 let 
šteje 30 let, dopolnjenih v letu razpisa. 
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8.2. Družina z večjim številom otrok (najmanj trije otroci) 
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima najmanj tri mladoletne otroke. Upošteva se tudi zdravniško 
izkazana nosečnost. 
 
8.3. Invalidi in družine z invalidnim članom 
  
Invalidnost se točkuje, kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo: 

- družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali težko duševno ali težko telesno motnjo, 
ugotovljeno po pristojni komisiji (izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma 
odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih 
oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77 ter pravilnika o 
organizaciji in načinu dela komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 
(Uradni list RS, št. 54/03); 

- družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid (odločba centra za socialno delo, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje); 

- družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico. 
  
8.4. Družina z manjšim številom zaposlenih 
Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je zaposlen samo en družinski 
član oziroma če nihče od družinskih članov ni zaposlen. 
  
8.5. Državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki 
Določilo velja v primerih, če gre za prosilca oziroma prosilko s 13 oziroma 12 let delovne dobe 
 
8.6. Žrtve nasilja v družini 
Družinsko nasilje se točkuje na podlagi strokovnega mnenja centrov za socialno delo ter vladnih in 
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča-varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam 
kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč. 
  
8.7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95) določa v 17. členu, da ima žrtev vojnega 
nasilja, ki nima rešenega stanovanjskega vprašanja, pri kandidiranju za socialna stanovanja prednost 
pred drugimi prosilci. 
  

8.8. Izobrazba 
Izobrazba se točkuje prosilcem z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ali 
magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno 
izobrazbo. 
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IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU PROSILCA 
IN DRUŽINSKIH ČLANOV 

(s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) 
 

 
Izjavljam, da sam in moji družinski člani: 
 
– nismo najemniki neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino,  
– nismo lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali 

stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; 
– nismo lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. 
 
Prosilec:                                                                               
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
Družinski člani: 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
___________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
 
 
OPOMBA: 
Vrednost drugega premoženja (40% vrednosti primernega stanovanja!) glede na število članov 
gospodinjstva ne sme presegati: 
 

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja (40%) 
1 – člansko 15.148.80 EUR 
2 – člansko  18.515,20 EUR 
3 – člansko  23.564,80 EUR 
4 – člansko 27.604,48 EUR 
5 – člansko 31.980,80 EUR 
6 – člansko  35.347,20 EUR 
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PISNA PRIVOLITEV OBČINSKEMU ORGANU ZA PRIDOBITEV 
PODATKOV 

 
 
Prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujemo občinskemu organu, da za potrebe 
izvajanja javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (26.6.2008 do 25.07.2008) sam 
pridobi osebne podatke in podatke, ki štejejo za davčno  tajnost. 
 
 
 
Prosilec:                                                                               
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
 
 
Polnoletni člani gospodinjstva: 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
 
 
____________________________________                  ______________________________ 
       (priimek in ime)                                                                                   (podpis) 
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POTRDILO O DOHODKU PROSILCA: 
 
Priimek in ime_________________________________________________________________ 
 
EMŠO: ______________________________________Davčna številka___________________ 
 
Skupna delovna doba (v letih)___________ 
 
 
OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena inštitucija 
 
A zaposlen    (Delodajalec) 
B zasebnik    (Občinska izpostava DURS) 
C kmet     (Občinska izpostava DURS) 
D upokojen    (ZPIZ) 
E nezaposlen    (Zavod za zaposlovanje) 
F študent     (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
 
Je pri (naziv)_____________________________________________________________________ 
imel skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
 
- skupni neto dohodek od 01.04.2007 do 31.03.2008           ____________EUR 
 
- povprečni mesečni neto dohodek              ____________EUR 
 
 
 
 
 žig   ime in priimek pooblaščene osebe                             podpis 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:_______________________ 
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POTRDILO O DOHODKU PROSILČEVEGA ZAKONSKEGA OZIROMA 
ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA 
 
 
Priimek in ime_________________________________________________________________ 
 
EMŠO: ______________________________________Davčna številka___________________ 
 
Skupna delovna doba (v letih)___________ 
 
 
OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena inštitucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (Občinska izpostava DURS) 
C kmet     (Občinska izpostava DURS) 
D upokojen    (ZPIZ) 
E nezaposlen    (Zavod za zaposlovanje) 
F študent     (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
 
Je pri (naziv)_____________________________________________________________________ 
imel skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
 
- skupni neto dohodek od 01.04.2007 do  31.03.2008   _____________EUR 
 
- povprečni mesečni neto dohodek                                ____________EUR 
 
 
 
 žig   ime in priimek pooblaščene osebe                             podpis 
 
 
 
 
Kraj in datum:_______________________ 
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POTRDILO O DOHODKU PROSILČEVEGA DRUGEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 
 
 
Priimek in ime_________________________________________________________________ 
 
EMŠO: ______________________________________Davčna številka___________________ 
 
Skupna delovna doba (v letih)___________ 
 
 
OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena inštitucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (Občinska izpostava DURS) 
C kmet     (Občinska izpostava DURS) 
D upokojen    (ZPIZ) 
E nezaposlen    (Zavod za zaposlovanje) 
F študent     (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
 
 
Je pri (naziv)_____________________________________________________________________ 
imel skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
 
- skupni neto dohodek od 01.04.2007 do 31.03.2008        ____________EUR 
 
- povprečni mesečni neto dohodek              ____________EUR 
 
 
 
 
 žig   ime in priimek pooblaščene osebe                             podpis 
 
 
 
 
Kraj in datum:_______________________ 
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Izjava mora biti overjena pri notarju ali upravni enoti  
 
 
 

IZJAVA 
O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI  

 
 
 
Podpisani______________________________stanujoč_________________________ 
 
in podpisani____________________________stanujoč_________________________ 
 
 
izjavljava 
 
 
 
da od dne _____________________ živiva v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih in da med nama ne obstajajo razlogi, da ne bi mogla skleniti zakonske 
zveze. 
 
 
Datum:       Podpis prosilca: 
 
 
 
 
Datum:      Podpis zunajzakonskega partnerja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


