
OBČINA SVETI TOMAŽ 
Sveti Tomaž 37  
2258 Sveti Tomaž 
 

 
VLOGA NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 

 
 
1. Prosilec: 
_____________________________________________________________________ 

ime in priimek 
 

EMŠO: ________________________                  Davčna št. ___________________________ 
 

 
Stalno prebivališče:  

___________________________________________________________________________ 
kraj, ulica in hišna številka, številka in ime pošte, občina 

 
 

2. Status prosilca (obkrožite) 

a.) samohranilec 
b.) poročen 
c.) samski 
 
3. Stanovanjsko vprašanje rešujem (obkrožite)  
a.) prvič 
b.) ponovno 
 
4. V stanovanjski enoti, v kateri sem stalno prijavljen sem (obkrožite) 
a.) lastnik 
b.) solastnik 
c.) pri sorodnikih 
d.) najemnik 
- za določen čas 
- za nedoločen čas 
 
5. Velikost stanovanjske enote v kateri sem stalno prijavljen ___________ m2. 
 
6. Število stanovalcev v stanovanjski enoti, v kateri sem stalno prijavljen ________ 
- od tega otrok, ki jih vzdržuje prosilec_______ 
- od tega predšolskih otrok______ 
 
 
7.  Invalidnost zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno 
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenje pristojne komisije (obkrožite) 
a.) da 
b.) ne 



 
8. Zmerna, težja ali težka duševna ali težka telesna motnja otroka (obkrožite) 
a.) da 
b.) ne 

Vlogi prilagam(obkrožite) 
1. izjavo o premoženjskem stanju s katero prosilec in drugi polnoletni člani 

gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih 
zbirk podatkov; 

2. podatke o neto dohodkih in drugih denarnih prejemkih  vlagatelja in družinskih članov 
za leto 2009; 

3. potrdilo o nezaposlenosti prosilca oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS 
za zaposlovanje); 

4. najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; 
5. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 
6. 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); 

7. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je 
preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega 
sklada; 

8. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine 
izdane v tujini morajo biti nostrificirane); 

9. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, gibalno 
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
osebe; 

10. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, 
gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS); 

11. odločba o razvrstitvi otroka,mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, 
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične 
pediatrične službe; 

12. 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 ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob 
nasilju; 

13. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja; 
14. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih. 

 

Sveti Tomaž,  dne __________                           Podpis prosilca: ______________________ 
 
                                           

                                           
                                       
 
 
                    
 



 
 
 

IZJAVA 
 

Spodaj podpisani vlagatelj in polnoletni družinski člani dovoljujemo Občini Sveti Tomaž 
vpogled v evidenco osebnih podatkov, podatkov o premoženjskem stanju in druge podatke, ki 
jih vodijo upravljalci zbirk podatkov.  
 
 
Sveti Tomaž, dne___________                  Prosilec: ________________________ (Podpis) 
               Ime in priimek 
 Ostali polnoletni družinski člani:        

 
___________________________________ (Podpis) 
         Ime in priimek 
 
___________________________________ (Podpis) 
         Ime in priimek 
 
___________________________________ (Podpis) 
         Ime in priimek 
 
__________________________________ (Podpis) 
         Ime in priimek 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

IZJAVA 
 

 
Spodaj podpisani vlagatelj izjavljam, da sem že sodeloval pri prejšnjih stanovanjskih razpisih.  
 
 
Ustrezno obkroži:  
 
 
DA       NE 
 
 
 
Sveti Tomaž, dne___________                  Prosilec: ________________________ (Podpis) 
               Ime in priimek 
 


